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مدافعان حریم حجاب این بار در لباس مدافعان سالمت/
قلب های بزرگی در سوادکوه می تپد

شهرستان سوادکوه در محرومیت و مظلومیت زبان زده مردم و 
مسئوالن است، وضع معیشت اقتصادی خانوارها ناچیز است اما در 

همین محرومیت، قلب های برزگی می تپد.

 

هشدار وقوع سیالب و رانش زمین در مازندران/ بارش 
باران در ارتفاعات

به دنبال بارش شدید و رگباری باران در استان، هواشناسی نسبت به 
وقوع سیالب و رانش زمین در نقاطی از مازندران طی روزهای آینده 

هشدار داد.
 

احتمال مرگ ومیر معتادان مبتال به کرونا 3.59 درصد بیشتر 
از سایر افراد است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به شایعاتی که اخیرا 
در فضای مجازی در خصوص احتمال کمتر مرگ و میر افرادی که 

اعتیاد به مواد مخدر دارند به نسبت سایر افراد جامعه، گفت: بنا 
بر بررسی های علمی انجام شده از سوی این دانشگاه، نه تنها خطر 
مرگ ومیر این جمعیت کم تر از سایر افراد نیست بلکه 3.59 درصد 

بیشتر از سایر افراد جامعه است.

 

کشف 15 میلیارد ریالی مواد ضد عفونی کننده در مازندران
فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی عوامل خرید و فروش مواد ضد 

عفونی کننده در فضای مجازی و کشف 15 میلیارد ریالی مواد ضد 
عفونی کننده در شهرستان های نکا و قائم شهر خبر داد.

 

اهدای بیش از 4 هزار بسته بهداشتی و معیشتی در 
بهشهر/100 درصد مردم بهشهر غربال کرونایی شدند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهشهر از اهدای 4 هزار و 106 بسته 
بهداشتی و معیشتی به اقشار آسیب پذیر در این شهرستان خبر داد.

 

تمدید طرح تعطیلی اصناف مشمول تا ۲0 فروردین در 
سوادکوه

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سوادکوه از تمدید طرح تعطیلی 
اصناف مشمول تا ۲0 فروردین در این شهرستان خبر داد.

 

کشف 4 هزار عدد لوازم انواع آرایشی و بهداشتی در 
گلوگاه

فرمانده انتظامی گلوگاه از کشف 4 هزار عدد لوازم انواع آرایشی و 
بهداشتی در شهرستان خبر داد.

 

کاهش 40 درصدی فروش شب عید میوه در میدان بار 
ساری/لیمو ترش جنوب 30 هزار تومان!

رئیس اتحادیه صنف میوه و تره بار مرکز مازندران از کاهش 40 
درصدی فروش شب عید امسال میوه در میادین میوه مرکز استان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اعالم ممنوعیت ها 
و محدودیت ها و همچنین تعطیلی بازارهای هفتگی موجب کاهش 

شدید تقاضا برای خرید میوه در روزهای منتهی به سال جدید و 
روزهای پشت سر گذاشته در سال جاری شده است.

 

بکارگیری 5 هزار جهادگر سالمت در طرح غربالگری 
کرونا/700 سبد معیشتی در سوادکوه توزیع شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سوادکوه از بکارگیری 5 هزار جهادگر 
سالمت از گردان امام حسین )ع(، پایوران و بسیجیان در اجرای طرح 

غربالگری کرونا در این شهرستان خبر داد.
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راه اندازی سامانه » سالمت یار « در مازندران
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران از راه اندازی سامانه » 

سالمت یار « سامانه همکاری داوطلبان با مدافعان سالمت، در استان 
مازندران خبر داد و گفت: این سامانه که با مشارکت دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران و اتاق های اصناف سراسر استان راه اندازی شده 
است، مورد استقبال اقشار مختلف قرار گرفته است.

 

ضرورت استفاده از ظرفیت پزشک خانواده در کنترل بیماری 
کرونا

مدیرکل بیمه سالمت مازندران گفت: پزشکان خانواده می توانند با 
کنترل هرچه بیشتر و غربالگری جمعیت تحت پوشش خود، نسبت 

به راهنمایی و کنترل شیوع ویروس کرونا در جامعه نقش مهمی ایفا 
کنند.

 

هشدار وزارت بهداشت درباره عادی شدن تردد مردم در 
سطح شهرها

روز گذشته تردد غیر معمول و نگران کننده مردم و فعالیت برخی 
واحدهای صنفی به ویژه در تهران هشدار مسئوالن وزارت بهداشت را 

در پی داشت.

 

ارسال لیست 400 هزار نفر از رانندگان تاکسی به وزارت 
رفاه برای دریافت تسهیالت

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور اظهار داشت: امروز 
لیست 400 هزار نفر از رانندگان تاکسی برای دریافت تسهیالت یک 
تا دو میلیون تومانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد.

 

سردار سپهر: 50 هزار متخصص بسیج 70 میلیون نفر را 
غربالگری کردند

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه »بسیج بر اساس 
تکلیف به دستگاه های نظام کمک می کند« گفت: »با حضور بیش از 
50 هزار تیم غربالگری بسیج موفق شدیم حدود 70 میلیون از مردم 

را غربالگری کنیم.«

  

جعفری: باید از فکری به عنوان یک مربی بومی حمایت 
حداکثری انجام شود/خوشحالم که بیش از ۸0 بازی برای 

نساجی انجام دادم
رحمان جعفری مهاجم جوان نساجی درخصوص گل های ماندگاری 

که به ثمر رساند، گفت: واقعاً حس بی نظیری بود، یعنی اوج لذت 
در فوتبال. نمی توانم حسم را بیان کنم. مخصوصاً گل به راه آهن 

که به نظرم بهترین گل تاریخ فوتبالم بود. در روزهای بعد از بازی با 
راه آهن فهمیدم چه کار بزرگی کرده ام.

  

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در 10 نقطه ورودی 
شهرستان ساری

فرمانده انتظامی شهرستان ساری از حضور ماموران انتظامی این شهر 
در 10 نقطه از شهر ساری جهت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 

خبر داد.
 

از شاخ آفریقا تا مازندران/ پزشک بدون مرزی که پشت 
کرونا را به خاک مالید

شیوع کرونا در کشورمان موجب شد تا دکتر عمادی پزشک بدون 
مرز از خطه شمال، نوروز امسال را به جای اینکه آن سوی مرزها 
خدمت نماید به ایران برگردد و به بیماران هموطن رسیدگی کند.

 

آغاز برداشت گل محمدی از مزارع دودانگه ساری، از 
اردیبهشت ماه

مدیرعامل شرکت تعاونی گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه 
ساری گفت: نیمه دوم اردیبهشت ماه برداشت گل محمدی در منطقه 

آغاز می شود و 80 بهره بردار این منطقه تالش شبانه روزی خود را 
آغاز می کنند.

 

زمان برگزاری جشنواره ملی رسانه ای » گره« با موضوع 
کرونا تمدید شد

دبیر اجرایی جشنواره ملی رسانه ای گره در استان مازندران، از تمدید 
زمان برگزاری جشنواره و مهلت ارسال آثار خبر داد و گفت: مراسم 

ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، تا 31 فروردین ماه تمدید شد.

۲



 

تبعیت از والیت فقیه تمرین پیروی از امام عصر)عج(در زمان 
غیبت است

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران گفت: پیروی از فرامین و 
دستورات ولی فقیه در عصر غیبت تمرین منتظران در عصر غیبت از 

امام عصر )عج( است.

 

از غربالگری روستائیان سوادکوه تا تولید هزاران ماسک و 
گان در بهشهر

بسیجیان بهشهر و سوادکوه از ابتدای شیوع ویروس کرونا اقدامات 
تاثیرگذاری از تولید ماسک، گان بیمارستانی و مواد ضدعفونی کننده 
تا راه اندازی نقاهتگاه و اهدای بسته حمایتی برای اقشار آسیب پذیر 

داشته اند.

 

یک جبهه علیه کرونا/ حماسه بهشهری ها برای مقابله با 
خباثت های یک ویروس

خروش حمایت ظرفیت های مردمی در کمک به دولت و حاکمیت 
برای مقابله با کرونا در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر کم نظیر 

و مثال زدنی است و در این بین جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
شهرستان بهشهر به عنوان یک جبهه فعال علیه کرونا با تمام توان 

وارد عمل شد.

 

پرورش گل و گیاه در منزل برای فرار از روزهای کرونایی
پرورش گل و گیاه در منزل یکی از موضوعاتی است که می تواند در 

مقابله با ویروس کرونا به ما کمک کند تا بتوانیم حس آرامش را برای 
خود ایجاد کنیم.

  

کشف 3۶00 رشته دام غضروفی غیرمجاز در آبهای 
مازندران

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

خبر داد.

  

بهبودی 17۸ بیمار مشکوک به کرونا طی ۲4 ساعت گذشته 
در مازندران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بهبودی 178 بیمار مشکوک 
به کرونا و ترخیص آنان طی ۲4 ساعت گذشته از بیمارستان های 

استان خبر داد.

 

میزان مرگ و میر معتادان کرونایی 3.5 برابر سایر بیماران 
است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: میزان مرگ و میر افرادی 
که به مواد مخدر مبتال هستند 3.59 برابر بیشتر از دیگر بیماران 

کرونایی است.
 

ضرورت مشارکت سمن ها در فرهنگسازی و افزایش آموزش 
عمومی

 مدیرکل امور بانوان و امور خانواده استانداری مازندران با اشاره به 
ظرفیت سمن ها در افزایش آگاهی عمومی جامعه و فرهنگ سازی در 
شرایط خاص خواستار مشارکت سازمان های مردم نهاد در این حوزه 

شد.

 

روایت فرمانده سپاه کربال از جهاد بی وقفه بسیجیان علیه 
کرونا

 فرمانده سپاه کربال یک ماه جهاد بی وقفه سپاه و بسیجیان استان 
در قالب قرارگاه پدافند زیستی برای مقابله با کرونا ویروس را تشریح 

کرد.
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جشنواره استانی »فرشتگان نجات« در نوشهر برگزار می شود
جشنواره فرشتگان نجات با هدف تقدیر از حافظان سالمت در سه 

بخش رسانه، شهروندی و مدافعان سالمت با همکاری بسیج رسانه در 
نوشهر برگزار می شود.

 

۲14 کارگاه تولید اقالم بهداشتی در مازندران برپا شده 
است

 فرمانده سپاه کربال از برپایی ۲14 کارگاه تولید ماسک و اقالم 
بهداشتی با حضور و همکاری چهار هزار خیاط بسیجی برای مقابله با 

کرونا در استان خبر داد.

 

تراز آب های زیرزمینی مازندران کمتر شده است
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت: تراز آب های زیرزمینی 

استان نسبت به شاخص درازمدت ۲6 سانتی متر کمتر شده است.

 

سایه کرونا بر صنعت مرغداری در مازندران/ پشتیبانی 
ضعیف است

 صنعت مرغداری در مازندران به دلیل کاهش تقاضای مصرف مرغ 
در شرایط مواجهه با کرونا، با مشکالت زیادی مواجه شده و تداوم 

این وضعیت سبب وارد شدن خسارت های جبران ناپذیر به این صنعت 
خواهد شد.

 

پیروی از والیت فقیه در زمان غیبت تبعیت از امام عصر )عج( 
است

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران با اشاره به اهمیت تبعیت محض 
از نایب االمام در عصر غیبت، گفت: پیروی از فرامین و دستورات ولی 

فقیه در عصر غیبت در واقع تبعیت از امام عصر )عج( است.

  

شناسایی ۲4۸3 بیمار جدید کرونا در کشور/روند »بهبود« 
سرعت گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲483 بیمار جدید مبتال به 
کووید19 در کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه روند بهبود یافتگان 
سرعت باالیی گرفته و تا کنون ۲۲011 نفر از بیماران، بهبود یافته و 

ترخیص شده اند.

 

اجرای فاصله گذاری هوشمند از هفته آتی
استاندار مرکزی گفت: در حال حاضر بویژه در نیمه اول فروردین 

وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان روند تثبیت داشته و با شیبی 
مالیم به سمت کاهش حرکت می کند.

 

ذخیره حدود 700 میلیون متر مکعب آب در پشت تاسیسات 
مخازن مازندران

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران از ذخیره حدود 700 میلیون 
مترمکعبی آب در سد های و آببندان های استان در شروع فصل 

زراعی خبر داد.
 

لزوم حمایت از اصحاب رسانه در ایام اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی در مازندران

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران بر لزوم حمایت از اصحاب رسانه 
در ایام اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در این استان تاکید کرد.

 

دستگیری عوامل خرید و فروش مواد ضدعفونی کننده در 
فضای مجازی

فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی عوامل خرید و فروش مواد ضد 
عفونی کننده در فضای مجازی و کشف 15 میلیارد ریالی مواد ضد 

عفونی کننده در شهرستان های نکا و قائم شهر خبر داد.
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بدهی و معوقات حقوق فرهنگیان مازندران پرداخت شد
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران گفت: 
بدهی و معوقات حقوق فرهنگیان مازندران در سال گذشته تقریبا به 

طور کامل پرداخت شد.

 

کمک پنج میلیارد ریالی خیرین بابلی برای شکست کرونا
خیرین بابلی با تحویل 14 دستگاه تلویزیون به بیمارستان روحانی، 

کمک خیرخواهانه خود در یک هفته اخیر را به پنج میلیارد ریال 
رساندند.

 

گردشگری مازندران زیرتیغ ویروس کرونا
در حالی حدود 45 روز از شیوع ویروس کرونا در استان مازندران 

می گذرد که خسارت های ناشی از این ویروس بر گرده صنعت 
گردشگری این خطه شمال کشور به عنوان یکی از استان های 

گردشگرپذیرهمچنان سنگینی می کند.

 

روزهای خانه نشینی با کالنی، نان مغزدار، آسان و مقوی 
مازندرانی ها

در این روزهای مقابله با کرونا  که قرنطینه خانگی و خانه نشینی 
موجب شده تا مردم در خانه های خود بمانند می  توان با طبخ غذاهای 
جدید و محلی لحظات شیرین و دلپذیری را برای خانواده ایجاد کرد.

 

بازسازی محور رویان به بلده نور بدون مشکل اعتباری 
انجام می شود

عملیات بازسازی محور رویان به بخش بلده شهرستان نور در محدود 
روستای گلندرود که بر اثر رانش زمین تخریب شده بود به گفته 

رییس اداره راهداری نور هر چه سریعتر انجام می شود.

 

چنگل قلیه، غذایی سرشار از پروتئین
چنگل قلیه یا قلیه چغندر غذای لذیذ و سرشار از ویتامین محلی 
شهر بابل است که این روزها بدلیل کرونا و خانه نشینی، باب دل 

قرنطینه ها و کم تحرک هاست.
 

روزهای کرونایی و توفیق اجباری تفکیک زباله در منزل
این روزها که کرونا همه ما را خانه نشین کرده و اعضای خانواده 

وقت کافی برای مشارکت در فعالیت خانه داری یافته اند و یا دستکم 
بهانه ای برای فرار از این توفیق » کرونادادی » ندارند ، شاید بهترین 
فرصت برای جدی گرفتن و فرهنگ سازی تفکیک زباله از منزل و در 

بیرون منزل باشد ، معضلی که تا پیش از این در بسیاری از خانواده ها 
در حد حرف و در سطح کالن تر در حد شعار باقی ماند.

 

کرونا 15 هزار شاغل حوزه گردشگری مازندران را بیکار 
کرد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری مازندران گفت: با شیوع ویروس کرونا حدود 15 هزار و 
706 کارگر دارای اشتغال در حوزه های گردشگری به طور موقت 

بیکار شدند.
 

جهاد کشاورزی مازندران رزمایش زیستی مقابله با کرونا 
برگزار کرد

 رزمایش زیستی مبارزه با ویروس کرونا سازمان جهاد کشاورزی 
مازندران روز یکشنبه در 6شهرستان استان برگزار شد.

 

کرونا در تعقیب معتادان
-معاون تحقیقات و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مازندران می گوید: 

تحقیقات نشان داده که میانگین احتمال ابتال به ویروس کرونا درافراد 
معتاد حدود 3.5 برابر بیشتر از افراد عادی است.

 

کرونا،پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون را در اولویت بانک 
کشاورزی مازندران قرار داد

 مدیر شعب بانک کشاورزی مازندران اعالم کرد که طبق مصوبه ستاد 
پیشگیری و مقابله با کرونا استان ،پرداخت تسهیالت برای خرید 
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته با هدف گسترش مکانیزاسیون 

کشاورزی در اولویت پرداخت های این بانک قرار گرفته است.
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کشف ۲کارگاه غیرمجاز تولید موادضد عفونی کننده در 
مازندران 

فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف ۲کارگاه غیرمجاز تولید 
مواد ضدعفونی کننده در شهرستان های نکا و قائمشهر خبر داد و 

گفت: عوامل خرید و فروش مواد ضد عفونی کننده این ۲ کارگاه در 
فضای مجازی نیز شناسایی و دستگیر شدند.

 .

افزایش حدود 50 درصدی ذخیره  آب کشاورزی در 
مازندران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران از ذخیره حدود 700 
میلیون مترمکعبی آب پشت سدها و آببندان های استان همزمان با 

اوج گیری کشت و کار بهاره خبر داد و گفت که این میزان حدود 46 
درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

 .

کرونا نیمی از اتباع بیگانه را از مازندران خارج کرد
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران گفت 

که به دنبال شیوع بیماری کرونا در استان از اسفند ماه سال پیش ، 
آمار بازگشت اتباع بیگانه از استان نسبت به گذشته حدود 50 درصد 

افزایش یافته است.

 .

بازداشت کالهبردار حرفه ای ۶0 میلیارد ریالی در 
محمودآباد 

فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری جاعل و کالهبردار 
حرفه ای در شهرستان محمودآباد خبر داد که با معرفی خود به عنوان 

مسئول اعتبارات بانک ها 60 میلیارد ریال کالهبرداری کرد.

 .

۶00 هزار جفت دستکش تحویل داروخانه های مازندران 
می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به کمبود 
دستکش در داروخانه ها و مراکز توزیع وسایل بهداشتی استان گفت 
که 600 هزار جفت دستکش تا پایان هفته جاری در داروخانه های 

استان توزیع و کمبود این کاال برطرف می شود.

 .

فعالیت تولیدی ها پشت درهای بسته مانعی ندارد
رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت که فعالیت 

واحدهای تولیدی کوچک استان پشت درهای بسته مانعی ندارد.

 .

اعطای 1۶5 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال به زنان سرپرست 
خانوار مازندران

مدیرکل بهزیستی مازندران از رشد 60 درصدی در اعطای تسهیالت 
اشتغال به زنان سرپرست خانوار استان خبر داد و گفت که سال 

گذشته در مجموع 165 میلیارد ریال تسهیالت به زنان سرپرست 
خانوار اعطا شد.

 .

مطب های دندانپزشکی در مازندران تا پایان فروردین 
تعطیل شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت که بر اساس مصوبه ستاد 
مقابله با کرونای استان و به منظور ایمنی بیماران و دندانپزشکان ، 

مطب و کلینیک های دندانپزشکی تا پایان فروردین ماه تعطیل باقی 
می مانند.

 .

بازرس ویژه استاندار: حساسیت کرونایی در بابل کاهش 
نیابد

بازرس ویژه استاندار مازندران برای نظارت بر اجرای مصوبات ستاد 
مقابله با کرونا در شهرستان بابل و بابلسر گفت : درست است آمار 
بستری بیماران کرونایی در بابل کاهش یافته ولی همه باید مراقب 
باشند تا حساسیت های مبارزه با این بیماری در شهرستان کاهش 

نیابد.

  

۶



ثبت فیلمی از حیات وحش منطقه شکار ممنوع سوادکوه
یکی از محیط بانان مازندرانی ویدئویی از حیات وحش منطقه شکار 

ممنوع سوادکوه ضبط کرد.

  

بازداشت جاعل و کالهبردار حرفه ای ۶0 میلیاردی در 
محمودآباد

فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری جاعل و کالهبردار 
حرفه ای 60 میلیاردی در شهرستان محمودآباد خبر داد.

  

170 پرونده لوازم بهداشتی روی میز تعزیرات مازندران
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تشکیل 170 پرونده لوازم 

بهداشتی در استان خبر داد.

  

توقیف ۲11 دستگاه خودرو در مازندران
۲11 دستگاه خودرو که قوانین طرح فاصله گذاری اجتماعی در 

مازندران را نقض کرده بودند توقیف شدند.

  

ممنوع شدن حضور نشاکاران غیربومی در مازندران
استاندار مازندران گفت: استفاده از کارگران غیر بومی برای نشا برنج 

ممنوع است.
  

آبگیری 9۶ درصدی سد های مازندران
96 درصد از حجم مخازن سد های مازندران اکنون پر شده است.

  

شناسایی 150 ابتالی جدید به کرونا در مازندران
150 مورد جدید مبتال به کرونا ۲4 ساعت گذشته در بیمارستان های 

استان بستری شدند.

  

پلمب 45 واحد صنفی متخلف در آمل
ماموران نیروی انتظامی 45 واحد صنفی متخلف را در شهرستان آمل 

پلمب کردند.

  

همکاری مردم با پلیس عاملی مهم در موفقیت اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی

فرماندار شهرستان ساری، گفت: همکاری مردم با پلیس عاملی مهمی 
در موفقیت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی است.

  

کمک 15 میلیاردی خیران به ستاد مردمی مبارزه با کرونا در 
فریدنکنار

خیران 15 میلیارد ریال به ستاد مردمی مبارزه با کرونا در شهرستان 
فریدنکنار تاکنون کمک کردند.

  

تقدیر نماینده ولی فقیه در مازندران از پلیس در طرح فاصله 
گذاری اجتماعی

نماینده ولی فقیه در مازندران از اقدامات و فعالیت های پلیس در 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و اجرای ممنوعیت و محدودیت تردد در 

مبادی ورودی استان و شهرستان ها قدردانی کرد.

  

توزیع بسته حمایتی بهداشتی در محالت شهری آمل
به همت هیات قمربنی هاشم و صندوق همیاری بلوار طالقانی آمل 

بسته های حمایتی و بهداشتی توسط این هیات به خانوار های ساکن 
در این بلوار توزیع شد.

  

صدور حواله الستیک اینترنتی شد
صدور حواله الستیک برای رانندگان بدون مراجعه حضوری و از 

طریق اینترنت انجام می شود.

  

7



سپاه مازندران و تولید بیش از 3 میلیون اقالم بهداشتی
مدافعان سالمت مازندران در قالب نیرو های جهادی بیش از 3 میلیون 

قلم کاالی بهداشتی را تولید و توزیع کردند.

  

کالهبرداری با مواد ضدعفونی کننده در سایت شیپور
فردی که در سایت شیپور با تبلیغ فروش مواد ضدعفوتی کننده در 

دو شهرستان مازتدران کالهبرداری کرده بود دستگیر شد.

  

قدردانی استاندار مازندران از مجاهدت های جوانان در 
مقابله با کرونا

استاندار مازندران در سالروز میالد حضرت علی اکبر )ع(، از تالش ها و 
مجاهدت های جوانان در مقابله با کرونا در بخش های مختلف قدردانی 

کرد.  

  

لغو 4 مسیر پروازی به مازندران
4 مسیر پروازی به مازندران به علت شیوع کرونا لغو شد.

  

گسترش چتر حمایت بیمه ای برای کشاورزی مازندران
بر اساس اعالم صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مازندران، برای ۲ 

محصول مهم برنج و مرکبات سه طرح بیمه ای وجود دارد.

  

توقیف 10 دستگاه خودرو در رامسر
10 دستگاه خودرو از آغاز طرح فاصله گذاری اجتماعی در شهرستان 

رامسر توقیف شد.

  

انجام 300 عملیات ضدعفونی با تماس مردم
آتش نشانی ساری طی تماس شهروندان 300 عملیات ضد عفونی 

تاکنون در این شهر انجام داده است.

  

ایجاد فرصت شغلی برای بیش از 5 هزار مددجوی 
مازندرانی

کمیته امداد مازندران برای پنج هزار و 88۲ مددجوی مازندرانی زیر 
پوشش این نهاد در پارسال فرصت شغلی ایجاد شد.

  

بارش خفیف برف در ارتفاعات جاده سوادکوه
رئیس پلیس راه مازندران از بارش خفیف برف در منطقه گدوک جاده 

سوادکوه خبر داد.

   

۸
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