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نوروز با کرونا نیز بگذرد، سیاهی برای ذغالی می ماند/ همه 
در آزمونیم، مهم روسفیدی و سربلندی است

هزاران حوادث و وقایع مترقبه و غیرمترقبه با بجاگذاردن خاطره ای 
تلخ، گذشتند و آنچه که باقی ماند، سعه صدر و تحمل صبورانه 
و فداکارانه و تحکیم پیوندهای ملی است که کرونا هم، با همه 

بی رحمی ها و آزاررسانی به عموم مردم، نخواهد ماند و سرانجام رخت 
برخواهد بست و گریبان مردم مان را رها خواهد کرد.

 

خاطرات  مجموعه  از  برگرفته  سالمت  مدافعان  کمیك  موشن 
»منطقه قرمز«

موشن کمیك مدافعان سالمت برگرفته از مجموعه خاطرات »منطقه 
قرمز« را ببینید.

 

مشارکت ۷۷3۷۵ در پویش »سین هشتم سلیمانی«/اسامی 
1۶ برگزیده اعالم شد

گزارش پویش سین هشتم سلیمانی همراه با اسامی برندگان سفر 
به شهر کرمان و زیارت مزار شهید واالمقام حاج قاسم سلیمانی را 

مشاهده می کنید.

 

غربت جهادگران خاموش؛ از دیده نشدن تا ترس کرونایی 
شدن

غسال ها و دفان ها از وضعیت کار و چگونگی دفن و کفن 
جانباختگان کرونایی در این روز ها در آرامستان ها می گویند.

 

عمر رژیم صهیونیستی به 10 سال هم نخواهد رسید/ صفحه ای 
در فضای مجازی ندارم

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: سخن گفتن از عمر ۲۵ ساله رژیم 
صهیونیستی و کم و زیاد کردن آن، برداشت کامال غلط از فرمایشات 

رهبری و نوعی روحیه دادن به این رژیم است.

 

رزمایش گسترده دفاع بیولوژیك نیروی زمینی سپاه در نکا
گروه پدافند جنگ نوین ۲4 بعثت نیروی زمینی سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی در کنار لشکر عملیاتی ۲۵ کربال مازندران، نیروی 
دریایی سپاه و ناحیه مقاومت بسیج نکا رزمایش گسترده دفاع 

بیولوژیك در برابر بیماری کرونا را در این شهرستان برگزار کردند.

 

مقابله با کرونا از دل هیأت های ساری
این روزها همه بسیجیان و هیأتی ها گوشه ای از کار را در اختیار 

گرفته و در حال خدمت رسانی هستند.

 

نوروز ما بعد از شکست کرونا است/ پاداش های دالری هم 
خوشحالم نمی کند

کاپیتان پرافتخار تیم ملی شمشیربازی می گوید: نوروز ما زمانی است 
که کرونا را شکست داده باشیم.

 

کارشناس اسپانیایی: ویروس کرونا توسط مأموران اطالعاتی 
آمریکا به چین منتقل شد

»کارلوس سانتا ماریا« معتقد است چندی پیش در شهر »ووهان« 
چین یك مانور نظامی برگزار شد که در آنجا تعدادی مامور اطالعاتی 

امریکا حضور داشتند که دست به انتقال ویروس کرونا زدند.

 

افزایش قیمت نان در سوادکوه تخلف است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سوادکوه گفت:نانوایی های سطح 

شهرستان حق هیچ گونه افزایش قیمت از ۱۵ فروردین را ندارند.
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توزیع بیش از 3 هزار بسته معیشتی و بهداشتی در 
میاندورود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میاندورود از توزیع بیش از 3 هزار بسته 
معیشتی و بهداشتی بین نیازمندان و جامعه هدف شهرستان خبر 

داد.

 

روند کاهشی بستری بیماران مبتال به کرونا در مازندران
نماینده وزیر بهداشت در امور پیشگیری از کرونا در مازندران و 

گلستان گفت: تعداد بستری بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان های 
مازندران روند نزولی گرفته است.

 

اینستکس؛ تالش اروپا برای حفظ استقالل یا حربه ای مقابل 
ایران

سرانجام بعد از گذشت بیش از یك سال اعالم شد که اولین تراکنش 
اینتسکس انجام شده و اروپایی ها محموله ای را به ایران ارسال 

کرده اند، اما آیا این مکانیسم می تواند طرفین را به خواسته هایشان 
برساند؟

 

تعطیلی تفرجگاه ها و بوستان های سوادکوه در روز طبیعت
فرماندار سوادکوه از تعطیلی کلیه بوستان ها، تفرجگاه های رسمی و 

غیررسمی این شهرستان در روز طبیعت خبر داد.

  

هیأت همان هیأت است/ روایت جهاد جوانان مازندران؛ از 
ضدعفونی کردن معابر تا توزیع شبانه اقالم ضروری

این بار هیأت همان هیأت است ولی شرایط آن فرق می کند، کمك 
به جامعه در توزیع محلول های ضدعفونی کننده، سم پاشی کوچه و 
معابر از اقدامات خیری است که جوانان مازندرانی در انجام آن از 

یکدیگر سبقت می گیرند.

  

پلمب 2۷ واحد صنفی متخلف در آمل
فرمانده انتظامی شهرستان آمل از پلمب 27 واحد صنفی 

متخلف در این شهرستان خبر داد.

 

فکری، شاگردانش را از راه دور کنترل می کند/تمرینات 
نساجی با متد بایرن مونیخ

تمرینات نساجی در این روزهای کرونایی در حالی توسط بازیکنان 
در خانه پیگیری می شود که محمود فکری از راه دور شاگردانش را 

کنترل می کند.

 

چند روایت از ستارگان سرخ دیار علویان/ اول سوره 
والعصر را بخوان!

نگذاشت حرفم تمام شود و گفت: »آفرین، اول سوره والعصر را بخوان 
تا صبر مادر زیاد شود و بعد به سؤاالت آنها پاسخ بده، یادت نرود 

حتماً بگو افتخار می  کنم، برادرم به شهادت رسیده است«.

 

آنکال بودن طالب قائمشهری به طور شبانه روزی
برای ارتباط با این گروه جهادی در هر ساعت از شبانه روز شهروندان 

می توانند با شماره های: ۰۹۱۱۲۱۱3۶۹۷ و ۰۹۱۱۶4۰۶۷۵۲ 
حجت االسالم علی رحیمی تماس بگیرند.
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جاده چالوس و تهران-شمال مسدود شد/ کاهش 20.۵ 
درصدی تردد در جاده ها

رئیس مرکز مدیریت راه های کشور گفت: جاده چالوس در دو محور 
رفت و برگشت و قطعه یك آزادراه تهران-شمال تا ۷ صبح فردا 

مسدود است.
  

سبزه ها را در خانه گره بزنیم/ ورودی های شهری و 
روستایی مسدود است

همه ورودی های تفرجگاه های مازندران مسدود شده و ضروری است 
به جای تقال برای رفتن به دامن طبیعت، سبزه ها را در خانه گره 

بزنیم و کرونا را بیرون برانیم.

  

حادثه تیراندازی در بابل 3 مصدوم برجای گذاشت
 اورژانس بابل اعالم کرد که حادثه تیراندازی با اسحله شکاری در 

کمربندی امیرکال منجر به مصدومیت سه نفر در این شهر شده است.

 .

202 خانه و ویالی اجاره ای غیرمجاز در مازندران پلمب شد
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: از 4 اسفند تا ۱۰ فروردین 

۲۰۲ واحد خانه و ویالی استیجاری غیرمجاز در استان پلمب شد.

  

از سیزده بدر متفاوت مازنی ها؛ سیزده بدر در خانه ماندیم تا 
کرونا بدر شود

مردم مازندران که از هفته های اخیر با حضور در خانه به جنگ با 
کرونا رفته بودند، امروز با تقویت پویش در خانه بمانیم روز طبیعت را 

در منزل خود ماندند تا کرونا بدر شده و ریشه کن شود.

 

استقامت جهادگران بسیجی جبهه سالمت شهرستان عباس 
آباد

جمعی از جهادگران بسیجی غرب مازندران در جبهه سالمت 
شهرستان عباس آباد به جنگ مقابله با کرونا ویروس آمدند.

 

 تاکید نماینده ولی فقیه بر عدم افزایش قیمت نان/ روند 
نزولی شیوع کرونا

به دنبال شیوع ویروس کرونا و بسیج عمومی برای ریشه کنی این 
ویروس منحوس، برخی تحرکات برای افزایش قیمت نان در استان 

صورت گرفته که نماینده ولی فقیه در مازندران بر عدم افزایش قیمت 
نان در شرایط کرونایی تاکید کرد.
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ماجرای تیراندازی در بابل چه بود؟
فردی با اسلحه شکاری 3 نفر را در بابل مورد اصابت قرار داد.

  

متفاوت ترین سیزده بدر مازندران
مناطق گردشگری مازندران امروز متفاوترین سیزده بدر تاریخ را 

تجربه کردند.

  

لحظه مالقات پرستار رامسری پس از 32 روز با فرزندانش 
رومینا غالمی سرپرستار اهل رامسر پس از 3۲ روز توانست فرزندانش 

را ببیند.

  

با نوجوان در شرایط قرنطینه خانگی چگونه رفتار کنیم
در شرایط قرنطینه خانگی در صورت بی تابی و حتی پرخاشگری 

نوجوان، با مدیریت شرایط باید وی را درک کرد.

  

لزوم مشارکت همگانی در مهار کرونا
سالمتی حق همه است، ولی همه ما نسبت به همین حق و سالمتی 

خود و خانواده و در سطح وسیع تر جامعه مسئول هستیم.

  

جاده چالوس مسدود است/ هراز و سوادکوه جاده های 
جایگزین

سرهنگ قدمی گفت:جاده چالوس امروز چهارشنبه ۱3 فروردین 
مسدود است.

  

ابتالی 1۶۷ مورد جدید کرونا در مازندران
۱۶۷ مورد جدید مبتال به کرونا ۲4 ساعت گذشته در بیمارستان های 

استان بستری شدند.

  

پلمب 2۷ واحد صنفی متخلف در آمل
فرمانده انتظامی شهرستان آمل از پلمب ۲۷ واحد صنفی متخلف در 

این شهرستان خبر داد.

  

اعالم شماره تلفن تعدادی از روحانیون برای تدفین جان 
باختگان کرونا

تعدادی از روحانیون قائم شهری برای اجرای مراسم تدفین جان 
باختگان کرونا شماره تلفن همراه خود را رسانه ای کردند.

  

کشف 20 کیلو گرم تریاک در آمل
 ۲۰ کیلوگرم تریاک از ۲ قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان آمل 

کشف شد.
  

اجرای طرح ملی خدمات بشر دوستانه هالل احمر در نوروز
طرح ملی خدمات بشر دوستانه با مشارکت و همکاری حداکثری 

اعضای جوانان هالل احمر، نوروز امسال در مازندران برگزار شد.

  

بازگشت 9۵ واحد صنعتی راکد مازندران به چرخه تولید
۹۵ واحد تولیدی راکد مازندران با تالش ستاد اقتصاد مقاومتی 

دادگستری پارسال احیا شد و به چرخه تولید بازگشت.

  

انحراف خودرو پراید به کارگاه بلوک زنی حادثه آفرید
انحراف خودروی پراید به کارگاه بلوک زنی در ساری دو مصدوم بر 

جای گذاشت.
  

سنجش سالمت معتادان بی خانمان
۱۸۰۰ معتاد متجاهر و بی خانمان مازندران برای جلوگیری از ابتال به 

کرونا سنجش سالمت شدند.
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۵

با توجه به تعطیالت ایام نوروز کلیه 
انتشارات استان مازندران رویت نگردید . 



۶



۷


