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شکست کرونا در خانه هایمان رقم می خورد/ نه به سفر تا 
پیروزی بر کرونا

مشکل کرونا که دارد به بحران جهانی تبدیل می شود، بخواهیم 
یا نخواهیم در صورت عدم توجه جدی مان، نسل مان را ریشه کن 
می کند. باید برای بلندمدت برای مقابله با کرونا برنامه ریزی کرد.

 

مردم به وسیله هشتگ ها به جنگ با کرونا رفتند/ اختصاص 
هشتگ ویژه در توییتر برای پاسخ های سیاستمداران

در شرایطی که برخی فعاالن شبکه های اجتماعی عمر هشتگ ها را 
تمام شده می دانستند اما کاربران شبکه اجتماعی توییتر با استفاده 

از دو هشتگ توانستند مسئوالن ایاالت مختلف در آمریکا را پای 
کار آورده و با انعکاس مشکالت هر منطقه به مقابله سریعتر با کرونا 

کمک کنند.
 

از بالتکلیفی جاده ها و پل ها در روستاهای باالدست تا 
کلنگ  زنی های سیاسی

جاده و پل های میاندورود از وضعیت خوبی برخوردار نیستند از جمله 
تخریب جاده باالدست در چند نقطه، تخریب پل دشت ناز و آسفالت 
نبودن جاده باالدست، تعریض نبودن جاده گهرباران، نیمه کاره بودن 
پل سورک که نیاز بود در سال 98 درست می شد اما کلنگ تعریض 

پل نکاچوب زده می شود اما آن هم شروع نمی شود.

 

آموزش در بستر مجازی با جدّیت ادامه دارد
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ضمن تبیین آخرین برنامه های 

آموزش و پرورش در شرایط جدید، به سوال بینندگان این برنامه نیز 
پاسخ گفت.

 

موشن گرافیک »کرونا و الگوی حکمرانی«
موشن گرافیک »کرونا و الگوی کاری از مرکز متنای فضای مجازی 

بسیج آذربایجان شرقی در فضای مجازی توزیع و نشر داده شده 
است.

 

نامه هشدارآمیز وزیر بهداشت خطاب به رئیس جمهور
وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس جمهور درباره دستورالعمل ابالغی 

وزارت صمت برای بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار هشدار داد.

 

پیش بینی افزایش 25 هزار هکتاری نشای مکانیزه در 
مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه پیش بینی 
می شود امسال 100 هزار هکتار از شالیزار های مازندران به صورت 

مکانیزه زیر کشت برنج برود که 25 هزار هکتار بیشتر از پارسال 
است؛ گفت: برای پیشگیری از ابتالی 100 هزار شالیکار مازندرانی به 

کرونا، بانک های نشا در سراسر استان فعال شدند.

 

برگزاری 25 دوره مسابقات شطرنج اینترنتی در جویبار
رئیس هیئت شطرنج شهرستان جویبار از برگزاری 25 دوره مسابقه 

شطرنج اینترنتی در ایام قرنطینه در این شهرستان خبر داد.

 

کشف و ضبط بیش از 3 هزار و 600 رشته دام غضروفی
فرمانده دریابانی استان مازندران از کشف و ضبط بیش از سه هزار و 
600 رشته دام غضروفی در سطح حوزه استحفاظی توسط دریابانان 

استان مازندران خبر داد.

 
کارگران میدانی، روزمزد و دستفروشان مازندران بسته 

معیشتی می گیرند+ جزئیات
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از تحت پوشش 
قرار گرفتن تمامی کارگران میدانی، روزمزد و دستفروشان استان 

برای دریافت بسته معیشتی دولت خبر داد و گفت: در روزهای آینده 
اطالعات این کارگران جمع بندی خواهد شد و در اسرع وقت برای 

دریافت بسته معیشتی معرفی می شوند.
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پرستاری که پس از 32 روز فرزندانش را در آغوش 
گرفت+دلنوشته ای برای دلتنگی های کودکانه

رومینا غالمی پرستاری که برای اولین  بار از دختر 5 ساله و 1۳ ساله 
خود به مدت ۳2 روز دور بود، می گوید: حتی بسیاری از همکاران 

وصیت نامه خودشان رو نوشته بودند و می گفتند موقع خواب به این 
فکر می کنیم که آیا صبح را می بینیم!

  

نشا مکانیزه برنج در 80 درصد از شالیزارهای میاندورود
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود گفت: کشاورزان شهرستان برای 
کاهش صعوبت کار و افزایش تولید محصول خود، کشت مکانیزه 

راجایگزین کشت سنتی کرده اند، اما هنوز این فعالیت همه گیر 
نشده و کشاورزانی هستند که با انجام کشت سنتی در شالیزار خود، 

سختی های فراوانی را تحمل می کنند.

 

رگبارهای بهاری مهمان آسمان مازندران
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران گفت: امروز تا روز 
یک شنبه شاهد هوایی بهاری گاهی رگبارهای پراکنده و وزش باد 

هستیم.

 

از امتناع دریافت پاداش تا اهدای آن به شیفت های کرونایی 
+ سند

دکتر سید مصطفی قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی بابل طی دست نوشته ای به معاون مدیریت و منابع 

این اعالم کرد که ریالی از پاداش مربوط به مقابله با کرونا 
نمی خواهد و آن را به 5 نفر دیگر از همکاران تقدیم می کند.

 

آغازآموزش دروس در مدارس مازندران از 16 فروردین
معاون پرورشی آموزش و پرورش مازندران گفت: از 16 فروردین ماه 

آموزش دروس در 5 پیام رسان داخلی در سراسر استان آغاز می شود.

 

طرح فاصله گذاری اجتماعی تا یک ماه دیگر تداوم داشته 
باشد

رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: پاسخ مناسبی از اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی یا محدود سازی تردد در کشور گرفتیم، برای 
قطع زنجیره کرونا نیاز داریم تا یک ماه دیگر این روند ادامه داشته 

باشد.
 

تولد دهمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از تولد دهمین نوزاد از مادر 

مشکوک به کرونا خبر داد و گفت: این مادر که در بیمارستان میناگر 
بابل به دلیل ابتال به کرونا بستری بود نوزاد دختر سالم به دنیا آورد. 

 

جلوه ای از کمک رسانی بسیجیان و خیران نکایی در مقابله با 
کرونا

شیوع ویروس کرونا و تبعاتی که به دنبال داشت؛ اگر چه امسال 
با تغییراتی نسبت به سال های قبل همراه بوده است؛ اما موجب 

نشد که کار خیر بر زمین بماند و در همین راستا به همت موکب 
انصارالحسین )ع( و خّیران نکایی برای کمک به معسران و نیازمندان 

بشتابند.
 

باز هم پاشیدن گازوییل در محور هراز حادثه آفرید
برخود شدید خودروی پراید به کوه در پیچ شیطان بر اثر ریختن 

شدن و پاشیدن گازوییل بر روی سطح آسفالت سریال تکراری است 
که صبح گذشته موجب بروز مشکل شده است.

 

نمره قبولی مدافعان کرامت انسانی در مقابله با کرونا
تجربه سخت این روزهای کرونایی، کارنامه درخشانی از خیلی ها 

برجای گذاشته است و روحانیون این مدافعان کرامت انسانی، هم در 
این دوره همچون همیشه نمره قبولی گرفتند و در دورانی که شاید 
برخی های از جان باختگان کرونایی فرار می کنند؛ استوار ایستادند تا 

کرامت انسانی حفظ شود.

 

پایان فصل صید ماهیان از دریای مازندران
مدیرکل شیالت مازندران گفت: تورهای صیادان از دریای مازندران 

جمع می شود.
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ارزش صادرات کیوی مازندران از 10 میلیون دالر گذشت
ناظر گمرکات مازندران گفت: پارسال بیش از 10 میلیون و 2۳0 هزار 

دالر کیوی از طریق گمرکات استان صادر شد.

  

ارزش صادرات کیوی مازندران از 10 میلیون دالر گذشت
ناظر گمرکات مازندران گفت: پارسال بیش از 10 میلیون و 2۳0 هزار 

دالر کیوی از طریق گمرکات استان صادر شد.

  

سپاه و بسیج در مقابله با کرونا همراه دولت بودند
استاندار مازندران با اشاره به تالش مجاهدانه بسیجیان در مقابله با 

شیوع ویروس کرونا، گفت: سپاه در بسیج مقابله با کرونا همراه دولت 
بود.

 

همدلی مردم و مسئوالن در مقابله با کرونا ویروس وفاق 
ملی را متجلی کرد همدلی مردم و مسئوالن در مقابله با 

کرونا ویروس وفاق ملی را متجلی کرد 
نماینده ولی فقیه در مازندران با محکومیت گفته های مقامات 

آمریکایی در مورد عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام راحل، گفت: 
همدلی مردم و مسئوالن در مقابله با کرونا ویروس وفاق ملی را 

متجلی کرد
 

 توقف فعالیت های عمرانی استان تا 20 فروردین/ ساخت 
دستگاه نانو بخار برای مقابله با کرونا

به دنبال تالش مسئوالن استان برای ریشه کنی کرونا ویروس در 
استان، فعالیت های عمرانی استان تا 20 فروردین متوقف شده در 

حالی که دستگاه نانوبخار برای مقابله با این ویروس منحوس توسط 
بسیجیان بهشهری تولید شده است.

 

مساجد مازندران سنگر مهرورزی به سربازان سالمت
علیرغم اینکه به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، اعمال عبادی 
در مساجد تعطیل شده ولی مساجد اکنون در شرایط کرونایی، سنگر 

مهروزی به سربازان سالمتی در مازندران مبدل شده است.

 

جلسات مجلس باید بر اساس دستورالعمل های ستاد کرونا 
برگزار شود

عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اینکه ویروس کرونا سبب 
تعطیلی جلسات مجلس شورای اسالمی شد، گفت: جلسات مجلس 

باید بر اساس دستورالعمل های ستاد کرونا برگزار شود.

 

 تعداد بهبودیافتگان از بستری شدگان بیشتر است/ 
دستفروشان و روزمزدها کمک معیشتی دریافت می کنند

به دنبال اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، 
آمار بهبود یافتگان از بستری شدگان در مراکز درمانی استان پیشی 

گرفته است و سپاه مازندران نیز اقدام به کشف یک میلیون اقالم 
بهداشتی قاچاق از محتکران کرده است.

 

کرونا بازار صیادان مازندرانی را هم کساد کرده است
صید ماهیان در دریای مازندران امسال علیرغم شرایط کسادی 
و درصد پایینی کمتر از سال قبل صید به پایان یافت و صیادان 
مازندرانی کمترین میزان صید را در سالهای اخیر تجربه کردند.

  

3



کمک حدود 90 میلیارد ریالی صنایع مازندران برای مقابله 
با کرونا

معاون سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت : صاحبان 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی این استان برای مقابله با 

کرونا و تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز تاکنون 85 میلیارد و ۷50 
میلیون ریال کمک کرده اند.

 

برنجک، غذای سنتی و کودک پسند برای روزهای کرونایی
برنجک یک شیرینی سنتی است که مادران مازندرانی از زمان قدیم 
هنگام تحویل سال نو، شب یلدا ، شب چره شب های پاییزی و حتی 

برای درست کردن غنچه های عروسی تهیه می کردند و جلوه ای 
خاص به سفره ها می دادند.

 

دهمین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در بابل متولد شد
دهمین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا با همه هیاهو و درگیری مردم 
با این ویروس پا به این جهان گذاشت و موجب شادی تیم پزشکی و 

پرستاران بیمارستان بابل شد.

 

زنان مازندران کتاب خوان ترین های خانه نشینی کرونایی
برگزیدگان هفته دوم پویش کتاب خوانی نوروزی مازندران در حالی 

اعالم شد که رتبه های برتر مربوط به زنان این دیار بود و جای مردان 
در این میدان خالی است

 

مشارکت 80 درصدی مازندرانی ها درطرح غربالگری
 نماینده تام االختیار وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در 

مازندران گفت که حدود 80 درصد از جمعیت این استان تاکنون در 
طرح غربالگری شناسایی بیماران مشکوک به کرونا شرکت کرده اند.

 

2۷ هزار بسته بهداشتی بین مردم فریدونکنار توزیع شد
فرمانده سپاه فریدونکنار گفت: از آغاز شیوع کرونا تاکنون 2۷ هزار 

بسته بهداشتی در این شهرستان پخش و توزیع شد.

 

کئی انار، غذایی برای روزهای خانه نشینی
گسترش ویروس کرونا که سبب نگرانی گسترده در جهان شده 

نیازمند پیشگیری است و قرنطینه از راههای مهم برای مقابله است و 
در این بین تهیه غذا برای روزهای خانه نشینی مورد توجه همه است.

 

نانی که کرونا آجر می کند
دستفروشان و کارگران روزمزد مازندران این روزها به دلیل تعطیلی 

مشاغلشان ناشی از شیوع ویروس کرونا در تنگدستی سخت قرار 
گرفته و توجه به این قشر را به یک ضرورت و اولویت مهم تبدیل 

کرده است.
 

پرداخت حق بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی مازندران 
مشمول امهال شد

معاون بیمه ای تامین اجتماعی مازندران با اشاره به خسارت و زیانی 
که کرونا به برخی مشاغل وارد کرد، گفت: پرداخت حق بیمه سهم 
کارفرمایی برخی مشاغل و نیز پرداخت حق بیمه خویش فرماها که 

اینترنتی قادر به پرداخت نیستند، مشمول امهال شد.

 

توقف تمامی پروژه های عمرانی مازندران تا 20 فروردین
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: فعالیت 

تمامی پروژه های عمرانی استان تا 20 فروردین متوقف است.

 

بیش از یکهزار و ۴00 واحد صنفی متخلف مازندران پلمب 
شد

جانشین بازرسی و نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران 
گفت: یک هزار و ۴۴5 واحد صنفی استان بدلیل بی توجهی به مصوبه 

ستاد پدافند زیستی مقابله با کرونا پلمب شدند.

 

بحران های روانشناختی خانواده ها و کرونا
 با وضعیت بحران کرونا و لزوم ماندن در خانه، خانواده ها، کودکان و 
نوجوانان، بحران های دیگری هم لمس می کنند و این شرایط، نیاز به 
کسب آموزش  در مقاطع مختلف از جمله پیش از ازدواج را یاداوری 

می کند.
 

۴



جنون سرعت در دوران شیوع کرونا
تعدادی از رانندگان متخلف و جوان در شهرهای مختلف مازندران 

این روزها از خلوتی معابر و خیابان های مرکزی شهرها سوءاستفاده 
کرده و بی محابا با سرعت  بسیار زیاد، رقابتی خطرناک و مجرمانه را 

انجام می دهند

  

مبتالیان به کرونا در مازندران سه رقمی شد
تعداد مبتالیان به کرونا در مازندران که تا دیروز چهار رقمی بود 

امروز با ترخیص 22۴ بیمار سه رقمی شد.

  

چاق و چله شدن مرغ های مازندران با کرونا
ویروس کرونا مرغ های مازندران را چاق و چله کرده است.

  

ترفند های کرونایی برای کالهبرداری
پلیس فتا مازندران در خصوص احتمال کالهبرداری با استفاده از 

ترفند های کرونایی به مردم هشدار داد.

  

اختراع جالب برای تولید دستکش
دانش آموز مخترع نکایی با کمترین امکانات دستگاهی ساخت که هر 

فرد با آن روزانه تا ۴ هزار جفت دستکش می تواند تولید کند.

  

نواختن زنگ شاد از فردا در مازندران
دانش آموزان مازندرانی از فردا 16 فروردین ماه به مدرسه شاد 

می روند.

  

احتمال ریزش سنگ در جاده های مازندران
با تداوم بارش باران احتمال ریزش سنگ در جاده های کوهستانی 

مازندران وجود دارد.
  

ساروی در مکان چهارم وزن 9۷ کیلوگرم رنک المپیک
هادی ساروی کشتی گیر آملی تیمی ملی خودش سهمیه را می گیرد.

  

صادرات کیوی مازندران به ۷ کشور جهان
ناظر گمرکات مازندران گفت:بیش از 1۴ هزار تن کیوی از مازندران 

به ۷ کشور جهان صادر شده است.

  

تولید دستگاه نانوبخار برای مقابله با کرونا
دستگاه نانو بخار که برای ضدعفونی کردن سریع معابر و خیابان ها 

کاربرد دارد در بهشهر ساخته شد.

  

دایر شدن پرواز های ساری -مشهد
مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه های مازندران گفت:پرواز های 

مسیر ساری به مشهد از 2۳ فروردین دایر می شود.

  

برگزار نشدن نماز جمعه 15 فرودین در مصال های مازندران
نماز جمعه امروز 15 فروردین در مصال های مازندران اقامه نمی شود.

  

بارش های کوتاه مدت رگباری تا اواسط هفته
مازندرانی ها از امروز تا اواسط هفته شاهد بارش های کوتاه مدت و 

رگباری خواهند بود.

   

5



6

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



۷
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