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آقای رئیس جمهور! شترسواری دوال دوال نمی شود/ لطفًا به 
تجربه متخصصان توجه کنید

کرونا امروز آشکارتر از همیشه در حال شکار است و بی رحمانه نیز با 
شکارهای خود رفتار می کند، آیا دورکردن شکار از صیاد بی رحم و یا 
مانع نزدیک شدن شکارچی به مردم حتی ناآگاه، کار منطقی و اقدام 

مسئوالنه نیست، که آقای رئیس جمهور به آن مبادرت نمی ورزد؟!.

 

آقای وزیر؛ کمربندی فریدونکنار همچنان لنگ وعده شما 
است/ آیا رئیس جمهور باید ورود کند؟

باتوجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی که باالترین مقام مسئول نسبت 
به این موضوع است و نتوانست کمربندی فریدونکنار را به سرانجام 

برساند، نیاز است در سال جدید مسئوالن شهرستانی و استانی برای 
برطرف کردن مشکالت این پروژه به رئیس جمهور متوسل شوند.

 

احداث بیمارستان های صحرایی با بیش از ۷5۰۰ تخت 
بستری و نقاهتگاهی

از زمان شیوع کرونا در کشور تاکنون، نیروی زمینی سپاه پاسداران با 
احداث و تجهیز بیمارستان های صحرایی در نقاط مختلف کشور در 

امدادرسانی و درمان بیماران مبتال به کرونا به یاری دستگاه های دیگر 
شتافته  است.

 

انسداد شبانه آزادراه چالوس - مرزن آباد
رئیس پلیس راه مازندران گفت: آزادراه چالوس - مرزن آباد به علت 

نداشتن ایمنی کافی، شب ها بسته است.

 

تولید و توزیع 41 هزار ماسک بهداشتی و دستکش بین مردم/
راه اندازی نقاهتگاه 1۰۰ تختخوابه

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سوادکوه شمالی با اعالم اینکه تا به 
امروز 41 هزار ماسک بهداشتی و دستکش بین مردم توزیع شد، 

گفت: حضور کمک خیرین در مهار کرونا چشمگیر بود.

 

لزوم بهره گیری از رویکرد اجتماعی بقاع متبرکه به نفع 
مردم

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: در شرایط امروز جامعه باید از 
رویکرد اجتماعی بقاع متبرکه به نفع مردم بهره گیری کرد که این 

مسئله در استان مازندران در حال انجام است.

 

قیمت تخم مرغ در بازار مازندران به شانه ای 21 هزار تومان 
رسید

رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ مرکز مازندران از افزایش قیمت تخم 
مرغ در بازار خبر داد و گفت: هر شانه تخم مرغ با افزایش 3 هزار 

تومانی به هر شانه 21 هزار تومان رسید.

 

برپایی 4 ایستگاه غربالگری کرونا در ساری
جانشین فرمانده لشکر عملیاتی 2۵ کربال مازندران از برپایی 4 

ایستگاه غربالگری کرونا در ساری خبر داد.

 

حمایت از ظرفیت های داخلی مقدمه جهش تولید است
مدیر کل تبلیغات اسالمی مازندران گفت: مسئوالن و مدیران کشور 

ابتدا باید با حمایت و تقویت ظرفیت های داخلی، در بخش تولید 
داخل جهش الزم را ایجاد کنند.

 

احتمال افزایش چندبرابري آمار مبتالیان کرونا از امروز!
وزیر بهداشت از احتمال افزایش چندبرابري آمار مبتالیان کرونا از 

امروز خبر داد.
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کشف بیش از ۸ کیلوگرم مواد مخدر در سوادکوه
فرمانده انتظامی سوادکوه از کشف بیش از ۸ کیلوگرم مواد مخدر در 

این شهرستان خبر داد.
 

رئیس زاده: برای اقدامات درمانی نیاز به هیچ فرد متخصصی 
از کشورهای دیگر نداریم

جامعه ی پزشکی ایران از کوچکترین یافته های علمی مستند ومعتبر 
برای کنترل و درمان کرونا در هر جای دنیا که باشد استفاده و 

استقبال میکند اما برای اقدامات درمانی نیاز به هیچ فرد متخصصی 
از کشورهای دیگر ندارد.

 

هجمه سازماندهی شده به فرمایشات رهبر انقالب و سکوت 
عجیب وزارت ارتباطات

پس از سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقالب و تاکید ایشان بر کمبود 
شدید دارو و تجهیزات پیشگیری از بیماری در آمریکا و متهم  بودن 

این کشور درخصوص تولید کرونا، برخی جریانهای مشخص در توییتر 
به صورت هماهنگ هجمه به رهبر انقالب و بیانات ایشان را ذیل 

برخی کلیدواژه ها کلید زدند

  

اهدای لباس ضدآب/ اقالم جدید اهدایی ستاد مبارزه 
مردمی با کرونا در بابل به مراکز درمانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از اهدای 4۰۰ ماسک اکسیژن رزرو 
بک دار ویژه دستگاه های تنفسی، 3۰۰بسته کره سه کیلویی ،1۰۰ 

دست لباس ضد آب به شبکه بهداشت، 2۰ دست لباس ضد آب به 
جوانان، ۵۰ دست لباس ضدآب به شبکه بهداشت گلوگاه خبر داد.

 

اجرا رزمایش سراسری مدافعان سالمت در 5 معبر ورودی 
شهرستان ساری

جانشین فرمانده لشکر عملیاتی 2۵ کربال مازندران گفت: لشکر 2۵ 
کربال در این رزمایش به ضدعفونی کردن و شست و شوی پنج معبر 

ورودی شهرستان ساری خواهد پرداخت.

 

اذان های یومیه از مساجد پخش شود/ باید از رویکرد 
اجتماعی بقاع متبرکه به نفع مردم بهره گیری کرد

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه هیأت امنای مساجد باید 
توجه داشته باشند اذان های  یومیه به صورت مرتب از مساجد، بقاع 
متبرکه و آستان مقدس امامزادگان پخش شود، گفت: در شرایط 

امروز جامعه باید از رویکرد اجتماعی بقاع متبرکه به نفع مردم 
بهره گیری کرد که این مسئله در استان مازندران در حال انجام است.

 

پلمب ویالهای استیجاری و واحدهای صنفی متخلف در 
بابلسر و عباس آباد

فرماندهان انتظامی در شهرستان های بابلسر و عباس آباد از پلمب ۹2 
ویالهای استیجاری واحدهای صنفی در این دو شهرستان خبر دادند.

 

توزیع 4 هزار بسته اقالم بهداشتی بین مددجویان کمیته 
امداد مازندران

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد مازندران گفت: برای 
پیشگیری از ویروس کرونا 4 هزار بسته اقالم بهداشتی با تالش ستاد 

اجرایی فرمان امام راحل بین مددجویان تحت حمایت توزیع شد.

 

سرپرست جدید اداره ثبت احوال مازندران معرفی شد
علیرضا افسری با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره کل 

ثبت احوال استان مازندارن منصوب شد.

 

باغداران برای جلوگیری از شیوع کرونا از کارگران بومی 
بکارگیری کنند

تا یک ماه دیگر شاهد آغاز برداشت نوبرانه محصوالت باغی در 
مازندران خواهیم بود رعایت نکات بهداشتی برای حفظ سالمت 

کشاورزان و کارگران الزامی است چراکه پایداری تولید محصوالت 
کشاورزی و جهش تولید منوط به سالمت تولیدکنندگان است.
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امیری: قصد تغییر مهاجری را نداشتیم/سال آینده نساجی 
باعث غرور هواداران می شود

مدیرعامل باشگاه نساجی گفت: ما حقیقتاً قصد تغییر سرمربی را 
نداشتیم، وقتی که مهاجری به دلیل بیماری استعفا داد، کار برای ما 

سخت شد.

  

بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری مازندران ادامه 
دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از 
استمرار بازدیدهای نظارتی در تاسیسات گردشگری استان خبرداد.

  

زندگی جریان دارد/تولد نهمین نوزاد از مادر مشوک به 
کرونا

نهمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل متولد شد و مادر 
این نوزاد هم پس از زایمان در بیمارستان میناگر تحت نظر قرار دارد 

و حال عمومی وی مساعد است.

  

بازار مازندران تا پایان 15 فروردین بسته است/
فروشگاه های اینترنتی در دستور کار جدی قرار گیرد

استاندار مازندران گفت: به جز واحدهای صنفی ضروری، از دیگر 
واحدها انتظار داریم همچنان تا پایان روز 1۵ فروردین ماه تعطیل 

باشند.

  

انسداد شبانه در آزادراه چالوس-مرزن آباد/سطح 
جاده های مازندران لغزنده است

انسداد شبانه در آزادراه چالوس-مرزن آباد/سطح جاده های مازندران 
لغزنده است

  

ا

فروشگاه های اینترنتی در دستور کار قرار گیرد/ تعطیلی 
بازارها تا 15 فروردین ماه

استاندار مازندران با بیان اینکه بازارها در سطح این استان تا پایان 
1۵ فروردین ماه بسته است، گفت: در صورت باز بودن با متخلفان 

برخود می شود و فروشگاه های اینترنتی باید در دستور کار جدی قرار 
گیرد.

 

ادارات و بانک های محمودآباد از یک پنجم پرسنل استفاده 
کنند

فرماندار شهرستان محمودآباد با بیان اینکه ادارات و بانک ها از یک 
پنجم پرسنل استفاده کنند، گفت: تا 1۵ فروردین ماه خدمات غیر 

ضروری از سوی این مراکز ارائه نمی شود.

  

تولد نهمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا در بابل
طبق اطالعیه روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 
بابل نهمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا در این شهرستان 

متولد شد.

  

شناسایی 1۷۶2 مورد جدید کرونا در کشور/122 تن دیگر 
جان باختند

بر اساس یافته های آزمایشگاهی از ظهر دیروز تا امروز، 1۷۶2 مورد 
جدید ابتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد و تعداد مبتالیان به 

این بیماری در کشور به 24۸11 نفر رسید.
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وضعیت روستاهای مازندران مطلوب است/فروشگاه های 
مجازی تقویت شود

استاندار مازندران، وضعیت روستاهای استان را از نظر پیشگیری 
سرایت کرونا نسبت به شهرها مطلوب تر دانست.

 .

لزوم بهره گیری از ظرفیت اجتماعی بقاع متبرکه به نفع 
مردم

نماینده ولی فقیه در مازندران بر لزوم بهره گیری از ظرفیت اجتماعی 
بقاع متبرکه به نفع مردم و خدمت رسانی برای مقابله با کرونا تاکید 

کرد.
  

پایش سالمت ۸5۰ هزار نفر در محورهای مازندران
مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران گفت: تاکنون سالمت بیش 

از ۸۵۰ هزار نفر در محورهای خروجی استان پایش شده است.

  

پزشکان مازندرانی خواستار قرنطینه شهرها شدند
جمعی از پزشکان مازندرانی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار 

قرنطینه شهرها برای حفظ جان شهروندان و پیشقراوالن سالمت برابر 
کرونا شدند.

  

ثبت 5۶ سانتی متر برف در کیاسر
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: از زمان نفوذ سامانه بارشی تا 

صبح سه شنبه ۵۶ سانتی متر برف در کیاسر و ۵2 میلی متر باران 
در پل سفید باریده اشت.

  

ثبت جنگل های هیرکانی و عقبگرد دولتی ها از ساحل
رنگ تابستان ۹۸ در مازندران با ثبت جهانی جنگل های هیرکانی و 

عقب گرد دولتی ها از حریم قانونی دریا سبز و آبی شد.

  

محورهای کوهستانی مازندران برفی و لغزنده است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت محورهای کوهستانی 

استان را برفی و لغزنده بیان کرد و از رانندگان خواست در تردد از 
این مسیرها با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

 .

ورزشکاران مازندران پارسال 3۶2 مدال رنگارنگ کسب 
کردند

مدیرکل ورزش وجوانان مازندران گفت که ورزشکاران این استان 
درسال ۹۸ درمجموع 3۶2 نشان بین المللی، آسیایی وجهانی کسب 

کردند.
 .

رزمایش مدافعان سالمت در 5 معبر ورودی ساری برگزار 
می شود

 جانشین لشکر عملیاتی 2۵ کربال مازندران گفت: رزمایش سراسری 
مدافعان سالمت در پنج معبر ورودی شهرستان ساری برگزار می 

شود.
 .

111 فعال فرهنگی و هنری به پویش بهارواره پیوستند
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قائمشهر گفت: 111 هنرمند و 

فعال فرهنگی و هنری شاخص کشوری و استانی به پویش هفت روزه 
بهارواره با شعار عید در خانه هستیم، پیوستند.

 .

لزوم بهره گیری از ظرفیت اجتماعی بقاع متبرکه به نفع 
مردم

نماینده ولی فقیه در مازندران بر لزوم بهره گیری از ظرفیت اجتماعی 
بقاع متبرکه به نفع مردم و خدمت رسانی برای مقابله با کرونا تاکید 

کرد.
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نامه جمع کثیری از پزشکان  مازندرانی به رئیس جمهور / 
استان های شمالی را قرنطینه کنید / کمبود امکانات درمانی  

داریم
جمع کثیری از پزشکان ساروی در نامه ای به رئیس جمهور از وی 

خواستند برای اینکه ویروس منحوس کرونا کامال از استان های 
شمالی و مازندران ریشه کن شود باید اقدام به قرنطینه نقاط حساس 

استان کند.
 

پایش سالمت مازنی ها در محورهای خروجی  / پلمب 
خانه مسافرهای متخلف در مازندران

به دنبال شیوع ویروس کرونا در استان، از ورود مسافران به 
مکان هایی پذیرایی و خانه مسافرها جلوگیری شده و با نظارت میراث 

فرهنگی استان، خانه مسافرهای متخلف استان پلمب شده است.

 

جاده های مازندران برفی است / تداوم مسدودی جاده 
کیاسر

به دنبال بارش شدید برف بهاری از روز گذشته، مناطق ارتفاعات 
مازندران برفی و لغزنده است.

 

آخرین اخبار کرونا در مازندران کاهش شیب مبتالیان کرونا 
در تعطیالت نوروز / تاکید بر تعطیلی کامل صنوف 

به دنبال شیوع ویروس کرونا در مازندران، شیب مبتالیان به ویروس 
کرونا در تعطیالت نخست روز به مراتب کمتر از سایر ایام شده بود.

 

سپاه مازندران در خط مقدم مقابله با کرونا ویروس / 
راه اندازی پایگاه های غربالگری  

با گذشت بیش از یک ماه از شیوع ویروس کرونا در مازندران، سپاه 
کربالی مازندران با بسیج نیروهای خود در خط مقدم مقابله با کرونا 

ویروس قرار گرفته است.

فروشگاه های مجازی و اینترنتی در مازندران فعال می شود
استاندار مازندران با تاکید بر این که واحدهای صنفی استان تا 1۵ 

فروردین ماه سال جاری تعطیل است ، به متخلفان صنفی که از این 
محدودیت ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا سرپیچی کنند ، هشدار 

داد.
 .

مشاوره رایگان سهم پزشکان نامدار بابلی برای شکست کرونا
عده ای از پزشکان نامدار بابلی برای شکست زنجیره انتقال ویروس 
کرونا و کاهش مراجعه به مراکز درمانی، به شهروندان بابلی مشاوره 

تلفنی رایگان ارائه می دهند.
 

سریال پایتخت ؛ قرائتی مبهم از یک جامعه
آغاز فصل ششم سریال پایتخت بار دیگر این پرسش برای مردم 

مازندران مطرح کرد که آیا سریال پایتخت با فرهنگ مردم مازندران 
همخوانی دارد یا اینکه صرفا برای خنداندن عده ای ، پایتخت نشینان 

فقط با تغییر و تقلید سطحی سعی در مازندرانی بودن ، دارند؟

 

بابلی ها برای شکست کرونا نرم افزار طراحی کردند
دانشگاه علوم پزشکی بابل برای سرعت بخشی در شکست ویروس 

کرونا نرم افزار چند بعدی طراحی کرد.

 

اقتصاد مازندران در سالی که گذشت
با وجود دشواری های اقتصادی ناشی از تحریم ظالمانه در سال ۹۸ 
استان مازندران از لحاظ اقتصادی با وجود محدودیت ها روند رو به 

رشدی را تجربه کرد.
 

نماینده وزیر بهداشت : مازندران نیاز به قرنطینه ندارد
نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ستاد مقابله با 

کرونای مازندران درخواست قرنطینه این استان را که توسط حدود 
3۰۰ تن از پزشکان مطرح شده است ، غیرضروری خواند و گفت که 

مازندران در شرایط کنونی نیازی به قرنطینه ندارد.
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خیابان های خلوت درون شهری مازندران سرعت خودروها 
را افزایش داد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران به شهروندان این استان 
در باره تبعات رعایت نکردن سرعت مطمئن و قانونی هنگام رانندگی 

در خیابان های شهری به خاطر خلوتی ناشی از قرنطینه کرونایی 
هشدار داد.

 

برای مبارزه با کرونا به سرمایه اجتماعی نیاز داریم
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران بر لزوم استفاده از سرمایه 

اجتماعی برای عبور از بحران کرونا تاکید کرد.

 .

مسافرت یا لجبازی
با وجود هشدارهای فراوان و جدی درباره خانه نشینی کرونایی و 

خودداری از هرگونه مسافرت تفریحی، سیاحتی و زیارتی، اما اصرار 
برخی بر تداوم مسافرت الگویی از لجبازی اجتماعی را ایجاد کرده 

است.
 

125 واحد گردشگری متخلف کرونایی در مازندران پلمب 
شد

دبیر ستاد مقابله با کرونای اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و 
صنایع دستی مازندران گفت که از ابتدای اعالم تعطیلی تاسیسات 
گردشگری استان در پی شیوع کرونا تاکنون 12۵ واحد گردشگری 
متخلف که با وجود ممنوعیت اقدام به ارائه خدمات کردند ، پلمب 

شدند.
 

شناسایی بیش از یکهزار بیمار مبتال به کرونا در نوشهر
رئیس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر گفت که از زمان شیوع 

ویروس کرونا تاکنون و بر اساس نتایج به دست آمده از معاینات 
بالینی بیمارستانی ، دست کم یکهزار و 1۰۰ بیمار مبتال در این 

شهرستان شناسایی شدند.
 

جهش تولید در آموزش و پرورش یعنی تحول در شیوه های 
تعلیم و تربیت

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران جهش تولید در این بخش 
را در گرو تحول بنیادین در شیوه های تعلیم و تربیت عنوان کرد و 

گفت: نتیجه جهش تولید آموزشی باید ساخت انسانهای کارآمد و با 
مهارت باشد تا بتوان به عنوان سرمایه های انسانی از آنها بهره برد.

 

ثبت احوال مازندران دارای سرپرست شد
طی حکمی از طرف حمید درخشان  نیا معاون وزیر کشور و رئیس 

سازمان ثبت احوال، علیرضا افسری با حفظ پست سازمانی به عنوان 
سرپرست اداره کل ثبت احوال استان مازندران منصوب شد.

 

139 مسافر مشکوک به کرونا در مبادی های مازندران 
شناسایی شدند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران با اعالم این که تاکنون بیش 
از ۸۵۰ هزار نفر در مبادی های این  استان تب سنجی شدند، گفت که 
13۹ نفر مشکوک به ویروس کووید 1۹ به مراکز درمانی ارجاع شدند.

 

احیای نام های نوستالژیک، دستاورد شعار رونق تولید در 
صنعت

سال 13۹۸ را در بخش صنعت مازندران باید سال احیای نام های 
نوستالژیک نامید ، نام هایی که پس از سال ها گرفتاری در چالش های 

مختلف از رکود گرفته تا تغییر مالکیت در حال فراموشی بودند که 
با طرح شعار » رونق تولید » و بهره مندی از تسهیالت ارزان قیمت و 
کمک های دیگر ، از زیر بار مشکالت قد راست کردند و به خط تولید 

بازگشتند.

 

۸4 درصد از شهروندان سیمرغی در مورد کرونا جواب 
دریافت کردند

 فرماندار سیمرغ با اشاره به اینکه این شهرستان بیش از 2۰ هزار نفر 
جمعیت دارد، گفت که بیش از ۸4 درصد از شهروندان سیمرغ در 

خصوص بیماری کرونا جواب دریافت کرده اند.

  

روستای پیت سرا سوادکوه همچنان در تهدید
درساعات اولیه سال جدید روستای پیت سرا سوادکوه دچار رانش 

زمین و ریزش چندین تخته سنگ بزرگ شد و تهدید رانش مجدد 
کوه همچنان در این روستا وجود دارد.

  

۶



چهار هزار بسته اقالم بهداشتی میان مددجویان کمیته امداد 
مازندران توزیع شد

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره ( 
مازندران گفت: چهار هزار بسته اقالم بهداشتی میان مددجویان این 

نهاد توزیع شده است.

  

دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای دریافت کمک  شماره 
حساب داد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران به منظور جمع آوری کمک های نقدی 
مردمی و خیرین مربوط به مقابله با ویروس کرونا شماره حساب 

بانکی اعالم کرد.
  

خانه را به زندان کودکان تبدیل نکنیم
معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه این 

روزها پمپاز اضطراب و ترس ناشی از ویروس کرونا در منازل بسیار 
باال است ، از خانواده ها خواست تا با توجه به سن و سال کودکان 

قرنطینه خانگی را برای آنان ساماندهی کنند و اجازه ندهند مقررات 
قرنطینه ای ، خانه را تبدیل به زندان کودکان کند.

  

24 واحد صنفی متخلف مقررات کرونایی در قائمشهر پلمب 
شد

فرماندار شهرستان قائمشهر از پلمب 24 واحد صنفی متخلف در 
این شهرستان به خاطر بی توجهی به مقررات ضد کرونایی خبر داد 

و گفت که این واحدها با وجود مصوبه ستاد مقابله با کرونا ، فعالیت 
داشتند.

  

ریزش کوه در منطقه هزار چم جاده کندوان
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای چالوس و کالردشت با 
اشاره به ریزش کوه در جاده کندوان از پاکسازی این محور توسط 

نیروهای راهداری خبر داد.
  

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

 نهمین نوزاد از مادر باردار مشکوک به کرونا در بیمارستان میناگر 
بابل متولد شد و بار دیگر نشاط و شادی را بر چهره پزشکان و 

پرستاران نشاند که این روزها خسته از این ویروس خطرناک هستند.

  

رییس خانه صنعت مازندران: جهش تولید نیاز به تحریک 
تقاضا در بازار دارد

رییس خانه صنعت و معدن مازندران گفت : جهش تولید در سطح 
کشور نیازمند تحریک طرف تقاضا و صادرات و ایجاد بستر برای به 

حرکت در آوردن ظرفیت های بالقوه است.

  

بارندگی در مازندران خسارتی نداشت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت که به رغم شروع 

بارش از روز یکشنبه در همه نقاط استان که همچنان در حال باریدن 
است ، اما هیچ گونه خسارتی گزارش نشده است.

  

رانش زمین محور رویان - بلده بیش از 1۰ میلیارد ریال 
خسارت زد

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نور اعالم کرد 
که رانش اواخر اسفند در محدوده روستای »گلندرود »محور رویان به 

بلده ، یک میلیارد و 1۵۰ میلیون تومان به این جاده خسارت زد.

   

۷



۸
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