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چالش های پیش  روی صنعت مازندران برای تحقق جهش 
تولید/رایزنی  با بانک ها برای امهال بدهکاران بخش صنعت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران درباره چالش های 
پیش روی صنعت استان در سال جهش تولید، گفت: تا موقعی که 

بخش خصوصی گرفتار پیچ وخم مباحث اداری برای مجوز، برای 
پروانه و برای یک تغییر کاربری باشد، انگیزه ای برای تولید ندارد.

 

طنین گلبانگ »یامهدی ادرکنی« از بام منازل شهرهای 
مازندران

همزمان با سراسر کشور در جشن همگانی نیمه شعبان گلبانگ »یا 
مهدی« از بام منازل شهرهای مازندران طنین انداز شد.

 

جهاد اهدای خون به همت بانوان بسیجی در مازندران
یکی از بخش هایی که بانوان می توانستند برای کمک به بیماران 

کرونایی ورود پیدا کنند اهدا خون بود به همین دلیل بانوان جهادی 
مازندران دست به کار شدند و با حضور در مراکز اهدای خون دست 

به این اقدام خداپسندانه زدند.

 

افزایش 2 هزار تومانی هر کیلو مرغ در بازار مازندران/
تخم مرغ همچنان یک پا دارد!

رئیس اتحادیه صنف عرضه مرغ و تخم مرغ  مرکز مازندران از افزایش 
2 هزار تومانی هر کیلو مرغ در بازار استان خبر داد.

 

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 
99 مشخص شد

ر جلسه امروز هیئت وزیران، که به ریاست رئیس جمهور برگزار 
شد، ضمن ارائه گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

خصوص مدیریت مقابله با ویروس کرونا، میزان افزایش ضریب حقوق 
کارکنان دولت و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های 

بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در 
سال ۱۳۹۹ مشخص شد.

 

پلمب بیش از 1900 واحدصنفی متخلف در مازندران/650 
هزار قلم مواد ضدعفونی کشف شد

فرمانده انتظامی مازندران از پلمب یک هزار و ۹۳4 واحد صنفی در 
طرح تشدید نظارت و کنترل واحدهای صنفی در مازندران خبر داد و 
گفت: در این طرح، بیش از 650 هزار قلم لوازم بهداشتی و 2۱ هزار 

لیتر مواد ضد عفونی کننده کشف شد.

 

در برجام، هسته ای را دادیم حاال هم منطقه را پیش کش 
آمریکا کنیم!

هفته نامه »صدا« در شماره اخیر خود برای القای ضرورت مذاکره با 
آمریکا پرونده ای را با عنوان »ادامه تنش یا آغاز مذاکره؟« و مطالبی 

تحت عناوینی چون »افکار عمومی را آماده مذاکره با آمریکا کنید« و 
»پیش از انتخابات 2020 با آمریکا مذاکره کنیم« منتشر کرد.

 

توزیع بسته های حمایتی بین اقشار آسیب پذیر در 
پویش«چشمه های مهربانی«

مدیر آموزش و پرورش میاندورود از اجرای مرحله نخست بسته های 
حمایتی ویژه اقشار آسیب پذیر در قرنطینه که از طریق مشارکت 

فرهنگیان و دانش آموزان میاندورودی در پویش »چشمه های مهربانی 
» تهیه شد خبر داد.

 

لزوم بکارگیری از گروه های جهادی در فصل نشاءکاری برنج
مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی سپاه کربال با اشاره به 

فصل خزانه گیری برنج و نشاءکاری گفت که از گروه های جهادی در 
روستاها بکارگیری شود.
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دردسرهای سوار کردن دو مسافر در صندلی عقب 
خودروهای بین شهری

رئیس انجمن صنفی رانندگان مسافربری حمل ونقل عمومی مازندران 
با بیان اینکه خودروهای حمل و نقل عمومی مسافربری بین شهری 

در صندلی عقب تنها دو مسافر سوار کنند و حق تکمیل کردن مسافر 
در صندلی عقب را ندارند؛ گفت: با توجه به کرایه باالی خطوط بین 

شهری، مسافران حاضر به تقسیم کرایه نیستند.

 

بهبودی بیش از 200 بیمار مشکوک به کرونا در 
فریدونکنار/1.6 میلیارد تومان کمک مردمی جمع آوری شد
فرماندار فریدونکنار از بهبودی بیش از 200 بیمار مشکوک به کرونا 
در بیمارستان این شهرستان خبر داد و گفت: با همکاری خیرین و 

مردم شهرستان فریدونکنار حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان 
کمک جمع آوری شده است.

 

پیش بینی تولید 2200 تن توت فرنگی امسال در جویبار
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از افزایش 60 درصدی 

سطح زیر کشت توت فرنگی نسبت به سال گذشته در این شهرستان 
خبر داد.

 

بسیجیان برای مبارزه با ویروس کرونا همچنان در میدان 
هستند

فرمانده ناحیه مقامت بسیج شهرستان نور گفت: مبارزه با ویروس 
کرونا در شهر و روستای شهرستان نور با همت بسیجیان ادامه دارد.

 

روحانیت شیعه، مرزداران حریم اسالم ناب و ادامه دهنده 
مکتب جعفری و خدمتگذاران صدیق دین و دنیای جامعه اند

بمناسبت درگذشت دو عالم وارسته حجج اسالم: محمداسماعیل 
کوهستانی و جعفر شامخی امیری، نماینده مردم مازندران در 

خبرگان رهبری با انتشار دو پیام، ضمن برشماری خدمات این دو 
روحانی برجسته، فقدان آنها را ثلمه ای برای کشور و حوزه های علمیه 

دانستند.
 

رئیس سازمان زندان ها: مرخصی زندانیان اقدامی 
بشردوستانه و بی نظیر در جهان است

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور گفت: اعطای مرخصی 
زندانیان یک اقدام بشردوستانه و بی سابقه در جهان است.

 

نصایح عالمه حسن زاده آملی به کاربران شبکه های اجتماعی 
و موبایلی

استفاده از شبکه های پیام رسان موبایلی و اجتماعی به اندازه ای رواج 
پیدا کرده که در واقع می توان گفت به امر بی بدیل ارتباطات در 

جهان حاضر تبدیل شده است.

  

از برپایی جشن های نیمه شعبان در فضای مجازی تا ادامه 
اقدامات مبارزه با کرونا در مازندران

اقدامات سپاه در مبازره با کرونا همچنان در شهرهای مختلف استان 
مازندران ادامه دارد و در این روزها نیز عالوه بر مبارزه با کرونا جشن 

های مجازی و خانگی نیمه شعبان در حال برگزاری است.

  

رنگ باختن حنای کرونا پیش اقدامات خیرخوانه/ از کمک 
بانوی مددجو تا گلریزان خیران

خیران و مردم نوعدوست دست کرونا را خوانده اندو با همدلی نقشی 
از انسانیت بی بدیل خود را به یادگار گذاشتن تا جایی که بانوی 

مددجوی کمیته امداد و خیران نوعدوست را برای یک پویش مردمی 
در کنار هم قرار داد و همه یک کار خیرخواهانه را تجربه کردند.

 

مرگ 25 نفر بر اثر مصرف الکل و مشتقات آن در مازندران
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: 25 نفر بر اثر مصرف الکل و 

مشتقات آن در مازندران جان خود را از دست دادند.

 

توزیع بیش از 4 هزار بسته معیشتی و بهداشتی در شهرستان 
نور

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نور از توزیع 4 هزار و 200 
بسته معیشتی و بهداشتی به خانوارهای منطقه شهری نور، رستمرود، 

ایزدشهر نور، چمستان و بلده خبر داد.

2



 

اعالم موافقت با تخصیص اعتبار مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
مازندران در سال 99

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران از موافقت 
تخصیص اعتبار مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران در سال ۹۹

 

برگزاری مجازی جشن های نیمه شعبان در امامزادگان 
مازندران

مسؤول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 
جشن های نیمه شعبان به صورت مجازی در آستان مقدس امامزادگان 

و بقاع متبرکه مازندران برگزار می شود و عالقه مندان می توانند در 
فضای مجازی در این مراسمات شرکت کنند.

 

مهربانی دل می خواهد؛ نه دلیل
زمانی که بحث شیوع ویروس کرونا مطرح شد شاهد بروز مشکالتی 

بودیم که مردم تا از این مسائل باخبر شدند سعی کردند به نوبه خود 
گوشه ای از کار را بگیرند و همچنین پاسخ کسانی که در این راه 

زحمت می کشند را بدهند البته هر کس در وسع خود ... .

 

نیمه شعبان و پویش » هر خانه یک هیأت« و » هر خانه یک 
پرچم«

دوباره نیمه شعبانی دیگری از راه رسید و دل ها روانه دلدار شد؛ 
اما نیمه شعبان امسال ما با این حال و هوای کرونایی، رنگ و بویی 
دیگری دارد؛ رنگ و بویی با جشن های خانگی در فضای مجازی با 

پویش های » هر خانه یک هیأت« و » هر خانه یک پرچم«.

 

چاق شدن مرغ ها دردسر تازه مرغداران/ مدیرعامل 
پشتیبانی امور دام: مرغ 4 کیلویی نمی خریم

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: مسؤول خرید مرغ 
تا وزن یک کیلو و ۸00 گرم هستیم و تا 2۱ فروردین اجاره خرید 
مرغ تا وزن 2 کیلو و 200 گرم را هم گرفتیم اما مرغ 4 کیلویی را 

خریداری نمی کنیم.

 

روایت امدادگر جبهه ها از یک قدمی گلوله های مرگبار
چیزی از زانو به پایین پای راست و چپ نمانده بود، فرمانده گردان 

داد زد راننده آمبوالنس کجایی؟ بدو بیا! گفتم راننده من هستم...
وقتی نزدیک من رسید یک لحظه شوکه شد و گفت: تویی؟ گفتم 
بله، بیا سوئیچ را بگیر، و اولین درد شدید و ورود به آمبوالنس را 

حس کردم...
 

حدود 8 هزار رای جایگزین حبس در مازندران صادر شد/ 
ایجاد کارگروه اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت زندان
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: سال گذشته 7هزار و ۹2۹ 
مورد رای جایگزین حبس در حوزه های قضایی استان صادر شد.

 

تولید روزانه 30 هزار دستکش یک بار مصرف توسط یک 
گروه جهادی آمل

کارگاه تولید دستکش یکبار مصرف با ظرفیت تولید روزانه 20 تا ۳0 
هزار دستکش توسط مؤسسه جهادی تالشگران ظهور نور)عج(در 

شهرستان آمل افتتاح شد.

 

جزئیات خسارتی که کرونا به حوزه فرهنگ و هنر در 
مازندران وارد کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت: در بحران کرونا 
خسارت 250 میلیارد ریالی به حوزه فرهنگ و هنر استان مازندران 

وارد شد.

 

رزمایش مشترک دفاع بیولوژیک حوزه کشاورزی و تبدیل 
تهدید کرونا به فرصت

تأمین سالمت از مسائل مهم در جامعه است که این روزها نه تنها بر 
عهده کادر درمانی و پرسنل بهداشت و درمان، بلکه برعهده همگان 
است و همین دغدغه سالمت موجب شد تا رزمایش مشترک دفاع 

بیولوژیک حوزه کشاورزی برگزار و تهدید کرونا به فرصت تبدیل شود.
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پیام تسلیت آیت اهلل توکل درپی درگذشت 2 تن از علمای 
مازندران

آیت اهلل سید رحیم توکل نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان 
رهبری درگذشت حجت االسالم کوهستانی و حجت االسالم شامخی 

از علمای فاضل استان را تسلیت گفت.

  

محور سوادکوه بازگشایی شد
 مسیر جنوب به شمال محور سوادکوه پس از 20 ساعت تالش شبانه 

روزی راهداران مازندران بازگشایی شد.

 

مرگ 25 نفر طی یکماه براثر مصرف مشروبات الکی در 
مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مرگ 25 نفر براثر مصرف 
مشروبات الکیاز ۱0 اسفند پارسال تا ۱0 فروردین امسال در استان 

خبر داد.
 

بسته حمایتی ویژه برای کسب و کارهای آسیب پذیر در 
مازندران

 رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و گسترش آن در کشور، برای کاهش آسیب وارده بر کسب 

و کارها، بسته حمایتی ویژه برای هسته ها و واحدهای فناور درنظر 
گرفته شد.

 

محور چالوس-مرزن آباد به دلیل ریزش کوه مسدود شد
مدیریت راه های کشور از مسدود بودن محور چالوس-مرزن آباد به 

دلیل ریزش کوه در محدوده تونل سلطانی خبر داد.

 

85 درصد مردم تنکابن علیه کرونا غربالگری شدند
فرمانده قرارگاه پدافند زیستی سپاه تنکابن گفت: اکنون ۸5 درصد 

مردم شهرستان برای مقابله علیه کرونا غربالگری شدند.

 

4 کارگاه بزرگ تخصصی لوازم پزشکی در آمل به راه افتاد
فرمانده سپاه آمل از راه اندازی چهار کارگاه بزرگ تخصصی لوازم 

پزشکی در این شهرستان خبر داد.

 

302 داروخانه مرکز عرضه تجهیزات بهداشتی متخلف 
شناسایی شد

مدیر هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان مازندران گفت: نمایشگاه آثار اولین سمپوزیوم نقاشی 

دفاع مقدس از برنامه های هفته هنر انقالب است.

 

کمک ۷5 میلیون تومانی نوشهری ها برای تامین تجهیزات 
پزشکی و درمانی

رئیس شورای اسالمی نوشهرگفت: مردم نیکوکار و خیرین نیک 
اندیش شهرستان تاکنون 75 میلیون تومان برای خرید و تامین 

تجهیزات و اقالم بهداشتی کمک کردند.

 

مهدی موعود )عج( قطب دین است
نماینده ولی فقیه در لشکر عملیاتی 25 کربال با اشاره به وظایفه 

منتظران ظهور گفت: مهدی موعود )عج( در واقع قطب دین است و 
برای حل مشکالت باید به امام عصر متمسک شویم.

 

150 میلیارد تومان سال قبل صرف ساخت سد گلورد و هراز 
شد

 مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت: سال قبل از مجموع 
اعتبارات 5۳۸ میلیارد تومان مصوب برای پروژه های شرکت، ۱50 

میلیارد تومان صرف ساخت سدهای گلورد و هراز شده است.

 

کرونا 250 میلیارد ریال به حوزه فرهنگ و هنر مازندران 
خسارت زد

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران از خسارت 250 میلیارد 
ریالی به حوزه فرهنگ و هنر استان مازندران در بحران کرونا خبر 

داد.
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۷000 رای جایگزین حبس پارسال در مازندران صادر شد
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: هفت هزار و ۹2۹ مورد 

رأی جایگزین حبس در سال گذشته در حوزه های قضایی استان 
صادر شد.

 

برگزاری مجازی جشن والدت امام عصر)عج( ویژه فعاالن 
قرآنی مازندران

 رئیس سازمان دارالقرآن الکریم مازندران گفت: به دلیل تعطیلی 
موسسات و خانه های قرآن، جشن والدت امام عصر )عج( ویژه فعاالن 

قرآنی استان به صورت مجازی برگزار می شود.

 

کندوان و هراز برفی است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت محورهای استان 

شامل کندوان، سوادکوه و هراز را برفی اعالم کرد.

 

تولید 50 هزار ماسک با کمک جوانان در مازندران
سرپرست خانه جوان مازندران از تهیه و توزیع 50 هزار ماسک با 

کمک اعضای این خانه برای شکست کرونا ویروس و کمک به مردم 
استان خبر داد.

  

قصه پرغصه هنرمندان مازنی/ تقویت هنر انقالبی در بین 
اهالی فرهنگ و هنر

این روزها در ایام کرونایی یکی از اقشار آسیب پذیر و شکننده در 
استان و کشور، جامعه هنری بوده که در برهه کنونی که مصادف به 

روز هنر انقالب اسالمی شده باید هنر انقالبی را در بین اهالی فرهنگ 
و هنر این استان هنرپرور تقویت کرد.

 

تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران با اعتبارات 
قطره چکانی

مازندران مظهر رشادت و پایمردی بوده که لشکر ظفرمند 25 کربال 
با فتوحات رزمندگانش این روزها برای بنای فرهنگی ارزشمند دفاع 

مقدس با اعتبارات قطره چکانی تکمیل نشده است.

 

خسارت 250 میلیاردی کرونا به حوزه فرهنگ مازندران/ 
شناسایی 302 داروخانه متخلف

با گذشت حدود 45 روز از شیوع ویروس کرونا در استان، خسارات 
بسیاری به حوزه تجارت، کسب و کار، فرهنگ و رسانه مازنردان وارد 

شده که تاکنون بالغ بر 250 میلیارد ریال تعطیلی مراکز فرهنگی، 
هنری و رسانه ای در استان به این واحدها ضرر وارد کرده است.

 

بسیج مهندسین مازندران به کمک کشاورزان مازندرانی 
آمد  / ورود گروه های جهادی برای نشاکاری برنج

بسیج مقابله با کرونا ویروس از سوی نیروهای مردمی و بسیجی 
مازندران ادامه دارد و اکنون که فصل کشاورزی در استان شروع شده، 

بسیج مهندسین کشاورزی مازندران بر لزوم استفاده از گروه های 
جهادی برای نشاکاری برنج تاکید کرده است.

 

 بانگ »یا مهدی ادرکنی« در سراسر کشور طنین انداز شد/ 
استغاثه مردم ایران به امام عصر)عج( در منازل

شب نیمه شعبان، شب تقرب به خدا و استجابت دعا و فرصت معنوی 
مناسب و ارزشمندی برای راز و نیاز با خالق هستی و نزدیکی هرچه 

بهتر و بیشتر به معبود و کسب برکات الهی است.

 

رزمایش پاکسازی محیطی توسط سپاه  آمل
بسیجیان آملی با همت جهادگران و نیروهای سپاه و شهرداری با 
برگزاری رزمایش بزرگ پاکسازی محیطی قرارگاه پدافند زیستی 

سپاه به آهنگ و شکست کرونا ویروس رفتند.
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جاده چالوس به علت ریزش سنگ مسدود شد
رییس پلیس راه مازندران گفت: جاده قدیم چالوس به مرزن آباد به 

علت ریزش کوه در محدوده تونل سلطانی عصر امروز چهارشنبه 20 
فروردین ماه مسدود شد، نیروهای راهداری به محل حادثه اعزام 

شدند و پاکسازی منطقه انجام شد.

 

پرداخت 22۷ میلیارد ریال از مطالبات موسسات طرف 
قرارداد بیمه سالمت مازندران

مدیرکل بیمه سالمت مازندران گفت: با هدف پشتیبانی مالی و تداوم 
ارائه خدمات پایدار درمانی به بیمه شدگان و در راستای پرداخت های 

منظم هفته های اخیر مطالبات موسسات درمانی طرف قرارداد

 

راه اندازی 4 کارگاه بزرگ تخصصی لوازم پزشکی در آمل   
فرمانده سپاه آمل از راه اندازی 4 کارگاه بزرگ تخصصی تولید ماسک 
بهداشتی، مواد ضدعفونی کننده و لباس های بیمارستانی خبر داد و 

گفت: در کنار ۳0 کارگاه کوچکی که مشغول تولید ماسک بهداشتی 
هستند، یک کارگاه شامل دانشکده فنی آمل که گان بیمارستانی با 

پارچه های نانو تولید می کنند
 

اعالم بسته حمایتی ویژه پارک علم و فناوری مازندران برای 
کسب و کارهای آسیب پذیر

با توجه به شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در کشور پارک علم 
و فناوری مازندران کاهش آسیب وارده بر کسب و کارهای، بسته 

حمایتی ویژه برای هسته ها و واحدهای مستقر در نظر گرفته است.

 

مرگ 25 نفر در مازندران بر اثر مصرف مشروبات الکلی 
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مرگ 25 نفر در استان بر اثر 

مصرف مشروبات الکلی خبر داد و گفت: در فاصله زمانی دهم اسفند 
۹۸ تا دهم فروردین سالجاری 25 نفر در استان بر اثر مصرف الکل 
جان خود را از دست دادند این در حالی است که در مدت مشابه 

سال قبل هیچ گونه فوتی ثبت نشده است. 

  

سه طرح عمران شهری در جویبار به بهره برداری رسید
 سه طرح فرهنگی و عمران شهری چهارشنبه شب به مناسبت فرا 

رسیدن نیمه شعبان در جویبار به بهره برداری رسید .

 

محور سوادکوه بازگشایی شد 
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سوادکوه 

گفت:با تالش بیست ساعته عوامل راهداری محور سوادکوه باز شد.

 

مرگ 25 نفر طی ماه گذشته در مازندران بر اثر مصرف 
الکل 

پزشکی قانونی استان مازندران اعالم کرد: در فاصله زمانی دهم اسفند 
۹۸ تا دهم فروردین سالجاری 25 نفر در استان بر اثر مصرف الکل 

جان خود را از دست دادند.

 

اعضای باند سرقت کابل برق در آمل دستگیر شدند 
 فرماندهی انتظامی استان مازندران از دستگیری باند سارقان کابل 

برق با 70 فقره سرقت در شهرستان آمل خبرداد

 

کشف بیش از 650 هزار قلم لوازم بهداشتی و مواد ضد 
عفونی کننده در مازندران 

فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف بیش از 650هزار قلم لوازم 
بهداشتی و 2۱ هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده در اجرای طرح 

نظارت بر واحدهای صنفی در استان خبر داد. 

 

شالیکاران مازندران از فرصت نشاکاری مکانیزه استفاده 
کنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعالم این که به اندازه 
کافی دستگاه نشا کار در استان تهیه و تدارک شده ، گفت: شالیکاران 

در انجام نشا کاری سنتی عجله نکنند و تا جایی که می توانند از 
ظرفیت دستگاه نشاکار فراهم شده ،بهره بگیرند.
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آوار کرونا بر صنعت مرغ مازندران
شیوع ویروس کرونا در مازندران در حالی وارد پنجاهمین روز خود 
می شود که در کنار تعطیلی اکثر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، 

صنعت مرغ استان به عنوان قطب تولید این مواد پروتئینی در ایران 
را بیش از سایر حوزه های اقتصادی تحت تاثیر منفی قرار داده است.

 

دوراهی تصمیم گیری کرونایی در شهرهای گردشگرپذیر 
مازندران

در آستانه پایان مهلت قانونی طرح فاصله گذاری اجتماعی و دنبال 
کردن این طرح به صورت هوشمند که هنوز چند و چون آن مشخص 

نیست ، احساس دوگانه » تمنای آزاد بودن » و » نگرانی از تبعات 
نبود محدودیت » در میان مردم استان مازندران بویژه در شهرهای 

گردشگرپذیر ایجاد شده است.

 

تفویض اختیار بیشتر به مدیران شهرستانی برای کاهش تردد 
مردم مازندران

استاندار مازندران با اظهار اینکه سختگیری ها برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای همه اصناف به ویژه کسب وکارهایی که 

بیشتر با مردم سرو کار دارند از شنبه آینده بیشتر می شود، گفت: 
به منظور کاهش تردد مردم، اختیارات مدیران شهرستانی نیز بیشتر 

شده است.

 

یکهزار بسته معیشتی میان بیماران کرونایی محروم 
مازندران توزیع شد

مدیر خیریه آبشار عاطفه ها منطقه سه مازندران گفت با تالش 
این خیریه در جمع آوری کمک خیران بمنظور حمایت از بیماران 
کرونایی محروم یک هزار بسته معیشتی تهیه و در میان این افراد 

توزیع شد .
 

سه طرح عمران شهری در جویبار به بهره برداری رسید
سه طرح فرهنگی و عمران شهری چهارشنبه شب به مناسبت فرا 

رسیدن نیمه شعبان در جویبار به بهره برداری رسید .

 

محور سوادکوه بازگشایی شد 
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سوادکوه 

گفت:با تالش بیست ساعته عوامل راهداری محور سوادکوه باز شد.

 .

مرگ 25 نفر طی ماه گذشته در مازندران بر اثر مصرف 
الکل 

پزشکی قانونی استان مازندران اعالم کرد: در فاصله زمانی دهم اسفند 
۹۸ تا دهم فروردین سالجاری 25 نفر در استان بر اثر مصرف الکل 

جان خود را از دست دادند.
 .

اعضای باند سرقت کابل برق در آمل دستگیر شدند 
فرماندهی انتظامی استان مازندران از دستگیری باند سارقان کابل 

برق با 70 فقره سرقت در شهرستان آمل خبرداد

 .

کشف بیش از 650 هزار قلم لوازم بهداشتی و مواد ضد 
عفونی کننده در مازندران 

فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف بیش از 650هزار قلم لوازم 
بهداشتی و 2۱ هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده در اجرای طرح 

نظارت بر واحدهای صنفی در استان خبر داد. 

 .

شالیکاران مازندران از فرصت نشاکاری مکانیزه استفاده 
کنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعالم این که به اندازه 
کافی دستگاه نشا کار در استان تهیه و تدارک شده ، گفت: شالیکاران 

در انجام نشا کاری سنتی عجله نکنند و تا جایی که می توانند از 
ظرفیت دستگاه نشاکار فراهم شده ،بهره بگیرند.

 .

آوار کرونا بر صنعت مرغ مازندران
شیوع ویروس کرونا در مازندران در حالی وارد پنجاهمین روز خود 
می شود که در کنار تعطیلی اکثر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، 

صنعت مرغ استان به عنوان قطب تولید این مواد پروتئینی در ایران 
را بیش از سایر حوزه های اقتصادی تحت تاثیر منفی قرار داده است.

 .
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دوراهی تصمیم گیری کرونایی در شهرهای گردشگرپذیر 
مازندران

در آستانه پایان مهلت قانونی طرح فاصله گذاری اجتماعی و دنبال 
کردن این طرح به صورت هوشمند که هنوز چند و چون آن مشخص 

نیست ، احساس دوگانه » تمنای آزاد بودن » و » نگرانی از تبعات 
نبود محدودیت » در میان مردم استان مازندران بویژه در شهرهای 

گردشگرپذیر ایجاد شده است.
 

تفویض اختیار بیشتر به مدیران شهرستانی برای کاهش تردد 
مردم مازندران

 استاندار مازندران با اظهار اینکه سختگیری ها برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای همه اصناف به ویژه کسب وکارهایی که 

بیشتر با مردم سرو کار دارند از شنبه آینده بیشتر می شود، گفت: 
به منظور کاهش تردد مردم، اختیارات مدیران شهرستانی نیز بیشتر 

شده است.
 

یکهزار بسته معیشتی میان بیماران کرونایی محروم 
مازندران توزیع شد

مدیر خیریه آبشار عاطفه ها منطقه سه مازندران گفت با تالش 
این خیریه در جمع آوری کمک خیران بمنظور حمایت از بیماران 
کرونایی محروم یک هزار بسته معیشتی تهیه و در میان این افراد 

توزیع شد .
 

کرونا ؛ فرصتی برای بازسازی سیاست های اقتصادی
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با تاکید بر این که در کشور نباید 

به فکر بازگشت به دوران پیشاکرونایی بود ، گفت : باید از کرونا به 
عنوان یک فرصت برای بازسازی و بازبینی سیاست های اقتصادی 

کشور استفاده کرد.
 .

کمک بیش از 2 میلیارد ریالی کارکنان بانک رفاه مازندران 
برای شکست کرونا

کارکنان بانک رفاه کارگران مازندران 2 میلیارد و ۱24میلیون و 540 
هزار ریال به دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل برای خرید 

تجهیزات پزشکی و بهداشتی کمک نقدی کردند.

 .

حدود هشت هزار حکم جایگزین حبس در مازندران صادر 
شد

رئیس کل دادگستری مازندران گفت که قضات استان طی سال ۹۸  
برای هفت هزار و ۹2۹ مجرم احکام جایگزین زندان صادر کردند.

 

ورود توت فرنگی نوبرانه مازندران به بازار
همزمان با نخستین برداشت توت فرنگی در شهرستان جویبار ، این 
میوه بهاری با قیمت مناسب برای کشاورز وارد بازار استان مازندران 

شده است.
 

تالش برای بازگشایی محور سوادکوه ادامه دارد
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سوادکوه از ادامه تالش 

برای بازگشایی محور سوادکوه خبر داد و گفت که ریزش قطعه 
سنگ های بزرگ سبب تاخیر و طوالنی شدن بازگشایی مسیر شده 

است.

 

شوک مصرف گرایی پساکرونایی در کمین محیط زیست
استاد محیط زیست دانشگاه نوشیروانی بابل گفت : آنچه بیش از 

شرایط فعلی ویروس کرونا برای محیط زیست نگران کننده است ، 
شیوع مصرف گرایی افراطی در دوران پساکرونایی است.

 .

کرونا به فرهنگ و هنر مازندران 250 میلیارد ریال خسارت 
زد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت که شیوع کرونا در 
این استان به حوزه فرهنگ و هنر 250 میلیارد ریال خسارت وارد 

کرده است.
 .

دنیای پس از کرونا؛ سالمتی من در گرو سالمتی دیگران
باوجود این که ابتال به ویروس کرونا تقریبا برای همه با درد و رنج 

همراه بوده است ، اما برخی بیماران بهبود یافته از اثرات مثبتی که 
بر آنان گذاشته ، سخن می گویند ؛ از جمله مرگ خودخواهی و دیدن 
روی دیگر سکه زندگی اجتماعی آدم ها یعنی درک این موضوع که » 

سالمتی من هم در گرو سالمتی دیگران است » .
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شناسایی 106 بیمار جدید کرونایی در مازندران
۱06 بیمار جدید کرونایی، 24 ساعت گذشته در مازندران شناسایی و 

بستری شدند.

  

کاهش چشمگیر مسافران ورودی به مازندران
بعد از طرح فاصله گذاری اجتماعی، تردد مسافران ورودی به 

مازندران 77 درصد کاهش داشت.
  

صدور بیش از ۷ هزار رای جایگزین حبس در مازندران
7 هزار و ۹2۹ مورد رای جایگزین حبس پارسال در حوزه های قضایی 

استان صادر شده است.

  

بسته حمایتی ویژه کرونایی پارک علم و فناوری مازندران
پارک علم و فناوری مازندران بسته حمایتی ویژه برای کسب و 

کار های آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته است.

  

مدیریت کرونا زیر سقف خانه ها
در شرایط کرونایی زوجین باید با رعایت نکاتی گذر از بحران کرونا را 

برای یکدیگر آسان کنند.

  

مرگ 25 نفر به علت مصرف مشروبات الکلی در مازندران
25 نفر از دهم اسفند پارسال تا دهم فروردین امسال در مازندران بر 

اثر مصرف الکل جان خود را از دست دادند.

  

بازگشایی محور سوادکوه
محور سوادکوه عصر امروز چهارشنبه 20 فروردین بازگشایی شد. 

  

باند حرفه ای سارقان کابل برق در آمل زمینگیر شد
فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری باند سارقان کابل برق با 70 

فقره سرقت در شهرستان آمل خبرداد.

  

توجه به خودیاری اجتماعی در عصر انتظار
منتظران ظهور در عصر انتظار باید به آثار انتظار از جمله خودسازی 

فردی و خودیاری اجتماعی توجه ویژه داشته باشند.

  

پلمب 104 واحد صنفی متخلف در مازندران
ماموران نیروی انتظامی ۱04 واحد صنفی متخلف را در شهر های 

فریدونکنار و رامسر پلمب کردند.

  

ریزش کوه جاده چالوس به مرزن آباد را مسدود کرد
رئیس پلیس راه مازندران گفت: جاده قدیم چالوس به مرزن آباد به 

دلیل ریزش کوه مسدود شد.

  

کشف یکهزار قطعه مرغ زنده قاچاق در گلوگاه
ماموران نیروی انتظامی یکهزار قطعه مرغ زنده فاقد مجوز حمل را 

این شهرستان گلوگاه کشف کردند.

  

شناسایی 302 داروخانه متخلف در مازندران
از آغاز طرح نظارت ویژه بر داروخانه ها در مازندران، تا کنون ۳02 

واحد متخلف شناسایی شده اند.

  

آتش مزاحمان تلفنی دامن همه را می گیرد
7۸ درصد تماس ها با آتش نشانی ساری در ۱5 روز گذشته مزاحمی 

بوده است.
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کندوان و هراز برفی است
محورهای کندوان و هراز امروز برفی و لغزنده است.

  

دریای خزر تا فردا مواج است
دریای خزر تا فردا پنجشنبه 2۱ فروردین ماه مواج است.

  

انجام بیش از 69 هزار بازرسی توسط دامپزشکی در ایام 
نوروز

دامپزشکی مازندران 6۹ هزار و ۸۳ مورد بازرسی ایام نوروز در استان 
انجام داد.

  

اجرای ویژه  برنامه نسیم انتظار در ساری
ویژه  برنامه نسیم انتظار توسط خادمین آستان مقدس امامزاده عباس 

)ع( ساری امروز در این شهر برگزار می شود.

  

کوچ دامداران باید به تعویق بیفتد
کوچ دامداران و جابجایی دام ها در مناطق ییالقی و کوهستانی 

مازندران باید به تعویق بیفتد.  

  

تخریب فوری بنای غیر مجاز با ورود دادستان آمل
بنای غیرمجاز در اراضی شالیزاری محور آمل به سرخرود با حضور 

دادستان آمل تخریب شد.

  

کمک 5/5 میلیاردی انجمن انبوه سازان آمل برای تهیه 
تجهیزات بیمارستانی

رییس انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن شهرستان آمل از کمک 
حدود 5/5 میلیارد ریالی اعضای این انجمن برای خرید تجهیزات 

درمانی در این شهر خبر داد.
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