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100 روزه ای از جنس شهید حاج قاسم سلیمانی
صد روز پیش، آمریکائی ها گمان می کردند با ترور حاج قاسم، 

می توانند به خیال خود گفتمان مقاومت را حذف کنند، نه تنها چنین 
نشد بلکه مقاومت، رنگ و بویی نو به خود گرفت و معادالت منطقه 

کاماًل برخالف منافع و تصورات ترامپ رقم می خورد.

 

چوب حراج بر بزرگ ترین کارخانه تولید کاغذ خاورمیانه/با 
پنبه خصوصی سازی سر چوب و کاغذ را نُبرید!

قصه های تلخ تعطیلی کارخانجات در مازندران، از آن قصه هایی نیست 
که گوش دهیم و بعد خواب مان ببرد! بلکه شنیدش، آدم را بیدارتر 
می کند و حال عجیب است که بعضی ها دارند خودشان را به خواب 
می زنند! عجیب است که بعضی ها می خواهند کیسه مندرس مالیده 
به تن نساجی را به تن چوب و کاغذ بکشند! ما هنوز داغدار نساجی 

هستیم، داغ دیگری روی دل مان نگذارید.

 

دست های یاری گر در هر شرایطی به کمک می آیند/
درس هایی که باید از کرونا گرفت

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب در 
خصوص رزمایش »خدمت مؤمنانه«، بر ضرورت ایجاد جهش در روند 

خدمت رسانی  و امدادرسانی  به نیازمندان در ایام شیوع کرونا تأکید 
کرد.

 

قدرت بانک ها در گرفتن جریمه دیرکرد از وام ها در ایام 
کرونایی/مردم قربانی ناکارآمدی دولت و بانک ها

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه بارندگی شدید منجر به 
جاری شدن سیالب و گل و الی در محور هراز شد بود، گفت: با 

تالش راهداران، این جاده باز شد.

 

اعتبار دفترچه های بیمه سالمت تا پایان خردادماه 99 تمدید 
شد

مدیرکل بیمه سالمت مازندران گفت: اعتبار دفترچه های تمامی بیمه 
شدگان )به جز صندوق ایرانیان( که اعتبار آنها از ابتدای اسفندماه 

98 منقضی شده است تا پایان خرداد ماه 99 معتبر است.

 

دلدادگی خانواده ها در روزهای کرونایی بیشتر شده است/ 
نقش موثر خانواده ها در کنترل و مدیریت کرونا

کارشناس مسائل خانواده با اشاره به اینکه دلدادگی خانواده ها در 
روزهای کرونایی بیشتر شده است گفت: خانواده ها نقش موثری در 

کاهش و کنترل بیماری کرونا در کشور داشته اند.

 

پلمب 110 واحد صنفی متخلف در جویبار
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جویبار از پلمب 110 
واحد صنفی به دلیل عدم رعایت مصوبات ستاد مقابله به کرونا خبر 

داد.
 

آغاز رزمایش کمک مومنانه در مازندران
رزمایش کمک مومنانه همزمان با سراسر کشور در مازندران آغاز شد.

 

قرنطینه سبب افزایش حس تعلق اعضا و تحکیم بنیان 
خانواده ها شد/ قرنطینه خانگی آزمونی برای رسیدن به یک 

خانواده ایده ال
کارشناس تخصصی مشاوره گفت: ویروس کرونا توفیقی اجباری 

فراهم آورد که اعضای خانواده در کنار یکدیگر باشند که می تواند 
فرصت خوبی برای انجام فعالیت های فرح بخش و مفید برای افزایش 

حس تعلق خانوادگی و جمع شدن دوباره اعضا در کنار یکدیگر، 
تحکیم بنیان خانواده باشد.
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دستگیری گروه 5 نفره حفاران غیرمجاز در سوادکوه
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سوادکوه از 

دستگیری حفاران غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

 

خواهران جهادی مازندران پای خدمت به مردم/تا آخرین 
لحظه کنار مردم هستیم

خواهران جهادی مازندران به مانند هشت سال دفاع مقدس که زنان 
پشتیبان جبهه ها بودند امروز هم در حوزه های بسیج و خانه های خود 

جمع شده اند و مشغول خدمت رسانی به شهروندان با تولید اقالم 
بهداشتی هستند.

 

مزایده واگذاری شرکت صنایع چوب و کاغذ متوقف شود/
تراژدی واگذاری  شرکت هفت تپه نباید در مازندران تکرار 

شود
منتخبان مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم خطاب به 

ریاست قوه قضائیه ضمن اعالم مخالفت و اعتراض نسبت به تعیین 
قیمت کارشناسی با واگذاری شرکت صنایع چوب کاغذ، انتظارات 

خود را نسبت به رفع مشکالت و موانع تولید اقدام و مانع از خاموش 
شدن چراغ کورسوی صنعت در استان مازندران بیان کردند.

 

بودجه 99 شهرداری آمل همچنان در بایکوت/پروژه 
رودخانه هراز در حد شعار باقی ماند

رئیس شورای شهر آمل گفت: رسیدن به بودجه 99 دور از دسترس 
نیست، اما هزینه هایی وجود دارد که باید در بودجه امسال اصالح 

شود تا شاهد اجرای پروژه  های بزرگ باشیم.

 

دوران کرونایی فرصت مناسبی برای تقویت بنیان 
خانواده هاست

مشاور اجتماعی و خانواده با اشاره به نقش اساسی خانواده در کاهش 
ترس از کرونا گفت: در شرایط کرونایی فرصت مناسبی برای تقویت 

بنیان خانواده به دست آمده است.

 

شهروندان گرسنه  امریکا در صف های طوالنی غذا
بسیاری از شهروندان آمریکایی به دلیل کمبود مواد غذایی و رفع 
نیازهای خود مجبور به ایستادن در صف های طویل برای دریافت 

کمک بسته مواد غذایی هستند.

 

عرضه 200 هزار تن کاالی پرمصرف برای تنظیم بازار ماه 
مبارک رمضان

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از عرضه ۲00هزار تن کاالی 
پرمصرف برای ماه مبارک رمضان عالوه بر مصرف جاری کشور خبر 

داد و گفت: هیچ گونه نوسان قیمتی در این ماه نخواهیم داشت.

  

لزوم توجه به مشکالت پساکرونا/ برپایی رزمایش »کمک  
مومنانه« در مازندران

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: توجه به مشکالت پساکرونا در 
اولویت است، برگزاری رزمایش مواسات جهشی فرهنگی است.

  

طعم شیرین همدلی مردمی/ اینجا مردم منتظر مسؤوالن 
نمی نشینند

مردم ما دیگر منتظر یاری مسؤوالن نمی نشینند چرا که در بحران ها 
به آنان ثابت شد که با همدلی، همکاری و حضور در صحنه ها می توان 

کارها را بهتر پیش برد و طعم شیرین موفقیت مردمی را چشید.

 

بازگردانده شدن 210 هکتار از اراضی ملی به بیت المال
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در سال گذشته در 

راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
۲10 هکتار از اراضی ملی خلع ید و به بیت المال بازگشت.
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واگذاری کارخانه چوب و کاغذ در جلسه استانی بررسی 
می شود/مازندران در واگذاری ها تجربه خوبی ندارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعالم اینکه آگهی 
فروش کارخانه چوب و کاغذ را مشاهده کردم، گفت: بحث واگذاری 

کارخانه چوب و کاغذ در جلسه استانی بررسی می شود.

 

نسیم انتظار 3500 بسته تبرکات مهدوی را به مددجویان 
مازندرانی رساند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: در جشن های نیمه 
شعبان در قالب طرح نسیم انتظار حدود 3 هزار و ۵00 بسته 

»تبرکات مهدوی« با هدف محرومیت زدایی، تقویت فرهنگ انفاق 
و نوع دوستی توسط خادمین امامزادگان مازندران بین شهروندان 

مازندرانی توزیع شد.

 

بایدها و نبایدهای کار در زمین های کشاورزی در دوران 
کرونا

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: 
زارعان همانند سایر اقشار جامعه در معرض خطر ابتال به بیماری 

کرونا هستند و به همین دلیل ضمن رعایت دقیق اقدامات و 
دستورالعمل های بهداشتی می توان بر حفظ سالمت خود از دامن زدن 

به انتشار این ویروس جلوگیری کنند.

 

23 فوتی در تصادفات تعطیالت نوروزی امسال در مازندران
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: بر اساس اطالعات رسیده از 

مراکز پزشکی قانونی استان جمع کشته های تصادفات نوروزی امسال 
دراستان ۲3 نفر هستند.

 

فعالیت 1100 دانشجوی بسیجی مازندران در حوزه مبارزه با 
کرونا

مسؤول سازمان بسیج دانشجویی استان مازندران از فعالیت قریب به 
36 گروه جهادی و قریب به هزار و 100 دانشجوی بسیجی و محالت 

در حوزه مبارزه با کرونا خبر داد.

 

کاهش نیروهای کارگزاری بیمه ای بار مراجعات شعبات را به 
همراه دارد

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران، گفت: کارگزاری های تامین 
اجتماعی در حال حاضر با دو سوم نیرو کار می کنند کاهش بیش از 

این نیروهای کارگزاری بار مراجعات شعبات را افزایش می دهد.

 

خدمتی دیگر از جنس مهربانی/ این پزشک آرامش می دهد
متخصص روان پزشکی گفت: با شیوع کرونا صالح نبود مردم به صورت 
حضوری به مطبم پیدا کنند و به مردم تاکید شده در خانه بمانند به 
همین دلیل به این فکر افتادم شرایطی ایجاد شود تا مردم به صورت 
غیرحضوری مشاوره دریافت کنند و در کنار همکاران در بیمارستان 

کمکی هرچند کوچک به مردم ارائه کنم.

 

برگشت بیش از 17 هزار خودرو طی 16 روز از محورهای 
مازندران

رئیس پلیس راه مازندران گفت: از ابتدای اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی یعنی از هشتم فروردین ماه 17 هزار و 73۵ خودرو 

ازمحورهای استان برگشت داده شده است.
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استفاده زیاد از وایتکس موجب آسیب شدید ریه می شود
متخصص عفونی دانشگاه علوم  پزشکی بابل با بیان اینکه استفاده 

زیاد وایتکس موجب آسیب شدید ریه می شود، گفت: به هیچ عنوان 
وایتکس را با آب گرم حل نکنید.

  

توصیه های بهداشتی در فصل کشت برنج جهت پیشگیری از 
ابتال به کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: کشاورزان جهت 
پیشگیری از ابتال به کرونا و تب شالیزار نکات و توصیه های بهداشتی 

را رعایت کنند.

  

تمدید اعتبار دفترچه های بیمه سالمت تا پایان خرداد ماه 99
مدیرکل بیمه سالمت مازندران گفت: به منظور کاهش مراجعات 

حضوری بیمه شدگان جهت تعویض دفترچه در شرایط حاضر، اعتبار 
دفترچه های تمامی بیمه شدگان )به جز صندوق ایرانیان( که اعتبار 
آن ها از ابتدای اسفند ماه 98 منقضی شده است، در صورت داشتن 
نسخه سفید، بدون نیاز به مراجعه، تمدید شده و تا پایان خرداد ماه 

99 معتبر است.
  

ضرورت بررسی چالش های پساکرونا در حوزه های مختلف 
مازندران

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: در حال حاضر نکته قابل توجه 
این است که پساکرونا چه چالش هایی درحوزه های مختلفی از جمله 
بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دیگر بخش ها بوجود می آورد، 

این موضوعی بوده که باید در موردش به چاره اندیشی پرداخت.

  

فراخوان اولین جشنواره و نمایشگاه مجازی عکس تئاتر 
مازندران منتشر شد

دبیر جشنواره و نمایشگاه مجازی عکس تئاتر مازندران گفت: فراخوان 
اولین جشنواره و نمایشگاه مجازی عکس تئاتر استان منتشر شده 

است.

  

7000 عملیات امداد و نجات سال قبل در مازندران انجام شد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران گفت: امدادگران و نجاتگران 
این جمعیت در سال گذشته با انجام هفت هزار عملیات امدادی، به 

بیش از ۲3 هزارمصدوم خدمات الزم ارائه کردند.

  

لزوم بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی برای اجرای 
رزمایش همدلی

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران خواستار بهره گیری از ظرفیت 
های مختلف فرهنگی و اجتماعی برای اجرای طرح رزمایش مساوات 

و همدلی در استان شد.
 

210 هکتار از اراضی ملی مازندران خلع ید شد
 رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در سال گذشته در 

راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
۲10 هکتار از اراضی ملی خلع ید شد و به بیت المال بازگشت.

 

رزمایش کمک مومنانه در مازندران برگزار می شود
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: برای رفع مشکالت ناشی از 
شیوع کرونا و گسترش فرهنگ همدلی و مهربانی رزمایش کمک 

مومنانه در استان برگزار می شود.

 

تصادفات نوروزی 23 کشته در مازندران برجای گذاشت
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران شمار جان باختگان ناشی از 

تصادفات نوروزی را در سال جاری ۲3 نفر اعالم کرد.

 

2500 کیلومتر از محورهای کوهستانی مازندران برفروبی 
شد

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران گفت: از 
ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۵۲6 کیلومتر از محورهای کوهستانی 

اصلی و شریانی استان توسط راهداران برفروبی شد.
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لزوم مراقبت های بهداشتی شالیکاران برای پیشگیری از 
ابتال به کرونا

عضو کمیته علمی کرونا ویروس کشور از شالیکاران خواست برای 
نشاء و بکارگیری کارگران در جهت پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا 

و تب شالیزار به موازین و مراقبت های بهداشتی توجه کنند.

  

منتخب مردم بابل در مجلس یازدهم: سود 12 درصدی برای 
تسهیالت یک میلیونی یارانه بگیران  عادالنه نیست

منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسالمی یازدهم از عدم اجرای 
سیاست حمایتی یکسان و عادالنه دولت در قبال قشر آسیب پذیر و 

کم توان مالی در دوره کرونا انتقاد کرد.

  

کنترل موج دوم کرونا برای مراکز درمانی مازندران بسیار 
سخت می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: در صورت قرارگیری 
در موج دوم شیوع بیماری کرونا کنترل آن برای مراکز درمانی استان 

بسیار سخت خواهد بود.

 

تغییر سیستم های رفتاری و اداری با کرونا
بیماری ، مرگ ، رکود اقتصادی و بیکاری یک روِی سکه کرونا است 

اما روی دیگر این بیماری ناخوشایند، تغییرات اصالحی در جامعه 
چون انجام بیشتر امور از طریق تلفن، فضای مجازی و نیز توجه به 

بهداشت و کاهش حضور مردم در ادارات است.

 

رونق صادرات در بندر امیرآباد مازندران
یکی از دستاوردهای نام گذاری سال 98 به عنوان » رونق تولید » ، 

افزایش میزان صادرات کاالهای غیرنفتی از کشور بود؛ دستاوردی که 
در گزارش آماری عملکرد بندر امیرآباد استان مازندران با ثبت رکورد 

70 درصدی نسبت به سال 97 آشکارا دیده می شود.

 

ورود به پیک دوم کرونا مرگ و میر را افزایش خواهد داد
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در صورت عدم رعایت 

همگانی بهداشت و ورود به پیک دوم ویروس کرونا، آمار مبتالیان و 
تعداد مرگ و میر افزایش می یابد

 

ابراز نگرانی استاندار از وضعیت مازندران پس از طرح 
فاصله گذاری فیزیکی

استاندار مازندران با اشاره به اینکه نباید کاهشی شدن تعداد مبتالیان 
به ویروس کرونا به عنوان شکست این ویروس تلقی شود، گفت : طی 
۲ روز گذشته که طرح فاصله گذاری هوشمند جایگزین فاصله گذاری 

فیزیکی شده ، وضعیت نگران کننده ای از نظر رعایت نشدن 
پروتکل های بهداشتی در انظار عمومی مشاهده شده است.

 

تولید بیش از پنج 5 میلیون دستکش در سوادکوه شمالی
 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سوادکوه شمالی از تولید پنج 

میلیون و 383 هزار و ۲00 دستکش بهداشتی توسط یک واحد 
تولیدی در این منطقه خبرداد.

 

یگان حفاظت شیالت مازندران نسبت به صید ماهیان 
تخمگذار هشدار داد

 فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان استان مازندران نسبت به صید 
ماهیان در فصل تخم ریزی به صیادان غیرمجاز هشدار داد.
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خلع ید بیش از210 هکتار از اراضی منابع طبیعی در 
مازندران

رییس کل دادگستری مازندران از خلع ید بیش از۲10 هکتار از 
اراضی منابع طبیعی از متجاوزان درسال 98 در استان خبرداد.

 

متخصص عفونی: استفاده نادرست وایتکس آسیب جدی به 
ریه وارد می کند

متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: بانوان در این ایام 
کرونایی استفاده زیاد از وایتکس نداشته باشند که آسیب جدی به 

ریه وارد می کند.
 

توزیع اقالم بهداشتی و غذایی میان 2۸ مرکز آسیب پذیر در 
قائمشهر

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قائمشهر از شناسایی ۲8 مرکز آسیب 
پذیر در این شهرستان خبر داد و گفت: به منظور مقابله با ویروس 

کرونا ، در ۲ مرحله لوازم بهداشتی و بسته غذایی بین این مراکز 
توزیع شده است.

 

دغدغه معیشت نیازمندان کرونایی، نگاه هوشمندانه خیرین 
بابلی

خیرین بابلی بعد از سامان بخشی نیازهای مراکز درمانی برای 
شکست کرونا این بار برای رفع معیشت آسیب دیدگان کرونایی خیز 

برداشتند و بیش از چهار هزار سبد کاال اهداء کردند.

 
افزایش حدود 115درصدی صادرات کیوی از بندر نوشهر

سرپرست جهادکشاورزی نوشهر با اشاره به صادرات 1۴ هزارو ۵۲3 
تن کیوی به کشورهای آسیای میانه، هند و عراق گفت: این میزان 

صادرات کیوی در سال 98 نسبت به سال قبلش حدود 11۵ درصد 
رشد داشته است.

 .

کشاورزان، کرونا و تب شالیزار را جدی بگیرند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: کرونا و تب شالیزار 

دو بیماری که در سالجاری نشاء کاران را تهدید می کند و رعایت نکات 
بهداشتی و اجرای فاصله گذاری فیزیکی در زمان نشاء یک ضرورت 

است.
 .

مشکالت باشگاه های ورزشی مازندران در دوران کرونایی
باشگاه ها و سالن های ورزشی مازندران همزمان با شیوع ویروس کرونا 

در کشور همانند دیگر مراکز اقتصادی، تولیدی و خدماتی به منظور 
قطع زنجیره انتقال ویروس تعطیل شده این روزها حال و روز خوبی 

ندارند.
 

307 واحد صنفی و اقامتی متخلف کرونایی در بابلسر پلمب 
شدند

فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از پلمب 307 واحد صنفی و اقامتی 
در این شهرستان به خاطر عدم رعایت مصوبه ستاد پدافند زیستی 

مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی صنوف و اقامتگاه های گردشگری خبر 
داد.

 .

بازگشت 90 درصد کارخانه های بزرگ مازندران به چرخه 
تولید

معاون صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت که 90 
درصد واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط استان که به دلیل شرایط 

کرونایی فعالیتشان را متوقف کرده بودند، اکنون به چرخه تولید 
بازگشتند .

 .

توهم شکست کرونا در بازار مازندران
طرح فاصله گذاری هوشمند در مازندران همزمان با سایر استان ها از 
روز گذشته )شنبه( به اجرا درآمد اما بازار برخی شهرستان ها پس از 
یک تعطیلی طوالنی چنان به استقبال فعالیت رفته که گویی کرونا 

شکست خورده و شرایط عادی شده است.

 .

تخریب 350 بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی  بابل
مدیر جهاد کشاورزی بابل از اجرای 3۵0 مورد احکام قضایی قلع و 

قمع تغییرکاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان در 
سال گذشته خبر داد

 

تعطیلی کرونایی، فرصت پوست اندازی گردشگری مازندران
تعطیلی ناشی از شیوع بیماری کرونا اگر چه خسرانی برای تمامی 

بخش های اقتصادی کشور بود و صنعت گردشگری مازندران هم 
بیشترین آسیب را از این ناحیه دید، ولی در عین حال فرصتی 
برای یک خانه تکانی اساسی در مجموعه های گردشگری بود تا 

پوست اندازی کنند.
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 .

انتقاد عضو مازندرانی اتاق ایران از نحوه تصمیم گیری 
پساکرونایی

عضو مازندرانی اتاق اصناف ایران از مشورت نکردن با دست اندرکاران 
و کارشناسان حوزه اصناف در تصمیم گیری های مربوط به این بخش 

برای دوران پساکرونا انتقاد کرد.

 .

کرونا اورژانس 123 مازندران را شبانه روزی کرد
مدیرکل بهزیستی مازندران گفت که با شیوع ویروس کرونا برای 

پاسخگویی به سئواالت مردمی و مشاوره اجتماعی فعالیت مرکز 1۲3 
در این استان شبانه روزی شد.

 .

خورجین تکان کرونا بر باشگاه های ورزشی مازندران
در حالی بیش از ۵0 روز از شیوع کرونا در مازندران به عنوان 

ورزشی ترین استان کشور می گذرد که سایه شوم این ویروس به 
عنوان بیماری قرن بر سر باشگاه های ورزشی این خطه شمال کشور 
به عنوان یکی از استان های فعال در حوزه ورزشی همچنان سنگینی 

می کند.
 .

معاون استاندار مازندران : شهرداری ها ارتباط خود با مردم 
را قطع نکنند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به 
ممنوعیت برگزاری مالقات عمومی تاکید کرد : شهرداری ها نباید 

ارتباط با مردم را قطع کنند.

 .

استاندار مازندران درگذشت استاد انوشه را تسلیت گفت
استاندار مازندران درگذشت استاد حسن انوشه نویسنده دانشنامه 

بزرگ مازندران را به اهالی فرهنگ تسلیت گفت.

  

شرائط نگران کننده در اولین روز طرح فاصله گذاری 
هوشمند

استاندار مازندران گفت: در نخستین روز کاهش محدودیت ها در طرح 
فاصله گذاری شرایط نگران کننده ای مشاهده شد.

  

حجم آلودگی ویروسی ناشی از سرفه کردن یک فرد مبتال 
به کرونا

حجم آلودگی ویروسی ناشی از سرفه کردن یک فرد مبتال به کرونا 
در تصویر گرافیکی نشان داده شده است.

  

افسردگی، تاوان پناهندگی از واقعیت به مجازی
پناهندگی روحی از دنیای واقعی به عالم مجازی تاوان سنگینی از 

جمله افسردگی دارد.

  

کاهش چشمگیر مراجعین به بیمارستان عزیزی جویبار
تعداد مراجعه کنندگان مشکوک به کرونا به بیمارستان عزیزی 

جویبار این روز ها کاهش چشمگیری داشته است.

  

لغو ۸0 درصد پرواز ها به خاطر کرونا
کرونا 80 درصد پرواز های فرودگاه های مازندران را باطل کرد.

  

ترکیب خطرناک وایتکس با آب گرم
متخصص بیماری های عفونی درخصوص ترکیب وایتکس با آب گرم 

هشدار داد.
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آغاز فرایند آموزش مجازی از فردا در دانشگاه مازندران
فرایند آموزش در دانشگاه مازندران از فردا با راه اندازی سامانه جدید 

آموزش مجازی فعال می شود.

  

شناسایی 106 بیمار جدید کرونایی در مازندران
106 بیمار جدید مبتال به کرونا ۲۴ ساعت گذشته در مازندران 

شناسایی شدند.

  

خلع ید 210 هکتار از اراضی ملی پارسال در مازندران
در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از 

جنگلها، ۲10 هکتار از اراضی ملی مازندران پارسال خلع ید و به بیت 
المال بازگشت.

  

کشف 16 تن چوب جنگلی قاچاق در سه شهر مازندران
ماموران نیروی انتظامی 16 تن چوب جنگلی قاچاق را در شهر های 

آمل، کالردشت و بابلسر کشف کردند.

  

جوالن موج های 3 متری از فردا
ارتفاع موج در دریای خزر فردا تا 3 متر خواهد رسید.

  

آمادگی پلیس مازندران برای اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشمند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران از آمادگی پلیس برای 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند، برای پیشگیری از شیوع بیماری 

کرونا خبر داد.

  

نسیم انتظار 3 هزار و 500 بسته تبرکات مهدوی را به 
مددجویان مازندرانی رساند

خادمین امامزادگان مازندران در قالب طرح نسیم انتظار 3 هزار و 
۵00 بسته تبرکات مهدوی را بین شهروندان توزیع کردند.

  

راه اندازی سه مرکز حمایت از کودکان کار
اداره کل بهزیستی مازندران، قبل از شروع کرونا ویروس، سه مرکز 

حمایتی در استان راه اندازی کرده بود.

  

توقیف و اعمال قانون 204 خودرو در بابلسر
در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، ۲0۴ خودرو در 

شهرستان بابلسر توقیف و اعمال قانون شدند.

  

برف روبی 25 هزار کیلومتر از محور های کوهستانی 
مازندران

راهداران ۲۵ هزار و ۲6 کیلومتر از محور های کوهستانی و شریانی 
مازندران را برف روبی کردند.

  

کشاورزان مراقب کرونا و تب شالیزار باشند
دانشگاه علوم پزشکی بابل برای پیشگیری از ابتال کشاورزان به کرونا 

و تب شالیزار توصیه هایی کرد.

  

افزایش 2 برابری ظرفیت تولید ملزومات بهداشتی در 
مازندران

واحدهای تولیدی و صنعتی ملزومات بهداشتی در مازندران، ظرفیت 
تولید خود را به دو برابر افزایش داده اند.

  

نوروز به کام 23 خانواده تلخ شد
تصادفات رانندگی در تعطیالت نوروزی جان ۲3 نفر را در مازندران 

گرفت.

  

افزایش 60 درصدی سطح تولید توت فرنگی در جویبار
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از افزایش 60 درصدی 

سطح زیر کشت توت فرنگی خبر داد.

۸



  

تخریب 350 بنای غیرمجاز در بابل
3۵0 مورد بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی بابل پارسال تخریب 

شد.

  

برگزاری نشست های ادبی مجازی در کانون پرورش فکری
نشست های مجازی انجمن ادبی کانون پرورش فکری استان مازندران 

برگزار شد.

  

تمرینات بانوی ملی پوش ووشو در روز های کرونایی
صدیقه دریایی ملی پوش آملی ووشو، در روزهای کرونایی خود را 

برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند.

  

راه اندازی نقاهتگاه بیماران بهبود یافته کرونا در عباس آباد
نقاهتگاه بیماران بهبود یافته کرونا در شهرستان عباس آباد راه اندازی 

شد.
  

دستگیری 5 حفار غیر مجاز در سوادکوه
۵ حفار غیرمجاز در سوادکوه دستگیر و تجهیزات آن ها توقیف شد.
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