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چرا »تولید« دغدغه چند ساله مقام معظم رهبری است؟/
اقتصاد مقاومتى، راهكار جهش تولید

شعار »جهش تولید« هر چند شعار محورى سال 99 است ولى نباید 
فراموش كرد كه مسأله تولید و رونق آن از چنان اهمیتى برخوردار 
است كه رهبر معظم انقالب در طول سال هاى گذشته مكرر بر آن 

تأكید داشته اند اما چرا رهبر معظم انقالب در این چند سال همواره 
بر تولید تأكید مى كنند؟

 

پیام حسن یزدانى به زبان انگلیسى درباره ضرورت درخانه 
ماندن

حسن یزدانى كشتى گیر مازندرانى عضو تیم ملى در پیامى از كشتى 
گیران خواست كه در شرایط شیوع ویروس كرونا در خانه بمانند.

 

اظهارات آمریكایى ها برای کمک به ملت ایران دروغ و 
فریب است/ آماده کمک به ملت آمریكا هستیم

فرمانده كل سپاه با بیان اینكه اظهارات آمریكایى ها براى كمک به 
ملت ایران چیزى جز یک فریب و دروغ نیست، تاكید كرد: به آنها 

مى گویم كه اگر ملت آمریكا نیازى به كمک دارد، آماده این كار 
هستیم، اما ما نیازى به كمک آنها نداریم.

 

بیشترین و کمترین نرخ تورم مربوط به کدام استانها بود؟
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهاى كشور در اسفند 9۸ مربوط به 
استان هاى خراسان رضوى و همدان با ٢,٧ درصد افزایش وكمترین 

نرخ تورم ماهانه مربوط به كهگیلویه و بویراحمد با ٠.٥ درصد افزایش 
است.

 

عدم اقامه نماز جمعه در تمام شهرهای مازندران
رئیس ستاد اقامه نماز جمعه مازندران از عدم اقامه نماز جمعه طى 

هشتمین روز از فروردین ماه امسال در مازندران خبر داد.

 

پلمب 21 واحد صنفى و سفره خانه متخلف در رامسر و نكا
فرماندهان انتظامى شهرستان رامسر و نكا از پلمب ٢1 سفره خانه و 

واحد صنفى متخلف در این شهرستان ها خبر داد.

 

17 راهكار حمایت از اقشار ضعیف در برابر کرونا
مركز پژوهش هاى مجلس با تاكید بر اینكه معموال گروه هاى حاشیه 

اى و محروم جامعه بیشترین آسیب را از بالیاى طبیعى و بیمارى هاى 
همه گیر متحمل مى شوند،1٧ راهكار براى حمایت از اقشار ضعیف و 

محروم جامعه در برابر شیوع ویروس كرونا پیشنهاد داد.

 

مقابله موثر با کرونا، قرنطینه شهرها و تعطیلى ادارات است/ 
مجلس حلقه مفقوده در ملزم سازی دولت

در شرائطى كه صاحب نظران درمانى كشور، مردم و نمایندگان مجلس 
معتقدند كه دولت باید با قرنطینه كشور و اعمال جریمه و مجازات 

جلوى تردد هاى غیرضرورى را بگیرد تا زنجیره انتقال كرونا قطع 
شده و هر چه زودتر این بحران تمام شود، مخالفت و این دست و آن 
دست كردن آقاى رئیس جمهور واقعاً قابل فهم و هضم براى جامعه 

نیست.

 

شمد بافى هنری رو به فراموشى
یكى از بانوان هنرمند روستایى كه توانست عالوه بر زنده نگه داشتن 
و احیاى هنر شمد بافى، باعث ایجاد اشتغال و درآمد براى خانواده و 

اقوام خود باشد.
 

بازگشایى مسیر راه آهن ورودی ایستگاه دوآب سوادکوه
مدیركل راه آهن شمال از بازگشایى ورودى ایستگاه دوآب سوادكوه 

خبر داد.
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تولید روزانه 10 هزار اقالم بهداشتى توسط گروه های 
جهادی

دبیر قرارگاه جهاد خدمت رسانى ستاد اجرایى فرمان حضرت امام 
)ره( مازندران از تولید روزانه 1٠ هزار ماسک و البسه بهداشتى توسط 

گروه هاى مختلف ستاد خبر داد.
 

افزایش 30 درصدی قیمت نان از نیمه فروردین امسال/ 
230 واحد صنفى پلمب شدند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از 1٥ فروردین 
ماه امسال، به طور میانگین بین 3٠ تا 3٥ درصد افزایش قیمت نان 

خواهیم داشت.
 

پلمب 10 واحد صنفى متخلف در سوادکوه
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سوادكوه از پلمب 1٠ واحد 

صنفى متخلف در این شهرستان خبر داد.

 

ادامه شیب نزولى قیمت مرغ در بازار مازندران/خرید 
تضمینى مرغ آغاز شد

رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ مركز مازندران از ادامه روند نزولى 
قیمت ها در بازار مرغ خبر داد و گفت: طى سال جارى و با گذشت 

تنها 6 روز از سال جدید، قیمت مرغ در دو مرحله روند نزولى، 
كاهشى در مجموع ٢ هزار و ٥٠٠ تومانى داشته است.

 

درخواست برخى طالب از ظریف برای اعزام به اروپا
خانه طالب جوان با اشاره به وضعیت بغرنج سالمندان در كشور هاى 

اروپایى طى نامه اى به وزیر امور خارجه كشورمان، اعالم آمادگى 
كردند كه حاضرند از سالمندان كرونایى اروپایى پرستارى كنند.

 

میخ آخر بر تابوت تحریم ها
در چنین شرایطي پس از فراگیري بحران كرونا شاهد اعتراض 

بسیاري از مقامات و مردم سایر كشورها به مقامات آمریكایي جهت 
برداشتن تحریم هاي ضدایراني هستیم كه باید آن را میخ آخر بر 

تحریم هاي ظالمانه قلمداد كرد.
 

افزایش ناگهاني آمار مبتالیان کرونا در ایران را درست 
تحلیل کنیم

افزایش ناگهاني آمار مبتالیان كرونا در ایران را درست تحلیل كنیم.

 

رزمایش دفاع بیولوژیک در مازندران
عملیات سراسرى دفاع بیولوژیک شهداى مدافع سالمت توسط نیروى 

زمینى سپاه پاسداران انقالب اسالمى در استان مازندران برگزار شد.

  

از برپایى جلسات مجازی تا ضدعفونى کردن معابر توسط 
هیأت بیت العباس ساری

مسؤول هیأت مذهبى بیت العباس سارى عنوان كرد: قبل از شیوع 
ویروس كرونا این هیأت هر هفته چهارشنبه ها را به اجراى برنامه 

هفتگى اختصاص مى داد ولى در این روزها با توجه به ویروس كرونا 
هیأت به سمت برطرف كردن نیازهاى اجتماعى این بخش روى آورده 

است.
 

بازگشایى راه آهن شمال در ورودی ایستگاه دوآب سوادکوه
مدیركل راه آهن شمال، از بازگشایى راه آهن شمال در ورودى 

ایستگاه دوآب سوادكوه خبر داد.

 

جزییات کشفیات جدید پلیس آگاهى مازندران برای مقابله 
با کرونا

فرمانده انتظامى شهرستان سوادكوه از كشف ٥٧٠ عدد اسپرى ضد 
عفونى كننده از یک خودروى مسافربرى در این شهرستان خبر داد.

 

ممنوعیت از بازدید از پناهگاه های حیات وحش مازندران
بازدید از تمامى پناهگاه هاى حیات وحش مازندران اعم از دشت ناز، 

سمسكنده و میانكاله تا اطالع ثانوى ممنوع است.
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خّیر همه فن حریف ساروی در کارناوال مبارزه با کرونا/ 
تبدیل کارگاه خیاطى به تولیدی ماسک

خّیر همه فن حریف ساروى اكنون در تولیدى اش ٥۸ نفر كار 
مى كنند كه با توجه به شرایط سخت بیمارى همه در حال تولید 

ماسک هستند و هر روز از صبح تا نیمه شب كار مى كنند تا شاهد 
كمبودى در زمینه ماسک نباشیم.

 

تصویب اعتبار هزار میلیاردی برای تأمین آب شرب شهرهای 
سد البرز

معاون عمرانى استاندار مازندران  گفت: اختصاص اعتبار به مبلغ هزار 
میلیارد ریال جهت تأمین آب شرب شهرهاى گروه الف از طریق سد 

البرز تصویب شد.

 

کشاورزان در نشاء برنج عجله نكنند/اتخاذ تصمیمات 
بهداشتى برای مقابله با کرونا

معاون بهبود تولیدات گیاهى جهاد كشاورزى مازندران با تاكید 
بر اینكه كشاورزان استان در نشا كردن برنج عجله نكنند، گفت: 

تاكیدمان بر كشت مكانیزه است.

 

لغو تمام پروازهای فرودگاه های رامسر و نوشهر
مدیركل فرودگاه هاى مازندران گفت: براساس تصمیم شركت 

هواپیمایى جمهورى اسالمى تمام پروازهاى فرودگاه نوشهر تا 9 
فروردین و پروازهاى فرودگاه رامسر نیز تا ٢٢ فروردین باطل اعالم 

شده است.
  

عیدی هتل داران مازندران به درمان بیماران کرونایى
مدیركل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى مازندران ، از 

كمک نقدى هتل داران و صاحبان تاسیسات گردشگرى به درمان 
بیماران كرونایى خبرداد.

  

افزایش احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانى 
مازندران

رئیس پلیس راه مازندران گفت: ریزشى كه منجر به انسداد راه هاى 
استان شود نداشتیم ولى باتوجه به بار ش ها احتمال ریزش و رانش 

به ویژه در محورهاى كوهستانى استان وجود دارد.

 

پارک های آمل همچنان بسته است / تداوم ضدعفونى معابر 
در اولویت شهرداری

شهردار آمل از مقابله با كرونا به عنوان اولویت شهردارى آمل تا اعالم 
وضعیت سفید خبر داد و گفت: ورودى همه پارک هاى شهرى آمل 

باید بسته باشد و سرعت جمع آورى  زباله ها نیز باید افزایش یابد.

 

احتمال تاخیر در کوچ عشایر به علت ویروس کرونا
رئیس اداره امور عشایر مازندران گفت: زمان كوچ عشایر به ییالق هاى 

مازندران خرداد ماه هر سال است كه باتوجه به شرایطى كه داریم و 
شیوع ویروس كرونا احتمال دارد كوچ عشایر با تاخیر انجام شود.

  

ا

مطالبه گری از نخبگان نكته مهم در سال جهش تولید است
مسئول بسیج دانشجویى مازندران مطالبه گرى از قشر نخبگانى جامعه 

را در شعار امسال مهم برشمرد و گفت: مطالبه گرى از قشر نخبگان 
به مسئوالن كمک مى كند تا  تمام تمركزشان را براى اولویت مسائل 

اصلى جامعه بگذارند.
 

اختصاص اعتبار یک میلیارد ریالى جهت تامین آب شرب در 
مازندران

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى مازندران از تصویب 
اختصاص اعتبار یک هزار میلیارد ریال جهت تامین آب شرب 

شهرهاى گروه الف از طریق سد البرز در این استان خبر داد.

  

ممنوعیت بازدید از پناهگاه های حیات وحش مازندران
مدیركل حفاظت محیط زیست مازندران از ممنوعیت بازدید از 

پناهگاه هاى حیات وحش این استان خبر داد.
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رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی در 
ساری برگزار شد

فرمانده لشكر عملیاتى ٢٥ كربال مازندران گفت: لشكر عملیاتى ٢٥ 
كربال مازندران در تاریخ 6 و ٧ فروردین ماه با شركت در رزمایش 

سراسرى دفاع بیولوژیک و عملیات پاكسازى شهداى مدافعان سالمت 
شهرستان سارى با گردان هاى تخصصى جنگ نوین و بهدارى رزم 

اقدام به رفع آلودگى كردند.

  

اقتصاد گردشگری مازندران متضرر شده است/ پرداخت 
تسهیالت به بنگاه ها

معاون اول رئیس جمهورى با اشاره به نقش مهم مازندران در حوزه 
گردشگرى گفت: اقتصاد گردشگرى استان با شیوع كرونا و كاهش 

سفرها متضرر شده است.
 .

تردد در محورهای ارتباطى مازندران عادی است
رئیس مركز مدیریت راههاى مازندران وضعیت تردد در محورهاى 

استان را روان اعالم كرد.
  

مقابله با کرونا اولویت شهرداری آمل است
شهردار آمل مقابله با كرونا را به عنوان اولویت اصلى شهردارى تا 

رسیدن به وضعیت سفید اعالم كرد. 

  

روزانه 20 هزار لیتر محلول ضدعفونى در آمل تولید مى 
شود

فرمانده سپاه ناحیه آمل گفت: با حضور داوطلبانه نیروهاى مردمى 
بسیج در قالب گروه جهادى علیه بیمارى كرونا تولید محلول هاى 
ضدعفونى دراین شهرستان به حدود ٢٠ هزار لیتر در روز افزایش 

یافت.

  

زندگى روی خط کرونا؛ بهبود بیماران افزایش یافت
در شب و روزهایى كه مازندران با كرونا درگیر است، تولد نوزادانى از 
مادران كرونایى و روند رو به رشد شمار بیماران بهبود یافته بیش از 

هر چیز امید به زندگى را بین بیماران پررنگ مى كند.

  

۵0 واحد صنفى مختلف درآمل پلمپ شد
رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت آمل، از پلمپ حدود ٥٠ واحد 

صنفى متخلف دراین شهرستان به علت نادیده گرفتن مصوبات ستاد 
مقابله با كرونا خبر داد.

  

بازخوانى داستان های اصیل ایرانى/بازی های بومى با 
عروسک های محلى

خوانش قصه مینا و پلنگ و بازى هاى محلى بومى در نوروز براى 
ساعت ها مى توانند محله ها و خیابان هاى مازندران را در كوران كرونا 

خلوت و صفاى خانه را افزون كند.

 .

تامین 1۸0 میلیارد تومان برای تكمیل طرح های بیمارستانى 
در مازندران

استاندار مازندران با اشاره به تامین 1۸٠ میلیارد تومان اعتبار براى 
تكمیل پروژه هاى بیمارستانى و تامین تجهیزات گفت: شمار بیماران 

مبتال به كرونا در استان روند كاهشى و نزولى گرفته است.

 .

اقتصاد گردشگری مازندران متضرر شده است/ پرداخت 
تسهیالت به بنگاه ها

معاون اول رئیس جمهورى با اشاره به نقش مهم مازندران در حوزه 
گردشگرى گفت: اقتصاد گردشگرى استان با شیوع كرونا و كاهش 

سفرها متضرر شده است.

 .

رامسر از امشب قرنطینه مى شود
فرماندار رامسر گفت: ورودى هاى غربى وشرقى شهرستان از ساعت 

٢۴ امشب به روى مسافران غیربومى بسته مى شود.

 .
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تخصیص ۸۵0 میلیارد ریال اعتبارات بالعوض برای جبران 
خسارات کشاورزی

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى مازندران گفت: ۸٥٠ میلیارد 
ریال اعتبارات بالعوض براى جبران خسارت سیالب سال قبل به 

حوزه كشاورزى استان تخصیص داده شده است.

 .

اجرای طرح »هاتفان امید« برای مقابله با کرونا در 
مازندران

مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران از اجرایى شدن طرح 
ابتكارى این جمعیت با عنوان »هاتفان امید« در راستاى قطع كردن 

زنجیره بیمارى كرونا خبرداد.
 .

تسلیت تبلیغات اسالمى مازندران درپى درگذشت حجت 
االسالم سهرابى

مدیركل تبلیغات اسالمى مازندران درگذشت حجت االسالم سیف اهلل 
سهرابى رئیس تبلیغات اسالمى نكا را تسلیت گفت.

 .

مسیر ریلى تهران - شمال بازگشایى شد
مدیركل راه آهن شمال از بازگشایى مسیر ریلى تهران - شمال كه 

براثر ریزش كوه مسدود شده بود، خبر داد.

  

اخبار کرونایى مازندران از لغو پروازها تا پلمب واحدهای 
صنفى متخلف

براى جلوگیرى از شیوع بیش از اندازه ویروس كرونا، تمامى پروازهاى 
فرودگاه هاى مازندران لغو شده و واحدهاى صنفى متخلف استان نیز 

پلمب شد.

 

تالش مدافعان سالمت در مازندران
مدافعان سالمت این روزها در بیمارستان ها و مراكز درمانى با سختى 

كشیدن خود براى بیماران هموطن شان سنگ تمام مى گذارند و 
تمام اهداف آنان سالمت ماندن مردم از ویروس كرونا است.

  

شماره تلفن 11۵ را برای پرسش های کرونایى مشغول نكنید
رییس مركز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشكى مازندران 

گفت:شماره تلفن 11٥ براى گزارش حوادث به اورژانس است،اما 
برخى مردم با تماس با این شماره و پرسش در خصوص كرونا باعث 
مى شوند این خط مشغول باشد و افراد نیازمند به خدمات درمانى 

پشت خط بمانند.
 .

شهرهای ساحلى آسیب پذیرترین مناطق مازندران در برابر 
کرونا

 رئیس جهاد دانشگاهى مازندران گفت: شهرهاى ساحلى مازندران 
آسیب پذیرترین مناطق استان در برابر ویروس كرونا هستند.

 

مروری بر طرح های عمرانى نیمه تمام مازندران در سال 9۸
 استان مازندران در سال 9۸ در كنار بهره بردارى از طرحهاى عمرانى 

، اشتغال زایى و خدماتى متعدد، شاهد بى سرانجامى برخى از طرح 
هاى عمرانى هم بود.

 

ابراز نگرانى رییس دانشگاه علوم پزشكى بابل از موج دوم 
شیوع ویروس کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشكى بابل از موج دوم شیوع ویروس كرونا 
در این شهرستان ابراز نگرانى كرد و گفت: شهروندان در اجتماعات 

حضور نیابند و بهداشت فردى را رعایت كنند.

 

۵



مسیر راه آهن شمال بازگشایى شد
 مدیركل شركت راه آهن منطقه شمال با اشاره به رانش و ریزش كوه 

بر روى بخشى از مسیر ریلى این شركت در منطقه سوادكوه گفت: در 
حال حاضر این مسیر بازگشایى شد و امكان تردد قطارهاى مسافرى 

و بارى فراهم شده است .

 

ریشه زدن خوداتكایى زنان سرپرست خانوار مازندران در 
سال رونق تولید

یكى از نتایج انتخاب سال 9۸ به عنوان » سال رونق تولید » در 
مازندران ، حركت پرشتاب توانمندسازى زنان سرپرست خانوار از 

طریق افزایش مستمرى ، ارائه تسهیالت حمایتى ، خوداشتغالزایى و 
خودكفایى بوده كه توانسته این قشر آسیب پذیر را با قدرت و اعتماد 

به نفس بیشتر به عرصه اجتماعى برگرداند.

 

پلمب 10 واحد صنفى متخلف در سوادکوه
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت سوادكوه از پلمب 1٠ واحد 

صنفى متخلف در این شهرستان طى ٢ روز اخیر خبر داد .

 

بهبود 144 بیمار مشكوک کرونایى در فریدونكنار
رئیس شبكه بهداشت فریدونكنار از بهبود 1۴۴ بیمار مشكوک 

كرونایى در این شهرستان خبر داد.

 .

طبیعت مازندران 13 فروردین از کسى میزبانى نمى کند
استاندار مازندران با تاكید بر این كه امسال مازندران روز طبیت 

نخواهد داشت ، گفت : تمامى مجموعه هاى طبیعت گردى و 
پارک هاى جنگلى مازندران تا 1٥ فروردین تعطیل و ورورد مسافران 

به آن ممنوع است.
 

ورودی غیرساکنان به سوادکوه از ساعت 24 امشب ممنوع 
است

فرماندار سوادكوه گفت كه به منظور پیشگیرى و مقابله با ویروس 
كرونا از ساعت ٢۴ امشب ورود افراد غیرساكن به این شهرستان 

ممنوع است و اجازه ورود به این افراد داده نمى شود.

 

قدردانى معاون اول رییس جمهوری از کادر درمانى 
مازندران

معاون اول رییس جمهورى عصر روز پنجشنبه در نشست ویدئو 
كنفرانسى با استان مازندران از زحمات كادر درمانى و درمانگران این 

خطه شمال كشور در مقابله با ویروس كرونا قدردانى كرد.

 

بازرس ویژه استاندار مازندران 14 واحد صنفى متخلف را 
در بابل پلمب کرد

بازرس ویژه استاندار مازندران براى نظارت بر اجراى مصوبات ستاد 
مقابله با كرونا روز پنجشنبه پس از بازدید از نحوه اجراى مصوبه 

تعطیلى واحدهاى صنفى بابل ، 1۴ واحد صنفى متخلف را با حضور 
مسئوالن شهرستانى پلمب كرد.

 

استاندار : آمار ابتال به ویروس کرونا در مازندران کاهش 
یافت

 استاندارمازندران در نشست ویدئو كنفرانسى با معاون اول رییس 
جمهورى با ارائه گزارشى از وضعیت استان براى مقابله با ویروس 

كرونا، از كاهش تعداد مبتالیان به این بیمارى در این خطه شمال 
كشور خبر داد

 

دروازه ورود به بابل بامداد جمعه بسته مى شود
فرماندار بابل گفت: بر اساس ابالغ دفتر ریاست جمهورى و تاكید 

استاندار مازندران ورودى هاى شهر بابل براى افراد غیر ساكن از 
نخستین ثانیه هاى بامداد روز جمعه )فردا( بسته مى شود.

 

پلمب 10 واحد صنفى متخلف در سوادکوه
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت سوادكوه از پلمب 1٠ واحد 

صنفى متخلف در این شهرستان طى ٢ روز اخیر خبر داد .

 

ورودی های رامسر ساعت 24 امشب بسته مى شود
فرماندار رامسر گفت كه با آغاز اجراى طرح تشدید مبارزه با شیوع 

ویروس كرونا و جلوگیرى از تردد مسافران ، ورودى این شهرستان از 
سمت چابكسر در استان گیالن و تنكابن از ساعت 1٢ امشب بر روى 

تمامى افراد غیررامسرى بسته مى شود.
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بازرس ویژه استاندار مازندران 14 واحد صنفى متخلف را 
در بابل پلمب کرد

بازرس ویژه استاندار مازندران براى نظارت بر اجراى مصوبات ستاد 
مقابله با كرونا روز پنجشنبه پس از بازدید از نحوه اجراى مصوبه 

تعطیلى واحدهاى صنفى بابل ، 1۴ واحد صنفى متخلف را با حضور 
مسئوالن شهرستانى پلمب كرد.

  

قدردانى معاون اول رییس جمهوری از کادر درمانى 
مازندران

معاون اول رییس جمهورى عصر روز پنجشنبه در نشست ویدئو 
كنفرانسى با استان مازندران از زحمات كادر درمانى و درمانگران این 

خطه شمال كشور در مقابله با ویروس كرونا قدردانى كرد.

  

بهبود 144 بیمار مشكوک کرونایى در فریدونكنار
رئیس شبكه بهداشت فریدونكنار از بهبود 1۴۴ بیمار مشكوک 

كرونایى در این شهرستان خبر داد.

  

استاندار : آمار ابتال به ویروس کرونا در مازندران کاهش 
یافت

استاندارمازندران در نشست ویدئو كنفرانسى با معاون اول رییس 
جمهورى با ارائه گزارشى از وضعیت استان براى مقابله با ویروس 

كرونا، از كاهش تعداد مبتالیان به این بیمارى در این خطه شمال 
كشور خبر داد

  

دروازه ورود به بابل بامداد جمعه بسته مى شود
فرماندار بابل گفت: بر اساس ابالغ دفتر ریاست جمهورى و تاكید 

استاندار مازندران ورودى هاى شهر بابل براى افراد غیر ساكن از 
نخستین ثانیه هاى بامداد روز جمعه )فردا( بسته مى شود.

  

کرونا و وسواس آبرو
 ترس از عدم پذیرش دیگران و آبروریزى ناشى از ابتال به ویروس 

كرونا نه تنها خطرات متعددى براى مبتالیان دارد، بلكه این عوارض 
ممكن است تبعات بلند مدت در دایره رفتارى افراد بگذارد.

  

کاهش 10 درصدی بارندگى نیم فصل زراعى در مازندران
رییس مركز پدافند غیرعامل هواشناسى مازندران گفت كه بر اساس 

اطالعات مركز ملى خشكسالى میانگین بارش باران در این استان طى 
نیمه نخست سال زراعى جارى یعنى از اول مهر تا ٢9 اسفند ماه 9۸ 

نسبت به سال قبل حدود 1٠ درصد كمتر شد.

  

پلمب ۵ واحد صنفى متخلف در سوادکوه شمالى
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت سوادكوه شمالى از پلمب ٥ 

واحد صنفى متخلف در سطح این شهرستان به دلیل بى توجهى به 
مقررات كرونایى خبر داد.

  

نماز جمعه هشتم فروردین در مازندران برگزار نمى شود
 مدیر نمایندگى شوراى سیاست گذارى ائمه جمعه مازندران گفت كه 

بر اساس تصمیم قرارگاه پدافند زیستى استان نماز جمعه این هفته 
هشتم فروردین در استان برگزار نمى شود.

  

یكصد کپسول اکسیژن ، سهم خیرین بابلى در شكست کرونا
 خیرین بابلى امروز پنجشنبه با اهداى یكصد كپسول اكسیژن نیاز 
بیمارستان هاى بابل را به این ابزار اساسى مبارزه با كرونا به حداقل 

رساندند.
  

پلمب 76 واحدتجاری بهشهر در پى بى توجهى به مقررات 
ضدکرونایى

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت بهشهر از پلمب ٧6 واحد صنفى 
متخلف در این شهرستان به خاطر بى توجهى به مقررات ضد كرونایى 
خبر داد و گفت كه این واحدها با وجود مصوبه ستاد مقابله با كرونا ، 

در دورانى كه فعالیت ممنوع بوده است؛ فعالیت داشتند.

  

کرونا ، زمان سفر به مازندران را شبانه کرد
 همزمان با شیوع ویروس كرونا در كشور و تاكید مسئوالن حوزه 

بهداشت و درمان مبنى بر پرهیز از هر گونه سفر و ضرورت 
خانه نشینى به منظور قطع زنجیره این بیمارى ، مسافران و 

گردشگران براى فرار از ایستگاه هاى تب سنجى در جاده كندوان، 
زمان سفر و ورود به مازندران را از ساعات روز به نیمه شب و بامداد 

تغییر داده اند.
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پناهگاه های حیات وحش مازندران بسته شد
 روابط عمومى اداره كل محیط زیست مازندران اعالم كرد كه با توجه 
به شیوع ویروس كرونا، بازدید از پناهگاه هاى حیات وحش این استان 

تا اطالع بعدى ممنوع شده است.

  

برقراری ثبات نسبى کرونایى در شهرستان آمل
بازرس ویژه استاندار مازندران در ستاد مقابله با كروناى آمل گفت كه 
شیوع ویروس كرونا در این شهرستان آرام تر شده و وضعیت در حال 

نزدیک شدن به ثبات است.

   

پلمب 13 واحد صنفى متخلف در نوشهر
فرمانده انتظامى شهرستان نوشهر از پلمب 13 واحد صنفى متخلف 

در این شهرستان خبر داد.

  

مصالحه ۸2 درصدی پرونده های ارجاعى به مراکز مشاوره 
و مددکاری

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى مازندران از مصالحه ۸٢ درصدى 
پرونده هاى ارجاعى به مركز مشاوره و مددكارى كالنترى هاى استان 

در سال گذشته خبر داد.

  

ممنوعیت تردد خودرو های غیر بومى از ورودی گیالن
تردد خودرو هاى غیر بومى از ورودى گیالن به استان مازندران ممنوع 

شد.

  

شهرداری ساری تا پایان اپیدمى کرونا پای کار است
خانواده بزرگ شهردارى سارى تا پایان اپیدمى كرونا كنار ساروى ها 

خواهد بود.

  

اجرای طرح هاتفان امید در مازندران
هالل احمر مازندران طرح هاتفان امید را در راستاى قطع كردن 

زنجیره كرونا در استان اجرا مى كند.

  

توزیع 2 هزار بسته بهداشتى توسط اوقاف در بهشهر
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر از توزیع ٢ هزار بسته 

بهداشتى توسط این اداره و هیأت ابوالفضلیاى امامزاده عبدالحق )ع( 
در این شهرستان خبر داد.

  

جاده های مازندران لغزنده است
سطح برخى جاده هاى ارتباطى مازندران هم كنون لغزنده است.

  

احتمال تاخیر در کوچ عشایر
باتوجه به شیوع ویروس كرونا احتمال دارد كوچ عشایر مازندران با 

تاخیر انجام شود.

  

توزیع 1۸0 بسته معیشتى اوقاف بین نیازمندان آملى

1۸٠ بسته معیشتى از محل اجراى نیت واقف و طرح افق آستان 
مقدس امامزاده ابراهیم )ع( بین نیازمندان آملى توزیع شد.

  

کشف و ضبط 200 رشته دام ماهیگیری در میانكاله
٢٠٠ رشته دام ماهیگیرى در پناهگاه حیات وحش میانكاله كشف و 

ضبط شد.

  

۸



احتمال بارش باران در مازندران
هواى مازندران امروز نیمه ابرى همراه با بارش خفیف و پراكنده باران 

پیش بینى مى شود.

  

ارائه خدمات به مسافران در محمودآباد ممنوع
تحت هیچ شرایطى به مسافران و افراد غیر بومى در محمودآباد 

اسكان و خدمات ارائه نمى شود.

برگزاری رزمایش سالمت و دفاع بیولوژیک در رامسر
رزمایش سالمت و دفاع بیولوژیک روز شنبه 9 فروردین در رامسر 

برگزار مى شود.
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