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افزایش قیمت نان در مازندران پس از اتمام طرح 
فاصله گذاری اجتماعی/مردم از افزایش قیمت ها گالیه مندند
در حالی که بنا بر اعالم مسئوالن بنا بود تا از 15 فروردین ماه قیمت 

نان در مازندران با افزایش 30 درصدی روبرو شود اما با مخالفت 
ستاد کرونا، مقرر شد تا این تصمیم، پس از پایان طرح فاصله گذاری 

اجتماعی اجرایی شود و همچنان قیمت ها ثابت باقی بماند.

 

توسط  مازندران  در  کرونایی  بیماران  نقاهتگاه   17 برپایی 
سپاه/ 500 بسته معیشتی و بهداشتی بین مردم اهدا شد

فرمانده سپاه کربال گفت: 1۷ نقاهتگاه بیماران کرونایی با به کارگیری 
بیمارانی  پذیرای  تا  شد،  برپا  مازندران  شهر های  در  تخت   ۶۶1 هزار 

باشند که مرحله دوران پس از مرخصی بیمارستان را طی می کنند.

 

فریدونکنار؛ شهری کوچک اما با عزمی بزرگ در برابر 
بحران ها/ مردم و مسئوالن کنار هم آماده برای شکست 

کرونا
نقش موثر مردم و گروه های جهادی فریدونکنار در حمایت از 

مسئوالن این بار خود را در فرصت های کرونایی نشان داد که بسیار 
چشم گیر بود و البته از مسئوالنی که هنوز از این فرصت ها استفاده 
نکردند و قرنطینه را برای خود برگزیدند خواست که حالت خود را 

تغییر داده چراکه فرصت به وجود آمده بسی اندک است و مردم بسیار 
باهوش.

 

بدترین بحران بشر پس از جنگ جهانی؛ شمار مبتالیان به 
کرونا به 900 هزار نفر رسید 45 هزار فوتی

شدن
دبیر کل سازمان ملل متحد، شیوع ویروس کرونا را بدترین بحران 

نوع بشر پس از جنگ جهانی دوم خواند. این ویروس تا به امروز 
چهارشنبه، بیش از ۹00 هزار نفر را مبتال کرده و جان بیش از ۴5 

هزار نفر را در سراسر جهان گرفته است.

 

لغو اقامه نماز جمعه در تمام شهرهای مازندارن
رئیس ستاد اقامه نماز جمعه مازندران گفت: در راستای مقابله با 

شیوع کرونا ویروس، برگزاری نماز جمعه در سومین جمعه از سال 
جدید در تمام شهرهای استان لغو شد.

 

تعطیلی اصناف جویبار تا 20 فروردین تمدید شد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جویبار از تمدید 

تعطیلی فعالیت اصناف شهرستان جویبار تا 20 فروردین ماه خبر داد.

 

اکثر مردم ایران دیگر عالقه ای به برجام ندارند؛ 90 درصد 
خواهان انرژی صلح آمیز هسته ای هستند

بر اساس نتایج پیمایش انجام شده، اکثر مردم ایران عالقه خود را به 
توافق هسته ای از دست داده اند اما هم چنان معتقدند این کشور نباید 

به توسعه تسلیحات هسته ای بپردازد و باید در مسیر توسعه برنامه 
صلح آمیز انرژی هسته ای گام بردارد.

 

رئیس جمهور: کرونا ممکن است تا ماه های آینده یا تا پایان 
سال باشد

رئیس جمهور گفت: در روز های آینده ۴ میلیون تن کاال وارد کشور 
خواهد شد و حرکت خوبی برای بازار ما خواهد بود.

 

فصل صید ماهی تمدید نمی شود/فردا آخرین روز صید 
ماهیان در دریای مازندران

مدیرکل شیالت مازندران گفت: با توجه به ادامه روند شیوع کرونا 
تمدید فصل صید در دستور کار قرار نگرفت.
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90 درصد مردم سیمرغ توسط بسیج برای کرونا غربالگری 
شدند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سیمرغ از غربالگری بیش از ۹0 درصد 
مردم سیمرغ در حاشیه طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا خبر داد.

 

همه چیز آماده آغاز کشت برنج در میاندورود
مدیران جهاد کشاورزی و امور آب از توزیع بذر و کودهای کشاورزی 
و همچنین پر بودن ظرفیت سد شهید رجایی و تامین آب کشاورزان 

در فصل زراعی جدید خبر داد.

 

غربالگری بیش از 49 هزار فریدونکناری برای مقابله با 
کرونا/ 658 بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدونکنار گفت: غربالگری ۴۹ هزار و 
3۸۴ نفر که جمعیتی بالغ بر ۸۴ درصد از شهرستان می شود توسط 

30 نفر از بسیجیان با همکاری شبکه بهداشت انجام شده است.

 

توزیع 4 هزار و 300 ماسک و گان بین مردم و 
بیمارستان های مازندران

سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری مازندران با اقدامات جهادی 
در میدان مبارزه با بیماری کرونا هستند و تاکنون توانستند ۴ هزار و 
300 ماسک و گان بین مردم و بیمارستان های مازندران توزیع کنند.

 

کالهبرداری میلیاردی با ترفند فروش داروی کرونا در 
مازندران

رئیس اداره اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی 
انتظامی مازندران از دستگیری کالهبرداری خبر داد که با ادعای در 
اختیار داشتن دارو های ضد کرونا و فروش آنها، ده ها میلیارد ریال از 

مردم کالهبرداری کرد.

 

کرونا دست های زمینی ترین آدم ها را رو به آسمان کرد
دکتر مهراب صادق نیا نوشت: کرونا دست های زمینی ترین آدم ها را 

نیز رو به آسمان کرد و نیایش را روی میز درمان گذاشت و نشان داد 
که دین هنوز هم آخرین پناِه انسان، حّتی در روزگار مدرن است.

  

برپایی 17 نقاهتگاه بیماران کرونایی در مازندران توسط 
سپاه کربال

فرمانده سپاه کربال گفت: 1۷ نقاهتگاه بیماران کرونایی با به کارگیری 
هزار ۶۶1 تخت در شهر های مازندران برپا شد، تا پذیرای بیمارانی 
باشند که مرحله دوران پس از مرخصی بیمارستان را طی می کنند.

  

برگشت 1400 خودرو به مبدأ از محورهای مازندران
رئیس پلیس راه مازندران با بیان ینکه طی 2۴ ساعت گذشته هزار و 
۴00 خودرو از محورهای ورودی استان برگشت داده شد، گفت: 30 

دستگاه خودر و 500 هزار تومان جریمه شده است.

 

شیرزنی که مردانه می جنگد/ از بدرقه فرزند در جبهه 
مقاومت، تا مقابله با کرونا

حکایت، حکایت شیرزنی است که ایثار را معنای دوباره کرده است؛ 
وقتی که می گویم شما قهرمان هستید؛ این مادر شهید خودش را 

قهرمان نمی داند و انجام این اعمال خیرخواهانه را مدیون کمک های 
مردم و دوستان و مسؤوالن خیراندیش به ویژه دعای شهدا و پسر 

شهیدش می داند.
 

هموپرفیوژن یکی از روش های درمان بیماران کرونایی در 
بابل

فوق تخصص بیماری های کلیه دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان کرد: در 
مرحله درگیری شدید ریوی، در کنار درمان های دارویی، هموپرفیوژن 

با برداشت فاکتورهای التهابی، یکی از روش هایی که به درمان این 
بیماران کمک می کند.

 

قدردانی استاندار مازندران از همراهی مردم در روز 
طبیعت )سیزده بدر(

استاندار مازندران از همکاری و همراهی آحاد مردم مازندران 
برای رعایت موازین طرح فاصله گذاری اجتماعی و در خانه 

ماندن در روز سیزده فروردین و همه مجریان طرح قدردانی 
کرد.  
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قطع زنجیره کرونا مستلزم همکاری مردم است
 استاندر مازندران گفت: قطع زنجیره کرونا ویروس با همکاری مردم 

امکان پذیر است تا این ویروس از استان و کشور خارج شود.

  

خبرنگاران مازندران مشمول طرح بیمه بیکاری می شوند
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های مازندران گفت: خبرنگاران 

استان می توانند درخواست خود را از طریق سامانه ثبت درخواست 
بیمه بیکاری وزارت کار ثبت کنند.

  

17 نقاهتگاه ویژه مراقبت ازبیماران کرونایی در مازندران 
برپا شد

فرمانده سپاه کربال از برپایی و احداث 1۷ نقاهتگاه ویژه مراقبت از 
بیماران کرونایی با دارابودن هزار و ۶۶1 تخت مراقبتی در شهرهای 

استان خبر داد.
 .

22 کیلوگرم مواد مخدر در ساری کشف شد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مازندران، از انهدام یک باند 

قاچاق مواد مخدر و کشف 22 کیلو گرم مواد مخدر در ساری خبر 
داد.

 .

بسته های معیشتی به کارگران روزمزد مازندران داده می 
شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: تمامی 
کارگران میدانی، روزمزد و دستفروشان استان برای دریافت بسته 

معیشتی دولت معرفی خواهند شد.

 .

توزیع 6000 بسته اقالم بهداشتی بین مراکز درمانی 
مازندران

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از توزیع و اعطای 
شش هزار بسته اقالم بهداشتی و درمانی از سوی بنیاد برکت بین 

مراکز درمانی استان خبر داد.

 .

صحبت های بانوی 91 ساله بهبود یافته از کرونا
بانوی ۹1 ساله بابلکناری پس از هشت روز بستری در بخش گوارش 

بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل با بهبودی کامل ترخیص شد و کرونا 
را شکست داد.

 .

بهبودی 253 بیمار مشکوک به کرونا طی 24 ساعت در 
مازندران

 نماینده وزیر بهداشت در امور پیشگیری از کرونا در مازندران و 
گلستان گفت: تعداد بیماران بستری مبتال به کرونا در مازندران روند 

نزولی گرفته و در 2۴ ساعت گذشته 253 بیمار ترخیص شدند.

 .

افزایش قیمت نان در مازندران منتفی شد
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: هر گونه 

افزایش قیمت نان فاقد وجاهت قانونی بوده و با هر گونه گرانفروشی 
در این خصوص برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 .

تردد در راههای مازندران روان است
 رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت تردد و ترافیک را در 

محورهای استان عادی و روان اعالم کرد.

 .

جاده چالوس و تهران-شمال باز شد/ کاهش 38.9 
درصدی تردد در جاده ها

بر اساس اعالم مرکز مدیریت راه های کشور، جاده کرج-چالوس و 
قطعه یک آزادراه تهران-شمال از صبح امروز پنج شنبه 1۴ فروردین 

بازگشایی شد.
 .

پویش »سالمت احسان« در روستاهای مازندران برگزار شد
طرح پویش سالمت احسان با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام )ره( در روستاهای مازندران اجرا شد.
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جاده چالوس بازگشایی شد/ لغزندگی محورهای شریانی 
مازندران

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به لغزندگی محورهای شریانی 
استان، گفت: جاده چالوس از امروز بازگشایی شد.

 

 ایجاد سنگر خدمت رسانی جبهه سالمت سردار بصیر توسط 
سپاهیان فریدونکنار

جهادگران بسیجی دیار خطه حاج حسین بصیر شهرستان فریدونکنار 
با پر کردن سنگر خدمت رسانی در جبهه سالمت دوباره حماسه 

سازی کردند.
 

 تعویق افزایش قیمت نان/ تداوم کمک های ستاد اجرایی 
فرمان امام به بیماران کرونایی

به دنبال تالش برای بسیج ریشه کنی در مقابله با کرونا ویروس، ستاد 
اجرایی فرمان امام راحل در مازندران با اجرای پویش سالمت احسان، 

کمک های مردمی خود را به بیماران کرونایی تداوم بخشید.

 

 تبدیل قدمگاه شهدای شمال به قرارگاه خدمت بسیجیان به 
رزمندگان سالمت

قدمگاه رزمندگان خطه شمال ایران در چله اول انقالب قدمگاه 21 
هزار شهید بوده اکنون مساجد و پایگاه های مقاومت شهرستان به 
قرارگاه خدمت رسانی بسیجیان به رزمندگان سالمت مبدل شده 

است.
 

صنعتگران مازندرانی پیش قراوالن جهش تولید / بنگاه های 
تولیدی که با تسهیالت جان دوباره می گیرند

جمعی از صنعتگران و صاحبان تولید مازندران با تاکید بر تقویت 
حمایت از تولید، راهکار اساسی برون رفت از مشکالت اقتصادی 

جامعه را در رونق تولید عنوان کردند.

  

نماز جمعه 15 فروردین در مازندران برگزار نمی شود
مدیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه مازندران گفت که این هفته 

15 فروردین نیز نماز جمعه در سراسر استان به دلیل تداوم مخاطرات 
شیوع ویروس کرونا برگزار نمی شود.

 

تولید بیش از سه میلیون قلم لوازم بهداشتی در سپاه کربالی 
مازندران

فرمانده سپاه کربالی مازندران با اشاره به تولید بیش از سه میلیون 
و 2۹۸ قلم انواع لوازم بهدشتی در این مجموعه ، گفت:   21۴ کارگاه 

تولید لوازم پزشکی با بیش از چهار هزار خیاط مشغول تولید اقالم 
بهداشتی هستند که این اقالم توسط مدافعان سالمت بین مردم 

توزیع می شود.

 

توزیع روزانه 200 هزار ماسک در مناطق محروم توسط بنیاد 
برکت

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( 
از تولید روزانه 200 هزار ماسک تنفسی از سوی این بنیاد و توزیع 

آن در مناطق محروم خبر داد.

 

استاندار: مردم مازندران طرح فاصله گذاری را به پیروزی 
تبدیل کردند

استاندار مازندران با بیان اینکه نتایج اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در استان امیدوار کننده است ، گفت : مردم مازندران با 

همراهی خوب خود طرح فاصله گذاری اجتماعی را به یک پیروزی در 
برابر کرونا تبدیل کردند.

 

تقدیر وزیر کشور از استاندار مازندران
وزیر کشور در پیامی از استاندار مازندران به خاطر اجرای مناسب 

طرح فاصله گذاری اجتماعی قدردانی کرد.
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فصل صید ماهیان استخوانی در مازندران تمدید نمی شود
مدیرکل شیالت مازندران فردا جمعه 15 فروردین را آخرین روز 

پایانی فصل صید ماهیان استخوانی از دریای خزر در این استان اعالم 
و تاکید کرد که فصل صید امسال به خاطر شرایطی که کرونا ایجاد 

کرده ، تمدید نمی شود.
 

بازدید میدانی استاندار از شهرستان های مازندران
 استاندار مازندران امروز پنجشنبه به همراه تعدادی از اعضای ستاد 
مقابله با کرونا به شهرستان های مختلف ساحلی استان سفر کرد تا 

از نزدیک در جریان نحوه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و دیگر 
مصوبات مرتبط با زنجیره شکنی کرونا قرار گیرد.

 

هزینه  یادواره شهدا در قائمشهر صرف مقابله با کرونا شد
باتوجه به فراگیر شدن ویروس کرونا و لغو تمامی همایش ها و مراسم 
یادواره شهدا به منظور پیشگیری از شیوع این بیماری، امسال توزیع 

بسته های بهداشتی و معیشتی جایگزین یادواره شهدای بهشتی محله 
در قائمشهر شده است .

 

دستفروشان و کارگران روزمزد مازندران بسته معیشتی 
می گیرند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: تمامی 
کارگران میدانی، روزمرد و دستفرشان استان برای پوشش بسته 

معیشتی دولت معرفی خواهند شد.

 

بنیاد برکت پنج هزار بسته تجهیزات بهداشتی به مازندران 
فرستاد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت : بنیاد برکت 
پنج هزار بسته مواد بهداشتی و ضدعفونی به این خطه شمال کشور 

اهداء کرد.
 

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران: شیر مازاد خرید 
تضمینی می شود

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه پیش بینی های 
الزم برای کاهش مصرف شیر شده، گفت: بر اساس دستور وزیر جهاد 

کشاورزی در صورت کاهش تقاضا مازاد تولید شیر خرید تضمینی 
می شود.

 

آغوز مسما، غذای مقوی مازندرانی برای روزهایی که در 
خانه می مانیم

روزهای سخت کرونایی که باید با خودقرنطینگی در خانه بمانیم؛ اگر 
چه روزهای سختی است؛ اما می شود آن را با پخت غذاهای خوشرنگ 

و لعاب برای خود و خانواده، شیرین کرد.

 

هکر16 ساله اپل آیدی در شرق مازندران دستگیر شد
 سرپرست پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( نیروی انتظامی 

مازندران از دستگیری هکر »اپل آیدی« در شرق مازندران خبر داد.

 

عامالن ضرب و شتم ماموران یگان حفاظت جنگل های 
مازندران دستگیر شدند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه نوشهر 
اعالم کرد که سه نفر از عامالن ضرب و شتم نیروهای یگان حفاظت 

در روز سیزده بدر شناسایی و دستگیر شدند.

 

کاهش 98 درصدی تردد در روز سیزده بدر مازندران
- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران اعالم کرد: 13 فروردین 

امسال تردد خودرویی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
کاهش ۹۸ درصد داشت.

 

تمامی پروازهای فرودگاه رامسر تا اول اردیبهشت باطل شد
 شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در راستای تشدید اقدامات 
دولت برای شکست زنجیره انتقال ویروس کرونا تمامی پروازهای این 

فرودگاه را تا اول اردیبهشت ماه باطل اعالم کرد.

 

کرونا یک هزارو300 نفر را در بخش تولیدی مازندران بیکار 
کرد

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: تاکنون یک هزار 
و 300 نفر در استان به دلیل شیوع ویروس کرونا تعلیق از کار شدند.
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جاده چالوس - کرج بازگشایی شد
جاده شریانی و پرتردد کرج - چالوس محدوده )کندوان ( که از 
روز سه شنبه به علت انجام لق گیری و ریزش برداری سنگ های 

کف جاده به روی وسائط نقلیه موتوری بسته شده بود صبح امروز 
بازگشایی شد.

 

تند باد 86 کیلومتری مازندران خسارتی در پی نداشت
تند باد بامدادی امروز پنجشنبه که در برخی مناطق مازندران به 

۸۶کیلومتر بر ساعت رسید ، تاکنون خسارتی در پی نداشت.

 

پیرزن 91 ساله بابلی کرونا را شکست داد
 پیرزن ۹1 ساله بابلی بعد از هشت روز مقاومت کرونا را شکست داد.

 

امام جمعه : دفن غریبانه متوفیان کرونایی در بهشهر کذب 
است

 امام جمعه بهشهر گفت : دفن غریبانه متوفیان کرونایی در این 
شهرستان کذب است و صحت ندارد و غسل اموات کرونایی در 

آرامستان بهشهر انجام می شود.

 

قدردانی وزیر بهداشت از استاندار مازندران
وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با ارسال پیامی از استاندار 

مازندران به خاطر همراهی و همکاری مجموعه استانداری و نهادهای 
زیرمجموعه در اجرای طرح های پیشگیرانه در مقابل گسترش ویروس 

کرونا قدردانی کرد.

  

تکذیب واژگونی خودرو انتظامی و شهادت یک مامور در 
گلوگاه

واژگونی خودرو گشت انتظامی و شهادت یک مامور پلیس در 
شهرستان گلوگاه کذب است.

  

دستگیر هکر 16 ساله در بهشهر
هکر 1۶ ساله ای که گوشی های آیفون تعدادی از شهروندان بهشهری 

را هک کرده بود دستگیر شد.

  

کرونا، مغلوب بانوی 91 ساله بابلی 
بانوی ۹1 ساله بابلی، کرونا را شکست داد.

  

تولد دهمین نوزاد از مادرباردار مشکوک به کرونا در بابل
دهمین نوزاد از مادر کرونایی امروز در بیمارستان میناگر بابل به دنیا 

آمد.
  

کاهش 48 درصدی صید دریای خزر
کرونا صید ماهیان استخوانی دریای خزر را ۴۸ درصد کاهش داد.

  

پیشی گرفتن بهبودیافتگان از بستری شدگان
تعداد افراد مبتال به کرونا که 2۴ ساعت گذشته از بیمارستان های 

مازندران ترخیص شدند ۴۹ نفر بیشتر از بستری شدگان جدید است.

  

تشکر استاندار مازندران از عوامل اجرای طرح فاصله 
گذاری اجتماعی در بابلسر

استاندار مازندران از عملکرد کلیه عوامل اجرایی طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در بابلسر قدردانی کرد.
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قدرت تلقین در ویروس کرونا
گفتگو در خصوص ویروس کرونا سبب تصویر سازی یک وحشت 
بزرگ و متعاقب آن ضعف سیستم عصبی و ایمنی در بعضی افراد 

می شود.

  

اهدای 6 هزار بسته اقالم بهداشتی به علوم پزشکی بابل و 
مازندران

شش هزار بسته اقالم بهداشتی و درمانی از سوی بنیاد برکت به 
دانشگاه های علوم پزشکی بابل و مازندران اهدا شد.

  

پلمب 60 واحد صنفی متخلف در مازندران
ماموران نیروی انتظامی ۶0 واحد صنفی متخلف را در دو شهرستان 

بابل و بهشهر پلمب کردند.
  

خبری خوش برای دستفروشان و کارگران روزمزد مازندران
دستفروشان و کارگران روزمزد مازندران برای دریافت بسته معیشتی 

دولت معرفی می شوند.

  

قدردانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از فرمانده 
انتظامی استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران در پیامی از نقش بی 
نظیر نیروی انتظامی در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی قدردانی 

کرد.
  

باند قاچاق مواد مخدر در ساری متالشی شد
باند 3 نفره قاچاق مواد مخدر در ساری متالشی شد.

  

دستگیری شکارچیان شوکا در نوشهر
ماموران یگان حفاظت محیط زیست نوشهر موفق دستگیری 3 

شکارچی شوکا در این شهرستان شدند.

  

کشف یکهزار قطعه مرغ زنده قاچاق در گلوگاه
فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه از کشف یکهزار قطعه مرغ زنده 

فاقد مجوز حمل در این شهرستان خبر داد.

  

دستگیری عامالن ضرب و شتم ماموران یگان حفاظت 
جنگل های مازندران

سه نفر از عامالن ضرب و شتم نیرو های یگان حفاظت جنگل های 
غرب مازندران در روز سیزده بدر شناسایی و دستگیر شدند.

  

برگزار نشدن نماز جمعه این هفته ساری
نماز جمعه 15 فروردین در ساری برگزار نمی شود.

  

کاهش 98 درصدی تردد در روز 13 فروردین
کاهش ۹۸ درصدی تردد خودرو ها در جاده های مازندران یکی از بیاد 

ماندنی ترین روز های تاریخ را رقم زد.

  

مبارزه با علف های هرز در 31 هزار هکتار از گندمزارهای 
مازندران

مبارزه با علف های هرز در 31 هزار و 52۶ هکتار از گندمزارهای 
مازندران صورت گرفت.

  

فردا آخرین روز صید ماهیان دریای خزر
صید ماهیان دریای خزر فردا پس از ۶ ماه پایان خواهد یافت.

  

افزایش قیمت نان در مازندران به تعویق افتاد
هر گونه افزایش قیمت نان در مازندران فاقد وجاهت قانونی بوده و با 

گرانفروشی برخورد می شود.
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درمان بیماران کرونایی به روش هموپرفیوژن در بابل
پزشکان مختلفی در بابل درمان بیماران کرونایی را با استفاده از روش 

هموپرفیوژن انجام دادند.

  

نجات مرد 27 ساله از چاه 20 متری
نیرو های امدادی آتش نشانی ساری مرد 2۷ ساله ای که در چاه 20 

متری سقوط کرده بود را نجات دادند.

  

برنامه ریزی آلمانی برای نساجی
تمرینات نساجی در این روز های کرونایی در حالی توسط بازیکنان 
در خانه پیگیری می شود که محمود فکری از راه دور شاگردانش را 

کنترل می کند.
  

راه اندازی سامانه سالمتیار در مازندران
سامانه سالمتیار با هدف همکاری داوطلبانه افراد با مدافعان سالمت 

در مازندران راه اندازی شد.

  

جاده چالوس بازگشایی شد/بارش برف در ارتفاعات
رییس پلیس راه مازندران گفت:جاده چالوس بعد از 2 روز بازگشایی 

شد.

  

لغو 3 مسیر پروازی به مازندران
کرونا 3 مسیر پروازی از تهران- فارس و اصفهان به مازندران را تا 

پایان فرودین ماه امسال لغوکرد.
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9

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