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بستری شدن 42 بیمار مشکوک به کرونا طی 24 ساعت 
گذشته

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بستری شدن 42 بیمار 
مشکوک به کرونا طی 24 ساعت گذشته در استان خبر داد.

 

رشد 35 درصدی شاخص بودجه شهرداری در 7 ماه 
گذشته/ مساعدت 2۰ میلیارد تومانی برای آسفالت 

کوچه های خاکی
در نشست مشترک شورا و شهرداری جویبار با منتخب حوزه انتخابیه 
در مجلس یازدهم مهم ترین مشکالت و چالش های شهر و شهرستان 

جویبار بیان شد.
 

توزیع 12۰۰ سبد معیشتی بین مددجویان کمیته امداد
مدیر کمیته امداد میاندورود از توزیع دو هزار و 700 پرس غذای گرم 

خبر داد و گفت: با همکاری خیرین و کمیته امداد یک هزار و 200 
سبد معیشتی تهیه و بین مددجویان توزیع شد.

 

لزوم پیش بینی مناسب برای اجرایی شدن طرح دریا/ 
حساسیت حفاظت از دانشجویان افزایش پیدا کند

فرماندار بابلسر بر لزوم پیش بینی مناسب برای اجرایی کردن 
طرح دریا تاکید کرد و گفت: حساسیت حفاظت از دانشجویان در 

خوابگاه های دانشجویی باید افزایش پیدا کند.

 

آرین غالمی: تکلیف پرداختی ها اصاًل مشخص نیست/باشگاه 
پرسپولیس به تعهدش عمل نکرد

استاد بزرگ شطرنج ایران گفت که با وجود گذشت نزدیک به 6 ماه 
از پایان لیگ برتر این رشته، هنوز نتوانسته است مبلغ قراردادش از 

باشگاه پرسپولیس را دریافت کند.

 

معرفی 3 رقم جدید برنج تا سال 14۰۰/استقبال شالیکاران 
از کشت رقم »تیسا«

معاون موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر در آمل از معرفی سه رقم 
جدید برنج تا پایان سال 1400 خبر داد.

 

آغاز گشت های نامحسوس تعزیرات برای برخورد با 
محتکران خودرو

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با هشدار جدی به محتکران 
خودرو افزود :گشت های مشترک تعزیرات حکومتی در این 

رابطه فعال شده که با حضور نامحسوس در این واحدها، با تخلف 
گرانفروشی و عدم عرضه برخورد جدی خواهد شد.

 

این کشتی مازندران است، نه گوشت قربانی !
اقدامات برای برگزاری مجمع کشتی مازندران ستودنی است و شوخی 
نیست، اشتباه نگیرید، کشتی مازندران است، گوشت قربانی نیست که 

هرکسی بخواهد قسمتی را برای خودش بردارد و برود.

 

کمک 1۰۰ میلیون تومانی در مرحله دوم رزمایش مومنانه
رئیس مجمع انبوه سازان آمل کمک 100 میلیون تومانی به رزمایش 

مومنانه در این شهرستان خبر داد و گفت: سعی کردیم با وجود 
شرایط افراد، در کمک بالعوض، وام و بسته های معیشتی به کارگران 

روزمزد کمک کنیم.

 

بهره برداری از 32 پروژه آموزشی در سال تحصیلی جدید/
خداحافظی با بخاری های نفتی تا یک ماه آینده

مدیرکل نوسازی مدارس مازندران گفت: تالش داریم ۳2 پروژه 
آموزشی را برای آغاز سال تحصیلی بهره برداری کنیم و این روند تا 

پایان سال ادامه دارد.
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همدلی مردم در رزمایش کمک مومنانه غیرقابل وصف 
است/ به سرزمینم افتخار می کنم

سرمربی تیم ملی جوانان والیبال ایران با اشاره به اینکه همدلی مردم 
در رزمایش کمک مومنانه غیرقابل وصف است، گفت: در شرایط 

بحرانی همه باید به هم کمک کنیم.

  

روایت بانوی طلبه از تیمم و تغسیل اموات کرونایی تا 
خاکسپاری

خانواده ام برای انجام این کار از من خواستند اول استخاره بگیرم 
ولی گفتم تکلیف من بر انجام این کار است و جای استخاره نیست، 

همکارانم در این کار هم بعد از تغسیل اول و دوم روحیه خودشان را 
به دست آورده و جهادی پای انجام این کار هستند.

  

نسخه های شفابخش
نکته نخست و حائز اهمیت در مورد برگزاری این ارتباط دوسویه 
است که حتی بحران همه گیری کرونا موجب قطع ارتباط رهبر 

انقالب با جوانان و دانشگاهیان نشد و معظم له به مدت سه ساعت 
ضمن گفت وگوی بی واسطه  به درد دل های آنان گوش فرا دادند.

 

محورهای غرب مازندران بارانی و لغزنده است/ هشدار 
نسبت به افزایش تصادفات

رئیس پلیس راه مازندران گفت: درحال حاضر شاهد بارش باران و 
لغزنده بودن محورهای غرب استان مازندران هستیم.

 

پای اسب های تعزیه به کمک مؤمنانه باز شد/ توزیع بسته های 
معیشتی در روستاهای رانشی

وقتی کمک های مومنانه مردم برای همنوعان شان جمع آوری شد و 
مردم سخاوتمندی خود را به نمایش گذاشتند باید راهی برای اهدای 

این کمک ها حتی در مناطق رانشی در نظر گرفت، این بود که پای 
اسب تعزیه های سوادکوه نیز برای حمل این کمک ها در مناطقی که 

جاده بر اثر رانش از بین رفت باز شد.

 

نخستین برداشت هلوی نوبرانه در میاندورود/ پیش بینی 
برداشت 7۰ هزار تن محصوالت

رئیس جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به وجود ۳ هزار و 400 
هکتاری باغات سیاه ریشه در این شهرستان گفت: نخستین برداشت 

هلو »رقم داودی در روستای حلمسر آغاز شد اما پیش بینی ما این 
است، امسال از این سطح 70 هزار تن محصول برداشت شود.

 

بستری بودن 299بیمار مشکوک به کرونا در مازندران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیان کرد:  هم اکنون 2۹۹ نفر 

بیمار مشکوک به ویروس کرونا با عالئم تنفسی حاد مشکوک به کرونا 
بر اساس تشخیص بالینی در این مراکز بستری هستند.

 

حمایت حوزه هنری مازندران از هنرمندان در ایام کرونا
رئیس حوزه هنری مازندران از کمک این مرکز همگام با سایر 

مراکز فرهنگی در حمایت از هنرمندان در روزهای کرونایی 
خبر داد.
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استرس؛ عامل خشونت های خانوادگی در روزهای کرونایی
یک روانشناس با بیان اینکه استرس در خانواده عامل اصلی 

خشونت های خانوادگی در روزهای کرونایی محسوب می شود، 
گفت: براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی خشونت های خانگی 
را می توانیم نوعی از خشونت در نظر بگیریم که دعوایی بین افراد 
خانواده رخ می دهد که با توجه به شرایط حال حاضر خشونت های 
خانوادگی یک امر رایج بوده و ممکن است خانواده ها با یک سری 
مسائلی روبرو شوند که خشونت های درونی را در پی داشته باشد.

  

اعمال محدودیت در قطعه  4 آزاد راه تهران-شمال در عید 
فطر

رئیس پلیس راه مازندران از احتمال اعمال محدودیت در قطعه  4 آزاد 
راه تهران-شمال در عید فطر خبر داد.

  

1۸ میلیون متر مکعب آب در اختیار 43 روستای شرق 
مازندران

مدیر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای مازندران از 
برنامه ریزی امسال برای انتقال 1۸ میلیون متر مکعب آب از سد 

گلورد به 4۳ روستای شرق این استان خبر داد.

  

استعمال قلیان در اماکن عمومی جرم است
دادستان بابل با بیان اینکه استعمال قلیان در اماکن عمومی جرم 

است و با متخلفین برخورد می شود، گفت: نقش بی بدیل رسانه ها در 
اطالع رسانی به موقع و شفاف و به دور از فضاهای سیاسی در کنار 
دستگاه قضایی می تواند منجر به اعتمادسازی در جامعه شود و در 

مبارزه با فساد به ما کمک کنند.

  

از فتح خرمشهر تا فتح قدس
در  خدا  مجاهدان  آفرینی های  حماسه  یادآور   61 سال  خرداد  سوم 
صحنه نبرد حق علیه باطل بوده و پس از ماه ها مقاومت یعنی از 4 آبان 
۵۹ توانست با فداکاری و ایثار به پیروزی دست پیدا کند، نبردی که از 

آن به دفاع تعبیر می شود و حق هم همین است.

  

پروتکل های که رعایت نمی شود
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی حین مراسم تدفین توسط خانواده 

قربانیان ویروس کرونا معضلی ست که اگر به صورت جدی به آن 
پرداخته نشود، بسیار خطرناک خواهد بود.

  

توزیع 3۰ هزار بسته معیشتی در آمل
امام جمعه آمل گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا و تعطیلی 

کسب و کار شهروندان تاکنون، بیش از ۳0 هزار بسته مواد غذایی و 
معیشتی بین آسیب دیدگان ناشی از این بیماری و نیازمندان توزیع 

شد.
  

مزارع 51 روستای شرق مازندران با سد گلورد آبیاری می 
شود

مدیر تاسیسات آبی و برقابی آب منطقه ای مازندران گفت: آب 
کشاورزی ۵1 روستای شرق استان از طریق تاسیسات سد گلورد 

تامین می شود.
 

حریم راه های ارتباطی هراز و سوادکوه پاکسازی شد
معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران، نقش زیباسازی و 

پاکسازی حریم راهها را در ارتقای ایمنی مهم برشمرد و گفت: حریم 
راه های ارتباطی هراز و سوادکوه پاکسازی شد.

 

وزش تندباد 72 کیلومتری در نوشهر
مدیرکل هواشناسی مازندران بیشترین سرعت تندباد را که روز 

گذشته مناطق مختلف استان را درنوردید، 72 کیلومتر در نوشهر 
بیان کرد.
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ترافیک سنگین آزادراه ساوه-تهران/ بارندگی در 
محورهای هراز و چالوس

مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در آزادراه های 
قزوین-کرج و ساوه-تهران خبر داد.

 

تردد در محورهای هراز و کندوان پرحجم است
رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت تردد در محورهای 

هراز و کندوان را در برخی محدوده ها پرحجم اعالم کرد.

  

جوانان قرارگاه فرهنگی، رسانه ای و جهادی رویش 
مازندران باز هم حماسه آفریدند

در سال جهش تولید جوانان قرارگاه فرهنگی، رسانه ای و جهادی 
رویش مازندران باز هم حماسه آفریدند و به یاری نیازمندان شتافتند.

 

پروژه های نیمه کاره عمرانی مازندران به بسیج سازندگی 
واگذار می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به توان باالی 
بسیج سازندگی استان در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در استان 

گفت: پروژه های نیمه کاره عمرانی مازندران به بسیج سازندگی واگذار 
می شود.

  

ریزش کوه باعث انسداد جاده کندوان شد
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای چالوس اعالم کرد : 

بخشی از کوه در جاده کندوان به خاطر ترانشه برداری ماشین آالت 
سنگین ریزش کرد و باعث انسداد این مسیر ارتباطی شد.

 

موج سواری کرونا در بابل ادامه دارد
موج سواری کرونا در بابل بعد از گذشت سه ماه همچنان ادامه دارد و 

آمار بیماران بستری از ترخیصی ها بیشتر است.

 

مجموعه ای از وعده ها برای ساخت موزه در مازندران
روز جهانی موزه بهانه مناسب برای نگاهی به وعده های داده شده 
برای تأسیس موزه های مختلف درمازندران است که درسال های 
اخیر از زبان مسئوالن مختلفی بیان شده و تاکنون به سرانجام 

نرسیده است.
 

پایان هفته گرم در انتظار مازندران
هواشناسی مازندران از افزایش تدریجی دمای هوای استان خبر داد 

و پیش بینی کرده است که در تعطیالت پایان هفته جاری دمای هوا 
در بعضی مناطق بیش از 10 درجه افزایش می یابد.

 

سطح آب دریای خزر 13 سانتی متر کم شد
سرپرست مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر مستقر در 

ساری گفت: سطح آب دریای خزر در سال میالدی گذشته) 201۹ ( 
نسبت به سال 201۸ حدود 1۳ سانتی متر کاهش یافت.

 

بازگشت بارندگی های بهاری به مازندران
گزارش آماری هواشناسی مازندران از وضعیت بارندگی در ماه 

فروردین سال جاری و مقایسه آن با فروردین سال های قبل از جمله 
میانگین دوره آماری نشان می دهد که بارش های بهاری به عنوان مهم 
ترین ویژگی آب و هوایی منطقه خزری بار دیگر در حال بازگشت به 

این استان است.
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تامین آب اراضی شرق مازندران با سد گلورد
مدیرتاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: 

طبق برنامه ریزی مقرر شد تا از سد گلورد امسال 1۸ میلیون 
مترمکعب آب در اختیار 4۳ روستای شرق استان قرار بگیرد که این 

مقدار آب نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.

 

تامین آب اراضی شرق مازندران با سد گلورد
مدیرتاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: 

طبق برنامه ریزی مقرر شد تا از سد گلورد امسال 1۸ میلیون 
مترمکعب آب در اختیار 4۳ روستای شرق استان قرار بگیرد که این 

مقدار آب نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.

 

دغدغه های سرمایه گذاران طرح های گردشگری در سواحل 
مازندران

گام های مسئوالن برای آزادسازی حریم 60 متری دریا با هدف 
بسترسازی برای ایجاد سرمایه گذاری درحوزه گردشگری ساحلی 

مازندران از اقدامات مهم در سالهای اخیر بوده منتهی فرایند طوالنی 
صدورمجوزها همچنان سرمایه گذاران در ابن بخش را رنج می دهد.

 

پارسال 217 میلیون دالر کاالی غیرنفتی از گمرکات 
مازندران صادر شد

ناظر گمرکات استان مازندران گفت: در سال گذشته حدود 217 
میلیون دالر انواع کاالهای غیرنفتی از گمرکات این استان به خارج از 

کشور صادر شد.

 

معرفی سه رقم جدید برنج تا پایان سال 14۰۰
معاون موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر در آمل از معرفی سه 

رقم جدید برنج تا پایان سال 1400 خبر داد و گفت که این ارقام ،پر 
محصول کیفی و زودرس هستند.

  

تخریب 2 واحد مسکونی غیرمجاز در آمل
2 واحد مسکونی غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان آمل قلع 

و قمع شد.
  

دو قصاب متخلف در بابل نقره داغ شدند
دامپزشکی بابل 2 قصاب متخلف را برای کشتار و عرضه غیر مجاز دام 

به دادگاه معرفی کرد.

  

جوجه هایی که عربده می کشند 
جوجه هایی که در فضای مجازی برای هم عربده می کشیدند در 

مازندران دستگیر شدند.

  

همیاری برای اعطای زندگی به جوان محکوم به قصاص
فقط چند روز دیگر به مرگ یا زندگی جوان 2۳ ساله محمودآبادی 

که به قصاص نفس محکوم شده باقی مانده است.

  

رد پای پلنگ ایرانی در مازندران 
یکی از محیط بانان مازندرانی ویدئویی از یک قالده پلنگ ایرانی 

ضبط کرد.

  

درمان قطعی ۸۸ بیمار کرونایی در مازندران
۸۸ بیمار کرونایی 24 ساعت گذشته در مازندران توانستند کرونا را 

شکست دهند و از بیمارستان مرخص شوند.

  

پرواز بالگرد اورژانس مازندران برای انتقال یک کودک
بالگرد اورژانس هوایی مازندران برای انتقال یک کودک چالوسی به 

بیمارستانی در ساری به پرواز درآمد.
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استعمال قلیان در اماکن عمومی جرم است
دادستان بابل گفت: استعمال قلیان در اماکن عمومی جرم است و 

مشمول مجازات می شود.
  

نگاهی به تاثیر خشونت بر شخصیت کودکان
فرزندان قربانی خشونت،احساس حقارت و عزت نفس پایینی در مقام 

مقایسه با همساالن و همنوعان خود برخوردارند.

  

محموله مرغ فاسد در تنکابن متوقف شد
ماموران نیروی انتظامی خودروی حامل ۵ تن مرغ فاسد را در تنکابن 

توقیف کردند.

  

سه رقم جدید برنج تا پایان سال آینده معرفی می شود
معاون موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر در آمل از معرفی سه رقم 

جدید برنج تا پایان سال 1400 خبر داد.

  

رسیدگی به مشکالت مردم در کالنتری ها گامی برای افزایش 
رضایتمندی عمومی

فرمانده انتظامی مازندران، گفت: رسیدگی به مشکالت مردم در 
کالنتری ها گامی موثر در جهت افزایش رضایتمندی عمومی است.

  

ایمن سازی حریم راه های مازندران با جدیت در حال اجرا 
است

پاکسازی و ایمن سازی حریم راه های ارتباطی سوادکوه و هراز با 
جدیت در حال اجراست.

  

بهترین زمان کوددهی ریشه ای درختان مرکبات
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی مازندران درباره زمان کوددهی 

ریشه ای درختان مرکبات توضیحاتی داد.

  

آزادسازی بستر رودخانه های تصرف شده در نور
16 هزار متر مربع از بستر رودخانه های تصرف شده در شهرستان نور 

پارسال آزاد شد.

  

محتکران در امان نخواهند بود
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران به محتکران و گرانفروشان 

هشدار جدی داد.

  

جاده های مازندران لغزنده است
تمامی جاده های مازندران امروز بارانی و لغزنده است.
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