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کدام عاقلی کمک آمریکا را که متهم به تولید ویروس است 
قبول می کند/جهش تولید و قوت فضای مجازی از ابزارهای 

قوی شدن است
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: خبیث ترین دشمن ملت ایران 

آمریکاست. مسئوالن آمریکایی هم دروغگو و وقیح اند، هم طماع و 
شارالتان و ظالم و سنگدل و بی رحم و تروریست هستند. اینطور 

دشمنی در مقابل ماست.

 

غله: افزایش قیمت نان از سوی خبازی ها تخلف است/
تعزیرات: با متخلفان برخورد می شود

از ساعات اولیه سال جدید در مراجعه به خبازی ها متوجه افزایش 
قیمت نان شدیم؛ افزایش قیمت 300 تا 400 تومانی که بالفاصله 
پس از تحویل سال نو و مراجعه مردم برای تهیه نان در برخی از 

خبازی ها انجام شد و نارضایتی های مردمی را نیز در این شرایط فعلی 
بدنبال داشت.

 

عقب ماندگی های سال گذشته با جهش تولید جبران می شود/
سپاه و بسیج پرچمدار جهش تولید

فرمانده سپاه کربال با اشاره به مردمی کردن کارهای اقتصادی گفت: 
عقب ماندگی های سال گذشته را میتوان با جهش تولید جبران کرد.

 

خبر خوب تولد هشتمین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در 
بابل

در سومین روز از فروردین امسال و با همت و تالش کادر پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی بابل، هشتمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به 

کرونا در بابل به دنیا آمد.

 

غربالگری 30 هزار شهروند نکایی توسط جهادگران سالمت / 
تولید و توزیع 150 هزار ماسک بهداشتی بین مردم

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نکا از غربالگری 30 هزار شهروند نکایی 
توسط جهادگران سالمت خبر داد.

 

زنانی که در غسالخانه قربانیان کرونا را غسل می دهند
کرونا بهانه پرهزینه ای را تولید کرد تا ماهیت ایرانیان در نوعدوستی 

و انجام وظائف انسانی و تکالیف دینی عیان شود و مردان و زنان 
سرزمینم، ثابت کنند که همچنان بی همتایند.

 

استقبال گسترده مازندرانی ها از جشنواره های مجازی در 
نوروز 99

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران از استقبال گسترده مردم، 
از جشنواره های مجازی »با هم در خانه« و پویش کتابخوانی نوروزی 

در ایام نوروز۹۹ خبر داد.
 

برگزاری رزمایش سراسری مدافعان سالمت در ساری/ 
بسته های بهداشتی بین مردم توزیع می شود

جانشین فرمانده لشکر عملیاتی 25 کربال مازندران از برگزاری 
رزمایش مدافعان سالمت استان در شهرستان ساری خبر داد و گفت : 
این رزمایش برای مقابله با شیوع ویروس کرونا توسط لشکر عملیاتی 

25 کربال انجام می شود.
 

خاطره نویسی را در این روزها فراموش نکنید/نوروز بهترین 
فرصت برای مطالعه است

شاعر و نویسنده کودک و نوجوان گفت: نوروز بهترین فرصت است 
که اگر کسی به موضوع خاصی عالقه دارد در این ایام به مطالعه 

و پژوهش درباره آن بپردازد و نتیجه اش را در فضای مجازی یا به 
صورت مقاله یا کتاب منعکس کنند.

 

ارزیابی بیش از 26 هزار شهروند فریدونکناری در 
طرح غربالگری کرونا/ توزیع 323 بسته حمایتی بین 

خانواده های نیازمند
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدونکنار از ارزیابی بیش از 26 هزار 

شهروند فریدونکناری در طرح غربالگری کرونا خبر داد.
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پرداخت تسهیالت به مردم خسارت دیده پیت سرا سوادکوه 
طی چند روز آینده/ تخلیه دائمی روستا امکان پذیر نیست

مدیرکل مدیریت بحران مازندران از شورای روستای پیت سرا خواست 
در سریع ترین زمان ممکن اسامی مالکین خسارت دیده و تخریبی را 

تهیه و در اختیار ستاد بحران شهرستان قرار دهند تا از طریق ستاد 
استانی شماره حسابی به نام مالک باز شده و طی چند روز آینده وام 

بالعوض به حساب افراد واریز شود.

 

تعطیلی ادارات و اماکن عمومی در بابل تمدید شود/لزوم 
بستن مبادی ورودی شهر

رئیس نظام پزشکی بابل گفت: تعطیلی ادارات و اماکن تفریحی و 
تجاری، فروشگاه ها و... برای چند هفته در بابل تمدید شود.

  

تعطیلی واحدهای صنفی مازندران تا پانزدهم فروردین
رئیس سازمان صمت مازندران گفت: واحدهای صنفی مازندران 

تا پانزده فروردین تعطیل شده است.

 

بارش برف در ارتفاعات مازندران/ احتمال یخبندان در 
جاده ها وجود دارد

رئیس پلیس راه مازندران گفت: شاهد بارش برف در ارتفاعات 
مازندران هستیم.

 

تعداد مبتالیان کرونا در مازندران به 1۷00 نفر رسید
تعداد مبتالیان کرونا در مازندران به هزار و 700 نفر رسید.

 

تولد هشتمین نوزاد از مادر مشکوک به کرونا در بابل
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: هشتمین نوزاد از مادر 

باردار مشکوک به کرونا در بابل سالم به دنیا آمد.

 

چرایی حادثه رانش در سوادکوه و ارائه راهکار
معاون مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با بیان اینکه 
در بسیاری از زمین های مازندران با پدیده رانش مواجه هستیم، گفت: 

عوامل مختلفی تغییرات آب وهوایی، خردشدگی سنگ ها، عوامل 
انسانی از جمله ایجاد ترانشه برای جاده سازی برداشت شن و ماسه 
و معادن برای استخراج ماده معدنی، حفر تونل، عوامل آب و هوایی 

روی رانش رانش اثرگذار هستند.

 

حضور خودجوش نیروهای جوان داوطلب در خط مقدم 
مقابله با کرونا

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان چالوس گفت: حضور خودجوش 
نیروهای جوان داوطلب در خط مقدم مقابله با کرونا در هالل احمر 

چالوس بسیار ستودنی است.

 

اهدای دو دستگاه ونتیالتور توسطـ خیران بابلی/ ستاد 
مبارزه با کرونا آماده کمک های مردمی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: خیران بابلی دو دستگاه 
ونتیالتور سیار )تنفس مصنوعی( به مراکز درمانی اهدا کردند.

  

ا

گالیه روستائیان از ورود بی رویه مسافران نوروزی به گلورد
مبارزه با کرونا ویروس و شکست آن ممکن است زمان زیادی به  طول 

انجامد و ماندن در خانه برای مدت طوالنی قطعاً ناخوشایند خواهد 
بود، امسال عید با سال های گذشته یک تفاوت اساسی دارد که کرونا 

ما را مجبور کرده است جمع های خانوادگی را کوچک کنیم و به 
افرادی که در یک خانه زندگی می کنند، محدود شویم.
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بهبود قابلیت یادگیری دانش آموزان با استفاده از کیوآرکد
یک دکترای ریاضی با اشاره به اینکه یکی از فواید تکنولوژی آموزشی 

برای دانش آموزان، کمک به بهبود قابلیت یادگیری است، گفت: 
از آنجایی که تکنولوژی ها پیوسته در حال تغییر است، بروزرسانی 
آن ها به آسانی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و یکی از این 

تکنولوژی ها استفاده از کیو آر کد در کالس درس است.
 

  

آخرین  آمارهای کرونا در ایران ؛ 2163۸ مبتال و ۷913 
بهبودیافته

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتالیان، جانباختگان و 
بهبودیافتگان بیماری کووید۱۹ را در کشور اعالم کرد.

  

15 پست تب سنجی در خروجی شهرهای مازندران راه 
اندازی شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران گفت: با برپایی ۱5 پست 
غربالگری در مبادی خروجی شهرها تاکنون ۸00 هزار نفر در استان 

تب سنجی شدند.
 .

130 کارگاه تولید ماسک در محالت نکا راه اندازی شده 
است

فرمانده سپاه نکا گفت:۱30 کارگاه ماسک بهداشتی ثابت و متغیر در 
محالت و پنج کارگاه بزرگ توسط خیرین در شهرستان راه اندازی 

شده است.
  

شهروندان مناطق حاشیه نشین مازندران روزانه پایش 
سالمت می شوند

معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران، گفت: شهروندان مناطق 
حاشیه نشین وپرخطرآسیب های اجتماعی هر روز توسط کارشناسان 
اورژانس اجتماعی مازندران در پی شیوع ویروس کرونا پایش سالمت 

می شود.
  

جنایت و دروغگویی ویژگی بارز سردمداران آمریکا است
 مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران گفت: ادعای ایاالت متحده آمریکا 

برای کمک دارویی به ایران، گفت: جنایت و دروغگویی ویژگی بارز 
سردمداران ایاالت متحده است و ملت ایران به آنان اعتماد ندارد.

  

رزمایش مدافعان سالمت مازندران در ساری برگزار می 
شود

جانشین فرمانده لشکر عملیاتی 25 کربال مازندران از برگزاری 
رزمایش مدافعان سالمت استان در شهرستان ساری خبر داد و گفت: 

این رزمایش برای مقابله با شیوع ویروس کرونا برگزار می شود.

  

پدر فرهنگ آمل درگذشت
استاد » رمضان علی اولیایی دالرستاقی« که از او به عنوان پدر 

فرهنگ شهرستان آمل یاد می شد، دعوت حق را لبیک گفت وبه دیار 
باقی شتافت.

  

استقبال مازندرانی ها از جشنواره های فرهنگی مجازی در 
نوروز

مدیررکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت: مردم استان از 
جشنواره های مجازی با هم درخانه و پویش کتابخوانی نوروزی 

استقبال خوبی کرده اند.

  

32 تیم ویژه انتقال بیماران کرونایی در مازندران خدمات 
می دهند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران گفت: 
32 تیم ویژه انتقال بیماران کرونایی برای خدمات دهی در ایام نوروز 

فعالیت می کنند.

  

نان در مازندران گران شد/ صنعت و معدن: تخلف است
نرخ نان از روز اول فروردین در مازندران افزایش یافت اما مسئوالن 

امر با رد این مسئله عنوان می کنند نرخ جدید باید پس از تعطیالت 
نوروزی اعمال شود.
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محورهای هراز و کیاسر برفی است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به ترافیک عادی و 

روان در محورهای استان، وضعیت جوی هراز و کیاسر را برفی اعالم 
کرد.

 

المان های شهری مازندران کرونا گرفتند!/ زن بارفروش 
ماسک زد

هم پای نوروز و برای فرهنگ سازی در امر شکست کرونا، المان های 
شهری در مازندران رنگ کرونا گرفته تا پیام بهداشت های فردی و 

اجتماعی را برای مقابله با این ویروس خطرناک مخابره کنند.

  

بهبودی بیماران مشکوک به کرونا در بابل از مرز یکهزار نفر 
گذشت

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت که بهبودی بیماران مشکوک 
به کرونا که در بیمارستان های تابعه این دانشگاه بستری بودند و 
تاکنون ترخیص شده اند، هم اکنون به یک هزار و 76 نفر رسید.

 .

کوه باز هم بر سر روستای » پیت سرا« سوادکوه ریزش کرد
روستای » پیت سرا » واقع شهرستان سوادکوه که روز جمعه شاهد 

رانش کوه و آوار سنگ بر روی خانه ها و دامسراها بود ، امروز یکشنبه 
هم دوباره رانش کوه و ریزش سنگ را تجربه کرد.

 .

بازگشت تعادل به بیمارستان های کرونایی مازندران
تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران نشان می دهد که خروجی بیمارستان های کرونایی 
استان در حال پیشی گرفتن از ورودی ها است و اگر شهروندان رعایت 

کنند ، نقطه شکست کرونا نزدیک شده است.

 

برف بهاری ، ارتفاعات مازندران را سفیدپوش کرد
برف بهاری روز یکشنبه و در سومین روز ماه فروردین ارتفاعات و 

برخی نقاط کوهستانی استان مازندران را سفیدپوش کرد.

 

سهم هم شاگردی های دهه ۴0 مدرسه دانش بابل برای 
شکست کرونا

دانش آموختگان دبیرستان دانش بابل در سال های 45 تا 54 برای 
شکست ویروس کرونا ۹7 میلیون تومان کمک کردند.

 

تامین نیازهای بیمارستانی ؛ سهم جویباری ها در مقابله با 
کرونا

تعدادی از فعاالن اجتماعی و نیکوکاران جویبار با تشکیل یک گروه 
در فضای مجازی و جمع آوری کمک های نقدی و جذب حمایت های 

مردمی، مدیریت بحران در شهرستان خودشان را عمال به دست 
گرفته اند و نیازهای ضروری بیمارستان عزیزی این شهر را تامین 

کرده اند.
 

انتقاد رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بی توجهی به 
توصیه های بهداشتی

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از عدم توجه برخی شهروندان 
به توصیه های پزشکی برای قطع زنجیره ویروس کرونا انتقاد کرد و 
گفت : متاسفانه برخی افراد همچنان توصیه های بهداشتی مبنی بر 

ترک دید و بازدید و ماندن در خانه را جدی نمی گیرند.

 

هشتمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل 
متولد شد

هشتمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا امروز یکشنبه در 
بیمارستان مرحوم میناگر بابل دیده به جهان گشود و اینگونه ندا داد 

که زندگی همچنان در جریان است.

 

بیش از ۸00 هزار نفر در خروجی های مازندران تب سنجی 
شدند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران گفت که بیش از ۸00 هزار 
نفر تاکنون در مبادی خروجی این  استان تب سنجی شدند.

۴



 .

سرگرم کردن اعضای خانواده با تغذیه سنتی ، سهم بانوان 
مازندران در مقابله با کرونا

بانوان مازندران توصیه پزشکی در خانه ماندن را با هدف کنترل 
بیماری کرونا ، تبدیل به فرصتی برای پخت غذاها و شیرینی های 

سنتی کردند تا با این شیوه ضمن سرگرم کردن اعضای خانواده برای 
بیرون نرفتن از منزل ، حفظ سالمتی آنها را با قطع زنجیره ویروس 

کرونا رقم بزنند .

 

لزوم توجه به باور در خانه ماندن برای عبور از بحران کرونا
برای عبور از بحران کرونا الزم است به باور ذهنی ایرانیان »هیچ جا 

خونه آدم نمی شه« رجوع کنیم.

 

معتادان مازندران یک هزار و 500 بسته بهداشتی و غذایی 
دریافت کردند

بهزیستی مازندران در طرح پیشگیری و مراقبت از بیماری کرونا در 
میان افراد بی خانمان و معتادان بی سرپناه یک هزار و 500 بسته 

بهداشتی و غذایی میان آنها توزیع کرد.

 

کشاورزی مازندران در سالی که گذشت
اگرچه سیالب اوایل سال گذشته به بخشی از زمین های کشاورزی 

مازندران خسارت زد اما با تکمیل ظرفیت منابع آبی آببندان ها، 
سدها و افزایش دبی آب رودخانه ها سبب گسترش سطح کشت و 

تولید و جنب و جوش فعالیت های کشاورزی استان شده است.

 

15 خانه مسافر غیرمجاز در رامسر پلمپ شد
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رامسر گفت: 

از زمان اجرای طرح مبارزه با کرونا و اجرای طرح ممنوعیت اجاره 
خانه، ویال و هتل ها به مسافران، تاکنون ۱5 خانه مسافر غیر مجاز در 

رامسر پلمپ شد.
 

سه هفته خانه نشینی کرونا را از پای در می آورد
دارنده اولین کرسی استاد ممتازی دانشگاه های شمال کشور گفت: 

اگر همه مردم مراعات کنند و سه هفته از خانه ها خارج نشوند 
زنجیره حلقه انتقال کرونا شکسته و این ویروس از پای درمی آید.

 

تهیه لباس بیمارستانی در جویبار برای مقابله با ویروس 
کرونا

کارگاه کانون همیاری اجتماعی وحدت الیمون در شهرستان 
جویبار برای پیشگیری از ویروس کرونا به تهیه و دوخت لباس 

ایزوله بهداشتی برای بیمارستان های والیت ساری و عزیزی جویبار 
پرداختند.

 

واحدهای صنفی مازندران تا 15 فروردین تعطیل هستند
رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت که به 

استثنای برخی رسته های صنفی که کاالهای ضروری و روزمره مردم 
را تامین و توزیع می کنند ، بقیه واحدهای صنفی تا ۱5 فروردین 

تعطیل هستند.

  

جاده های منتهی به مازندران برفی و لغزنده است
همزمان با سومین روز از ماه فروردین محورهای کندوان، هراز، 

فیروزکوه و کیاسر در استان مازندران برفی و لغزنده است و تردد 
خودروها در آنها به آرامی انجام می شود.

  

تلخ و شیرین های زیست محیطی مازندران در سال 9۸
در حالی سال ۹۸ با تمام تلخ کامی و شیرینی برای مردم ایران با 
ورود به بهار سرسبز با وجود برخی محدودیت ها به دلیل شیوع 

بیماری کرونا، خاتمه یافت که ریزش و رویش های طبیعی محیط 
زیست مازندران نیز را تحت تاثیر جدی قرار داده است.

   

5



سپاه مازندران پیشتاز جهش تولید در استان؛ مردمی کردن 
اقتصاد راهگشای مشکالت است

با توجه به بیانات نوروزی مقام معظم رهبری، فرماندهی سپاه 
مازندران از آمادگی این نهاد مردمی برای جهش تولید در استان خبر 

داده است.

 

افزایش خودسرانه قیمت نان مازندران در سایه عدم نظارت 
مسئوالن سازمان صمت

در حالی در نخستین روزهای سال جدید، نانوایان اقدام به افزایش 
خودسرانه قیمت نان کرده که مسئوالن سازمان صمت و تعزیرات 

هیچ نظارتی در این زمینه نداشتند.

 

تسنیم بررسی کرد؛ آغاز روند نزولی شیوع ویروس کرونا در 
شمال کشور

گروه استان ها- همدلی مردم و مسئوالن استان های شمالی سبب 
شد تا ویروس کرونا به زودی از این سه استان گردشگری کشور رخت 

بربندد.
 

هشدار وقوع سیالب در مازندران؛ آمادگی نهادهای امدادی 
استان

به دنبال اطالعیه اداره کل مدیریت بحران مازندران مبنی بر احتمال 
وقوع سیالب و طغیان رودخانه ها در مازندران از آمادگی نهادهای 

امدادی استان خبر داد.

  

افزایش ۸ میلیون متر مکعبی مصرف آب در روز های 
کرونایی

مصرف آب آشامیدنی در مازندران از ابتدای اسفند تا پایان سال ۹۸ 
حدود ۸ میلیون متر مکعب افزایش داشت.

 

شناسایی 36 بیمار جدید مبتال به کووید 19 در مازندران
36 نفر در مازندران 24 ساعت گذشته به کووید ۱۹ مبتال شدند

.
 

مجسمه ها برای مقابله با کرونا ماسک زدند!
مجسمه ها و نماد های شهر بابل در اقدامی نمادین بر علیه بیماری 

کرونا مجهز شدند.

 

اجرای طرح پیک امید مجازی در مازندران
مدیر کل کانون پرورش فکری مازندران از اجرای طرح پیک امید 

مجازی در استان مازندران خبر داد.

 

برقراری دوباره سیستم اضطرای آبگیری از سد البرز
با توجه به احتمال وقوع سیالب، سیستم اضطرای آبگیری از سد البرز 

برای تامین آب آشامیدنی بابل و بابلسر دوباره برقرار شد

 

بهبودی بیش از یکهزار بیمار مشکوک به کرونا در بابل
یکهزار و 76 بیمار مشکوک به کرونا تاکنون از بیمارستان های بابل با 

حال عمومی خوب ترخیص شدند.

 

کشف 30 کیلو گرم تریاک در آمل
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران از کشف 30 کیلوگرم مواد 

مخدر از یک سوداگر مرگ در شهرستان آمل خبر داد.
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کشف یک تن روغن غیربهداشتی در گلوگاه
فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه از کشف یک تن روغن سویای 

غیربهداشتی و خارج ازشبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

 

اختصاص 30 هزار لیتر الکل به مازندران
روزانه 30 هزار لیتر الکل اتانول بزودی در مازندران توزیع می شود.

 

به دنیا آمدن هشتمین کودک از مادر مشکوک به کرونا
هشتمین نوزاد هم از مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل به دنیا 

آمد.
 

تضمین سالمت و امنیت جامعه با اقدامات جهادی میسر 
خواهد شد

سردار اسحاقی، گفت: تضمین سالمت و امنیت جامعه با اقدامات 
جهادی میسر خواهد شد.

 

شناسایی 132 مسافر مشکوک به کرونا در مازندران
معاون بهداشت جمعیت هالل احمر مازندران از شناسایی ۱32 مورد 

مشکوک به کرونا در مبادی ورودی و خروجی استان خبر داد.

 

امکان برهم خوردن معادالت مقابله با کرونا
سرعت انتقال ویروس کرونا می تواند تمام معادالت را به هم بزند.

 

استقبال گسترده مازندرانی ها از جشنواره های مجازی در 
نوروز 99

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران از استقبال گسترده مردم 
از جشنواره های مجازی »با هم در خانه« و پویش کتابخوانی نوروزی 

این اداره کل در ایام نوروز ۹۹ خبر داد.

 

مناطق حاشیه نشین مازندران عاری از کرونا
هیچ مورد مشکوک ابتال به کرونا در مناطق حاشیه نشین مازندران 

تاکنون ثبت نشده است.

 

در اوج تعامل با دستگاه های مختلف اجرایی هستیم
مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران، گفت: برای شکست کرونا در 

اوج هم افزایی و تعامل با دستگاه های مختلف اجرایی هستیم.

 

اهدای دو دستگاه ونتیالتور به مراکز درمانی بابل
خیرین بابلی دو دستگاه ونتیالتور سیار)تنفس مصنوعی( به مراکز 

درمانی این شهرستان اهدا کردند.

 

اجرای 530 کیلومتر فیبر نوری در روستا های مازندران
بیش از 530 کیلومتر فیبر نوری در روستا های باالدست مازندران در 

دست اجرا است.
 

تداوم تب سنجی در فرودگاه ساری
طرح تب سنجی مسافران برای مهار کرونا در فرودگاه بین المللی 

ساری ادامه دارد.
 

بارش برف و باران در مازندران
هوای مازندران امروز در مناطق ساحلی و جلگه ای همراه با بارندگی و 

در ارتفاعات با بارش برف پیش بینی می شود.

   

۷



۸

با توجه به تعطیالت عید نوروزکلیه 
انتشارات رویت نگردید.  
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