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ورود نیروهای مسلح و بسیجی برای مقابله با کرونا به مردم 
دلگرمی داد/مردم توصیه ها را جدی بگیرند

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: ورود نیروهای مسلح و بسیجی 
برای مقابله با کرونا به مردم دلگرمی داده است.

 

دست مهدکودک ها در حنای کرونا/ بی میلی خانواده ها در 
پرداخت شهریه تا بدهی مدیران به مربیان و موجرها

تعطیلی کرونایی مهدکودک ها در ایام پایانی سال، چالش های چندگانه 
فراوانی را به بار آورد؛ چالشی که در پی ممانعت خانواده ها از پرداخت 
شهریه اسفندماه پس از تعطیلی اجباری در روزهای کرونایی به وقوع 

پیوست و دست مدیران را در حنا گذاشت.

 

سبد هزینه های خانوار باید معیار افزایش دستمزدها باشد
عضو هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران 
کشور طی نامه ای به آقای روحانی ضمن انتقاد به او، از پشت گوش 
انداختن افزایش دستمزد کارگران به ظلم تاریخی در حق  کارگران 

یاد کرد.
 

وقتی سردار سلیمانی خود را مدیون شهدای مازندران 
می داند/حاج قاسم؛ الگویی برای همه نسل ها

مردم دیار علویان هرچند نتوانستند میزبان پیکر سردار سلیمانی 
باشند اما در فراق این سردار بزرگ حال و هوایی زیبایی به این 

استان بخشیدند.
 

115 هزار ماسک بهداشتی توسط بسیجیان بابلسری تولید 
شد/ برگزاری رزمایش 3 روزه پدافند زیستی در بابلسر

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بابلسر گفت: طی ۲۳ روز، ۲۹۷ خیاط 
بسیجی سپاه بابلسر در ۶ کارگاه تولید ماسک در سطح شهرستان 

اقدام به تولید ۱۱۵ هزار ماسک بهداشتی کرده اند.

 

طبیعت بهاری در نگارگری خالق زیبائی ها
بهار با زنده و پرطراوت کردن طبیعت، جان تازه ای به حیات می دهد 

که زیبایی یکی از مظاهر نشاط آور این حیات بخشی است.

 

محقق آمریکایی: ایران باید به هرگونه پیشنهاد کمک مقابله 
با کرونا از سوی آمریکا مظنون باشد

یک نویسنده و پژوهشگر آمریکایی بر این باور است که ویروس کرونا 
یک سالح بیولوژیک است و ایران باید نسبت به هرگونه پیشنهاد 

کمک از سوی آمریکا بسیار مشکوک و مظنون باشد.

 

اهدای 700 هزار ماسک به مدافعان سالمت مازندران
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از تخصیص ۷00 

هزار ماسک اهدایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل خبر داد و گفت: این 

سهمیه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی به مدافعان سالمت 
استان اهدا شده است تا جهت استفاده کادر پزشکی و درمانی، 

درمانگاه ها و بیمارستان های استان به کارگیری شود.

 

دستگیری گروه 6 نفره حفاران غیرمجاز در سوادکوه
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سوادکوه از 

دستگیری حفاران غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

 

کمک 500 میلیون تومانی مردم بابلسر برای مقابله با کرونا
فرماندار بابلسر گفت: مردم بابلسر از آغاز طرح ملی پیشگیری و 

مقابله با کرونا تاکنون ۵00 میلیون تومان در قالب تهیه تجهیزات 
پزشکی و بیمارستانی به کادر درمان این شهرستان کمک کردند.
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افتتاح بزرگ ترین واحد تولید ماسک کشور با حمایت 
سازمان بسیج اصناف

بزرگترین واحد صنفی تولید ماسک کشور واقع در بخش کهریزک 
شهرستان ری با حمایت سازمان بسیج اصناف و با حضور غالمرضا 
حسن پور، مسئول این سازمان و اهالی رسانه به بهره برداری رسید.

 

سیزده بدر امسال همه در خانه می مانیم
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری گفت: امسال 

در روز طبیعت) سیزده بدر( همه در خانه می مانیم.

 

دستگیری شکارچیان »کل وحشی« در سوادکوه
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه از دستگیری شکارچیان 

کل وحشی در این شهرستان خبر داد.

 

آغاز به کار »جشنواره خدمت« با موضوع جهادگران عرصه 
مبارزه با ویروس کرونا

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج گفت: جشنواره 
خدمت در راستای پاسداشت خدمات ارزنده کادر درمانی و امدادی 

کشورمان که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و ثبت 
فداکاری آنان در قالب های ادبی و هنری آغازبه کار کرد.

 

اجرای طرح نسیم مهر رضوی در دو بیمارستان ساری
طرح نسیم مهر رضوی با توزیع غذلی متبرک بین بیماران کرنایی دو 

بیمارستان مرکز استان مازندران به اجراء در آمد.

 

هشدار جدید به مسافران نوروزی؛ سریعتر به خانه های خود 
بازگردید

کمیته انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا تأکید کرد: صرفاً مدیریت 
زمان بازگشت از سفر و موکول نکردن آن به روزهای پایانی تعطیالت، 
مورد انتظار و هرگونه اقدام فراتر از طرح ابالغی در خصوص مسافرین 

غیر قابل قبول است و با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد.

  

کاهش سرعت ویروس کرونا در مازندران/ ساماندهی مراکز 
مراقبت های تنفسی با 1500 تخت

استاندار مازندران با بیان اینکه مراکز مراقبت های تنفسی با یک هزار 
و ۵00 تخت در مازندران ساماندهی شد، افزود: با طرح های اجرا 

شده و همکاری مردم شاهد کاهش سرعت انتقال ویروس کرونا در 
استان هستیم

  

مردم از هرگونه تجمع در روز طبیعت خودداری کنند
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی مازندران گفت: پلیس در 
تمامی شرایط پیشتاز در برقراری امنیت روحی و روانی مردم و ارائه 

خدمات بی وقفه در مبارزه با بحران ها و ناهنجاری اجتماعی است.

 

سپاه و بسیج به  خوبی روحیه و مدیریت جهادی را به نمایش 
گذاشتند

امام جمعه بابلسر گفت: سپاه و بسیجیان به خوبی روحیه و مدیریت 
جهادی را به نمایش گذاشتند و این جمله حضرت امام خمینی )ره( 

را درک کردند که فرمود اگر سپاه نبود، کشور نبود.

 

برگشت 2500 خودرو از ورودی های مازندران
رئیس پلیس راه مازندران گفت: توصیه ما به رانندگان برای روز 

سیزدهم فروردین این است که خروج از درب منزل ممنوع بوده و 
درصورت خروج مشمول جریمه ۵00هزار تومانی و توقیف یک ماهه 

خودرو خواهند شد.
 

درگذشت رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی نیروی انتظامی 
مازندران

حجت االسالم حاج سید عبدالعلی رضایی رئیس عقیدتی سیاسی 
فرماندهی نیروی انتظامی مازندران درگذشت.

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی با ترافیک همراه است/ باید 
ترافیک را تحمل کرد

طرح فاصله گذاری اجتماعی با ترافیک همراه است/ باید ترافیک را 
تحمل کرد
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شهادت جانباز 70 درصد آملی بر اثر درد و رنج جانبازی
شهید ناصر یزدانی نیاکی جانباز ۷0 درصد آملی پس از سال ها تحمل 

درد و رنج ناشی از جانبازی به خیل شهدا و همرزمان شهیدش 
پیوست.

 .

برگزاری رزمایش 3 روزه پدافند زیستی در بابلسر
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بابلسر گفت: طی ۲۳ روز، ۲۹۷ خیاط 
بسیجی سپاه بابلسر در ۶ کارگاه تولید ماسک در سطح شهرستان 

اقدام به تولید ۱۱۵ هزار ماسک بهداشتی کرده اند.

 .

یک مازندرانی مدیرعامل استقالل شد / سعادتمند را بیشتر 
بشناسید

احمد سعادتمند مدیرکل اسبق اداره کل ورزش و جوانان استان 
مازندران، رسماً به عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل منصوب شد.

 .

پرتقال مازندران؛ هدیه جوانان به مدافعان سالمت
تعدادی از جوانان انقالبی ساری دست به اقدام جالبی زدند؛ آنها با 
تهیه 800 کیلوگرم پرتقال در قالب ۳ هزار بسته اقدام به توزیع آن 

بین بیماران کرونایی و کادر درمانی بیمارستان های شهرستان ساری 
کردند.

 .

کمک می خواهید؟ بی منت!
حاال امروز ما ملت ایران، می گوییم؛ آقای ترامپ! دولت تان در برابر 

یک ویروس به زانو در آمده است؛ کمک می خواهید؟ بی منت.

 .

افزایش 23 درصدی بارندگی در مازندران
سالی که گذشت درست است در برخی مناطق بارش ها شرایط خوبی 

نداشت اما درمجموع می توان گفت بارش ها از لحاظ زمانی و مکانی 
در مازندران از پراکنش مناسب تری برخوردار بوده است.

 .

حل مشکل روستای انارور نوشهر بودجه می خواهد/پیگیر 
هستیم

بخشدار مرکزی نوشهر با بیان اینکه مطالبه مردم ازسوی بنیاد مسکن 
مورد پیگیری قرار گرفته است، گفت: حل مشکل روستای انارور 

نوشهر نیاز به بودجه دارد.

 .

مهارت حل مسئله در بحران کرونا
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گفت: مواجهه با مشکل در زندگی 

امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است و افراد در سراسر زندگی خود با 
مسائل و مشکالت مختلفی رو به رو می شوند، از این رو توانایی افراد 

در مواجهه با این گونه موقعیت ها به شیوه صحیح و کارآمد از اهمیت 
باالیی برخوردار است.

  

ا

روایت زوج پرستار بابلی در سنگر دفاع از سالمت
این روزها سخت درگیر روزمرگی های تکراری هستیم، همان هایی 

که هر روز در ذهن یادش می کردیم تا شاید اتفاق بیافتد اما غافل از 
اینکه شیوع ویروسی که برای قطع زنجیره اش باید در خانه بمانیم، 

رقم خورده است.
 

5۸0 ماموریت اورژانس بابل در 9 روز نخست امسال
رییس سازمان اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بابل از انجام ۵80 

ماموریت اورژانس بابل در ۹ روز نخست امسال در این شهرستان خبر 
داد.

 

خدمات بی وقفه پلیس در روزهای بحران کرونا 
رئیس پلیس پیشگیری مازندران گفت: پلیس در تمامی شرایط 

پیشتاز در برقراری امنیت روحی و روانی مردم و ارائه خدمات بی وقفه 
در مبارزه با بحران ها و ناهنجاری اجتماعی است. 
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فعالیت 116 اکیپ عملیاتی برق برای پایداری شبکه توزیع 
برق مازندران

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: برای پایداری شبکه و 
جلوگیری از هر گونه خاموشی در شرایط فعلی ۱۱۶ اکیپ عملیاتی 

در ایام نوروز همپای فرشتگان سالمت شبانه روز آماده خدمت به هم 
استانی های عزیز هستند.

  

مسائل شرعی غسل و نمازمیت برای اموات کرونایی اجرا 
شود

نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار اجرای مسائل شرعی با رعایت 
مسائل بهداشتی برای متوفیان کرونا شد و مطالبه گری در این زمینه 

را الزامی دانست.

  

تفرجگاه های مازندران در روز طبیعت تعطیل است
استاندار مازندران با اشاره به اینکه تفرجگاه ها و بوستان های استان 

تعطیل هستند از مردم خواست روز ۱۳ فروردین در خانه بمانند.

  

تسلیت مسئوالن مازندران درپی درگذشت رئیس عقیدتی 
سیاسی انتظامی

نماینده ولی فقیه در مازندران و فرمانده انتظامی استان با صدور 
پیام جداگانه ای درگذشت رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان را 

تسلیت گفتند.
 .

مشکلی در تامین مایحتاج عمومی در رامسر وجود ندارد
فرماندار رامسر گفت: از نظر تامین مایحتاج عمومی و ارزاق مردم 

هیچ مشکلی در شهرستان وجود ندارد.

  

200 تخت مجهز کمک تنفسی در مازندارن راه اندازی شده 
است

استاندار مازندران گفت: ۲۵0 تخت مجهز کمک تنفسی در استان 
وجود دارد که ۲00 تخت تاکنون اشغال شده است.

  

تجهیزات مورد نیاز بیمارستانی تامین شده است/ ارتقای 
اینترنت خانگی

وزیر معین ستاد مقابله با کرونا در مازندران گفت: در بیمارستان های 
برخی استان ها تجهیزات مورد نیاز درمانی برای مدت یک هفته 

تامین شده است.
  

فعالیت 116 اکیپ عملیاتی برای پایداری شبکه برق در 
مازندران

 مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: برای پایداری شبکه و 
جلوگیری از هرگونه خاموشی در شرایط فعلی ۱۱۶ اکیپ عملیاتی در 

ایام نوروز همپای فرشتگان سالمت شبانه روز آماده خدمت هستند.

  

داوطلبان هالل مازندران 200 هزار عدد ماسک تولید کردند
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمرمازندران گفت: اعضای داوطلبان 
این جمعیت تاکنون بیش از ۲00 هزار عدد ماسک را برای مقابله با 

کرونا ویروس تولید و توزیع کردند.

  

مازندران از پیک اول بیماری کرونا عبور کرد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه پیک اول بیماری 

کرونا را در استان پشت سرگذاشتیم، گفت: این به معنای خاتمه 
یافتن بیماری نیست و باید به مراقبت های بهداشتی توجه کرد.

  

5000 بسته بهداشتی و غذایی بین خانوارهای حاشیه نشین 
توزیع شد

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: از زمان شیوع کرونا تاکنون بیش 
از پنج هزار بسته بهداشتی و غذایی بین خانوارهای آسیب پذیر و 

حاشیه نشین استان توزیع شده است.
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جلوی پایش ویالهای خوش نشینان غیربومی در کالرشت 
گرفته شد

فرماندار کالردشت گفت: جلوی پایش خانه به خانه ویالهای خوش 
نشینان غیربومی در منطقه در راستای اجرای طرح فاصله گذاری 

اجتماعی گرفته شده است.

  

تولید 12 هزار محلول ضدعفونی کننده توسط قرارگاه 
جهادی آمل

 خادمان آستان مقدس امامزاده ابراهیم و قرارگاه جهادی امام رضا 
)ع( در آمل موفق به تولید ۱۲ هزار محلول ضدعفونی کننده شدند.

  

211 بیمار مشکوک به کرونا از بیمارستان های مازندران 
ترخیص شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته 
۲۱۱ نفر از افراد بستری شده مشکوک به کرونا ویروس از بیمارستان 

های استان ترخیص شدند.
  

700 هزار عدد ماسک به مازندران تخصیص داده شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در راستای 

ایفای مسئولیت های اجتماعی تعداد ۷00 هزار ماسک از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به استان اختصاص یافته است.

  

نیروهای فنی آبفا در شرایط بحران کرونایی آماده باش 
هستند

مدیرعامل آب و فاضالب مازندران گفت: آماده باش نیروهای عملیاتی 
و فنی آبفا در شرایط بحرانی که با کرونا درگیر هستیم برای تامین 

آب شرب ادامه دارد.

  

انتقال روستاهای در معرض حوادث روی خط وعده ها/ از 
منجیر تا پیت سرا

هر بار که سقوط سنگ و رانش در روستاهای مازندران خسارت ایجاد 
می کند، جابجایی روستاها روی ریل وعده ها قرار می گیرد درحالی که 

انتقال بسیاری از روستاها از یادها فراموش شده است.

  

زندگی آیت اهلل کریمی برگ درخشانی از کتاب قطور 
روحانیت شیعه است

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری رحلت آیت اهلل 
سید جعفر کریمی را تسلیت گفت و زندگی این عالم ربانی را برگ 

درخشانی از کتاب قطور روحانیت شیعه در ساده زیستی دانست.

  

پای حرف کارگران ساختمانی استان مازندران در خانه 
ماندن مشکل ما را حل نمی کند؛ درد تامین معیشت داریم
کارگران ساختمانی مازندرانی این روزها در گیرودار خانه ماندن 

دردی به نام تامین معیشت به دوش می کشند و معتقدند مسئوالن 
تنها یازدهم اردیبهشت هرسال به مناسبت روز کارگر به یاید این قشر 

از جامعه هستند.

 

قرارگاه موسی بن جعفر)ع( برای دفن اموات کرونایی در 
استان مازندران تشکیل شد

با دستور نماینده ولی فقیه در استان مازندران، قرارگاه موسی بن 
جعفر )ع( به منظور دفن اموات کرونایی تشکیل شد.

 

 کاهش ۸5 درصدی مسافرت های نوروزی مازندران/ آماده 
باش مراکز کشاورزی برای مقابله با کرونا

با گذشت بیش از ۴0 روز از شیوع ویروس کرونا و با اجرای طرح 
نشانه گذاری اجتماعی، ورودی مسافران نوروزی به مازندران بالغ بر 

8۵ درصد کاهش یافت.
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تالش جهادی قرارگاه پدافند زیستی سپاه برای شکست 
کرونا /  راه اندازی  خط تولید  محلول ضدعفونی

گروه استان ها ـ قرارگاه پدافند زیستی سپاه ناحیه آمل با مشارکت 
شهرداری، بسیج سازندگی و گروه های جهادی، چهارمین کارگاه 

خط تولید محلول ضدعفونی جهت مبارزه با بیماری کرونا را در این 
شهرستان راه اندازی کرد.

  

۸04 واحد صنفی متخلف در مازندران پلمب شدند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: تعداد 80۴ 

واحد صنفی در استان مازندران به دلیل عدم رعایت دستورالعمل 
تعطیلی پلمب شده اند.

 .

آموزش کرونایی بیش از 500 کودک کار و خیابانی در 
مازندران

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: تعداد بیش از ۵00 کودک کار و 
خیابانی در سطح استان آموزش دیدند.

 

روزهای کرونایی را با پختن آش های مازندرانی به سر کنیم
 آش ترش و بنه بزه آش از آش های ساده مازندرانی هستند که به 

راحتی تهیه می شوند.

 

مراکز مراقبت های تنفسی با یک هزارو 500 تخت در 
مازندران ساماندهی شد

استاندارمازندران گفت: مراکز مراقبت های تنفسی ) نقاهتگاه( با یک 
هزار و ۵00 تخت برای بستری بیماران کرونایی برای دوران نقاهت 

در این خطه شمال کشور ساماندهی شد.

 

روند نزولی آمار کرونا در مازندران ، هشدارها جدی گرفته 
شود

 رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران می گوید: روند نزولی آمار 
ویروس کرونا در این خطه شمال کشور ، نباید به معنای برگشت 

روال عادی به جامعه تلقی شود.

 

تردد بین شهری در 67 نقطه مازندران کنترل می شود
 استاندار مازندران با اشاره به اجرای طرح ملی فاصله اجتماعی گفت: 

۶۷ نقطه استان برای ورود و تردد بین شهری کنترل می شود.

 

کماج ، سوغات مادران مازنی در نوروز
نان شیرین سنتی کماج که از دیرباز مادران مازنی برای فرزندان 

خود در عید نوروز تهیه می کردند این روزها می تواند براحتی بر سر 
سفره ها قرار گیرد.

 

بیمارستان امام سجاد )ع(رامسر به دستگاه اکسیژن ساز 
مجهز شد

تخصیص اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون تومانی دولت تدبیر و 
امید ، بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر را به دستگاه اکسیژن ساز 

جدید مجهز کرد.
 .

فروش ماسک بدون برچسب علوم پزشکی موردتایید نیست
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تولید و پس از 
آن عرضه ماسک های خانگی یا کارگاهی درصورت تایید و چسباندن 
برچسب این نهاد قابل عرضه و یا فروش می باشد و در غیر اینصورت 

از نظر بهداشتی مورد تایید نیست .

 

کاهش قیمت مرغ در مازندران
ممنوعیت ورود مسافر به مازندران و کم شدن بازار مصرف داخلی و 

خارج از استان قیمت مرغ را به صورت محسوسی تا ۳0 هزار ریال در 
هر کیلو گرم کاهش داده است.
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دولت در دو جبهه با کرونا و تحریم ها در حال جنگ است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: دولت هم زمان با جنگ 

ویروس کرونا با تحریم های ظالمانه نیز در حال جنگ است، با این 
حال در کشور برای تامین نیازمندی های ضروری مردم کمبودی 

نداریم، در حالی که در کشورهای مختلف شاهد کمبود اقالم ضروری 
مردم در این روزها بوده ایم.

 

اعضای خانواده را با بازی های قدیمی مازندرانی سرگرم 
کنید

بازی سازی و بازی کردن در جمع های خانوادگی مازندرانی ها قدمتی 
به درازای تاریخ دارد و خانواده های کشاورز این استان در شب های 
دراز پاییزی و زمستانی همواره در کنار تدارک دیدن شب چره های 
متنوع ، از این بازی ها برای سرگرمی و کوتاه کردن طول عمر شب 

استفاه می کردند.
 

استقبال مازنی ها از طرح فاصله گذاری اجتماعی
استاندارمازندران گفت: طرح فاصله گذاری اجتماعی با همراهی مردم 

و کمک نیروی انتظامی در استان مازندران موفقیت آمیز بود.

 

120 هزار عدد دستکش در سوادکوه شمالی توزیع شد
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان سوادکوه شمالی از 

توزیع ۱۲0 هزار عدد دستکش یکبارمصرف بهداشتی در بین اقشار و 
مراکز درمانی این شهرستان خبر داد .

 

کرونا در کمین ییالقات مازندران
 با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا در مناطق شهری استان مازندران 
شیب نزولی را طی می کند، شروع فصل کوچ ییالقی، نگرانی ها را در 

زمینه شیوع ویروس کرونا در ییالقات افزایش داده است.

 

روزهای در خانه ماندن با لذت طبخ حلوا گردویی یا آغوز 
حلوای مازندرانی

 پخت نان و شیرینی در مناسبت های مختلف یکی از هنرهای بانوان 
مازنی است؛ هنری که نمی توان از ریزه کاری ها و فوت و فن آن 

گذشت و در این دوران شیوع کرونا و » در خانه ماندن« فرصتی برای 
تمرین دوباره برای پخت شیرینی ها و خوردنی های محلی، سنتی و 

خانگی است

 .

پوشش ۸5 درصدی آموزش مجازی در مازندران
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: پوشش تحصیلی از طریق 

آموزش مجازی در استان به 8۵ درصد رسیده است.

 

آمار تردد خودرو در جاده کندوان روزانه به 50 دستگاه 
رسید

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای چالوس گفت که از زمان 
اجرای طرح ملی فاصله گذاری اجتماعی در سراسر کشور تاکنون تردد 

خودروها در جاده کندوان به حدود ۵0 دستگاه در روز کاهش یافته 
است.

 

600 مامور مانع ازحضور مردم مازندران در جنگلها در روز 
طبیعت می شوند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت که دستکم 
۶00 نیروی حفاظتی مامور جلوگیری و کنترل ورود مردم به پارک ها 

، عرصه های مرتعی و جنگلی غرب مازندران در روز طبیعت هستند.

 

20 واحد متخلف گلوگاه پلمب شدند
فرماندار گلوگاه گفت: ۲0 واحد متخلف به علت عدم رعایت مقررات 

مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی غیرضرور در این 
شهرستان، پلمب شدند.

 

بیماران برای تردد بین شهری از فرمانداری محل سکونت 
مجوز بگیرند

فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران با اشاره به اجرای طرح 
ملی فاصله اجتماعی برای جلوگیری از تردد بین شهری و قطع زنجیره 
انتقال ویروس کرونا گفت : بیمارانی که نیاز به انجام کارهای درمانی 
و دارویی در دیگر شهرهای استان را دارند باید مجوز یا معرفی نامه از 

فرمانداری محل سکونت خود دریافت کنند.

 

وکالی بابلی 111 میلیون تومان برای شکست کرونا کمک 
کردند

وکالی بابلی ۱۱۱ میلیون تومان برای شکست ویروس کرونا به مراکز 
درمانی این شهرستان کمک کردند.
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مرگ کرونایی در محمودآباد به صفر رسید
بازرس ویژه استاندار مازندران در شهرستان محمودآباد گفت که طی 
۲ روز گذشته هیچ فوتی بر اثر ویروس کرونا در محمودآباد رخ نداد.

  

روزهای کرونایی را با » پشت زیک » مازندرانی شیرین کنید
 این روزها که ویروس کرونا خانه نشینی را بر همگان تحمیل کرده 
، شاید فرصت مناسبی برای یادگیری دستور پخت  بعضی از غذاها 
و شیرینی های سنتی مازندرانی باشد که از جمله راحت ترین آنها 

درست کردن » پشت زیک«  است.

  

تمامی راه های فرعی منتهی به رامسر از طرف گیالن و 
تنکابن بسته شد

 فرماندار رامسر گفت که با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی عالوه 
بر بستن راه های اصلی بین شهری رامسر از سمت چابکسر در استان 
گیالن و تنکابن ، تمامی راه های فرعی و میان بر این شهرستان هم بر 

روی مسافران و غیر بومیان بسته شده است.

  

کرونا ، مصرف بنزین نوروزی مازندران را نصف کرد
 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مازندران منطقه 

ساری گفت که با اجرای طرح های سخت گیرانه ، مصرف بنزین در 
ایام نوروز کاهش ۵۳ درصدی داشت.

  

تعطیلی بازار مازندران تا 22 فروردین تمدید شد
- رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت که تعطیلی 
واحدهای صنفی غیرضروری و بازارهای استان بر اساس مصوبه جدید 

ستاد مقابله با کرونای مازندران تا ۲۲ فروردین تمدید شده است.

  

رییس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران درگذشت
حجت االسالم سیدعبدالعلی رضایی ، رییس عقیدتی سیاسی نیروی 

انتظامی استان مازندران عصر امروز دوشنبه درگذشت.

  

سهم خواهی در خانه نشینی کرونایی ممنوع!
خانه نشینی به خاطر شیوع کرونا و یکی از مهم ترین راه های قطع 
زنجیره گسترش این بیماری این مزیت بزرگ را داشته است که 

اعضای خانواده را به طرز ناباورانه ای دور هم جمع کرده است ، 
دورهمی ای که حاال با طوالنی شدن دوره آن باید مراقب بود تا به 

هم نشینی فاقد ارتباط و نزدیکی عاطفی تبدیل نشود.

   

پیام تسلیت سردار میرفیضی در پی درگذشت رئیس عقیدتی 
سیاسی انتظامی مازندران

فرمانده انتظامی مازندران در پیامی درگذشت حجت االسالم 
والمسلمین سید عبدالعلی رضایی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی 

انتظامی استان را تسلیت گفت.
  

تشکیل قرارگاه برای تدفین جان باختگان کرونایی در 
مازندران

با توجه به اهمیت دفن بیماران کرونایی در مازندران، قرارگاه 
مخصوص با حضور روحانیون تشکیل شد.

  

تهیه 500 بسته سبد کاال برای افراد آسیب دیده از کرونا
۵00 بسته سبد کاالی معیشتی برای افراد آسیب دیده از بیماری 

کرونا در شهرستان بهشهر تهیه شد.

  

کاهش ۸5 درصدی مسافرت نوروزی
مسافرت های نوروزی به مازندران 8۵ درصد کاهش یافته است.

  

۸



اجرای طرح ممنوعیت تردد در مناطق چهارگانه محیط 
زیست در نوشهر

طرح خلوت سازی و ممنوعیت تردد در مناطق چهارگانه محیط 
زیست،در نوشهر اجرا شد.

  

رشد 32 درصدی تناژ حمل شده کاال از بنادر مازندران
تناژ حمل شده کاال از بنادر مازندران ۱0 روز اول فروردین امسال ۳۲ 

درصد رشد داشته است.

  

نصب سطل های ویژه زباله های عفونی در ساری
۱۵ سطل ویژه جمع آوری زباله های عفونی در ساری نصب شد.

  

اجرای طرح برخورد با صیادان غیر مجاز در جویبار
طرح برخورد با صیادان غیر مجاز در نوار ساحلی چپکرود شهرستان 

جویبار اجرا شد.

  

5۸0 ماموریت در 9 روز 
رییس مرکز اورژانس ۱۱۵ بابل از انجام ۵80 ماموریت از سوی 

پرسنل سازمان اورژانس بابل ۹ روز اول امسال خبر داد.

  

دستگیری صیاد غیرمجاز قزل آال
ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل یک صیاد غیرمجاز را به 

همراه هشت قطعه ماهی قزل آال دستگیر کردند.

  

فعالیت 17 واحد تولیدی محصوالت بهداشتی در مازندران
۱۷ واحد تولیدی و صنعتی تولید کننده محصوالت بهداشتی در 

شهرک های صنعتی مازندران فعال هستند.

  

اختصاص 700 هزار ماسک به مازندران
۷00 هزار عدد ماسک برای کادر درمانی مازندران اختصاص یافت.

  

وزارت بهداشت تعیین کننده توزیع دارو های بیماران 
کرونایی

دارو ها بر اساس پروتکل وزارت بهداشت بین بیماران مبتال به کرونا 
توزیع می شود.

  

اجرای طرح نسیم مهر رضوی در قائمشهر
طرح نسیم مهر رضوی بمنظور تکریم از خدمات ایثارگرانه مدافعان 

سالمت در قائمشهر اجرا شد.

  

بسته شدن جاده چالوس
محور کرج – چالوس بدلیل انجام عملیات لق گیری و ریزش برداری 

از فردا ۱۲ فروردین بسته خواهد بود.

  

دولت در دو جبهه با کرونا و تحریم ها در حال جنگ است
دولت همزمان با جنگ علیه ویروس کرونا با تحریم های ظالمانه نیز 

در حال جنگ است.

  

ماجرای تجمع بومیان کالردشت مقابل درب ویالها چه بود؟
دادستان کالردشت در واکنش به اقدام برخی افراد در تعیین مهلت 
به اهالی غیر بومی برای ترک این شهر بر لزوم رعایت حقوق مالکانه 

افراد تاکید کرد.

  

ورود کرونا به برخی ییالقات رامسر
فرماندار رامسر از ورود کرونا در برخی مناطق ییالقی این شهرستان 

خبر داد.

  

درگذشت هفتمین پزشک بابلی بر اثر ابتال به ویروس کرونا
دکتر حمیدرضا داودی داروساز اهل بابل به دلیل ابتال به بیماری 

کرونا درگذشت.
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کنترل 67 ورودی مازندران
۶۷ نقطه در استان مازندران برای ورود به استان و تردد بین شهری 

کنترل می شود.

  

پلمپ 50 واحد صنفی متخلف در دو شهر
ماموران نیروی انتظامی ۵0 واحد صنفی متخلف را در شهرستان های 

نکا و گلوگاه پلمب کردند.

  

خدمات بی وقفه پلیس در روز های بحران کرونا
پلیس در تمامی شرایط پیشتاز در برقراری امنیت روحی و روانی 

مردم و ارائه خدمات بی وقفه در مبارزه با بحران ها و ناهنجاری 
اجتماعی است.
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