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آقای رئیس جمهور! »مدیریت بحران« را به مردم و 
گروه های جهادی بسپارید/ کار جهادی، عامل پیروزی ها

هزاران خیاط، هزاران جوان جهادی با همان درک و بینش دوران 
جنگ وارد میدان شدند و هرکدام گوشه ای از کار را گرفتند و امروز 

اگر این گروه ها مردمی و جهادی نبودند شاید بخش بهداشتی و 
درمانی ما با چالش های عدیده ای روبرو بود.

 

شعرخوانی مرد خوش ذوق مازندرانی این بار برای ویروس 
کرونا

کربالیی اسکندر رضایی شاعر خوش ذوق مازندرانی این بار برای 
ویروس کرونا شعرخوانی کرد و شنیدن آن خالی از لطف نیست.

 

روایتی از جهاد نوجوان 12 ساله تا حرکت جهادی اهالی 
ورزش در مقابله با کرونا

اینجا دیار پهلوانی و عاشقی، سرزمین مردان و زنان زحمتکشی است 
که لحظه لحظه زندگی خود را با یاد و نام خدا سپری می کنند و در 
کوچک ترین اتفاق تلخی همچون مشتی محکم و منسجم می شوند 
تا آن تلخی را به گشایش دستی و نشستن لبخندی تبدیل کنند و 
می رسد روزی که لبخند بر لبان تک تک ملت ایران بنشیند به امید 

خدا.
 

جشن تولد خانوادگی منتظران برای آخرین منجی موعود
مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران گفت: منتظران مصلح جهانی و 
میلیون ها ایرانی مسلمان با جشن تولد خانوادگی به استقبال امام 

عصر )عج( خواهند رفت.

 

»مسافر شب«؛ مبارزه یک پزشک با ویروس مرگبار
بازی اندرویدی »مسافر شب« کاری از مرکز متنای سیستان و 

بلوچستان معرفی شد؛ این بازی قابل اجرا بر روی تمامی دستگاه 
های اندروید 4.4 به باال و با رویکرد گرافیکی و هیجانی برای اول 

شخص مفرد ساخته شده است.

 

خودداری دامداران مناطق کوهستانی مازندران از کوچ/ 
جابه جایی دام ها تا نیمه اردیبهشت ماه به تعویق بیفتد

معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: کوچ دامداران و جابه جایی 
دام ها در مناطق ییالقی و کوهستانی حداقل تا اواسط اردیبهشت و 

در صورت ضرورت تا پایان اردیبهشت باید به تاخیر بیفتد.

 

پیش بینی کشت مکانیزه در 300 هکتار از اراضی شالیزاری 
فریدونکنار/ لزوم صدور دستورالعمل های کرونایی برای 

کشاورزان
مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار با اشاره به اینکه پیش بینی می شود 

که امسال حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری به صورت مکانیزه 
کشت شود گفت: وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

باید دستورالعمل هایی در رابطه با بیماری کرونا صادر کرده تا 
کشاورزان و همچنین کارگران از تولید و اشتغال محروم نشوند.

 

اعالم برنامه های جشن نیمه شعبان در فریدونکنار/تاکید بر 
انجام برنامه ها با رعایت مسائل بهداشتی

امام جمعه فریدونکنار با تشریح برنامه های نیمه شعبان در این 
شهرستان، بر لزوم اجرای این برنامه ها با رعایت شرایط روز تاکید 

کرد.
 

ذخیره سازی کاالهای استراتژیک با رعایت مسائل بهداشتی/
مشکلی در خرید و توزیع کاالها نداریم

معاون تولید و سرمایه گذاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
گفت: ذخیره سازی کاالهای استراتژیک به صورتی است که شرایط 

بهداشتی باید به درستی مدنظر قرار گیرد و به صراحت می توان 
اعالم داشت شرایط بهداشتی کشور ما از سایر کشورها سخت گیرانه تر 

است.
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کیسینجر: کرونا می تواند جهان را به آتش بکشد
امام  جمعه جویبار گفت: این جلوه های همدلی در راستای همه 

دستاوردهای 4۰ ساله گذشته در تاریخ ایران بزرگ و ماندنی است که 
باید از فرصت ظرفیت های داخلی برای جهش تولید ملی و استحکام 

پایه های اقتصادی کشور بهره برداری کرد.

 

اجرای خیابانی گروه های سرود »کاروان ظهور« در شهر های 
مازندران/راه اندازی پویش »نذر مهدی« برای کمک به 

اقشار آسیب پذیر
معاون فرهنگی و هنری سپاه کربال با اشاره به ویژه برنامه های متنوع 

در ایام نیمه شعبان از اجرای خیابانی گروه های سرود »کاروان ظهور« 
در شهر های مازندران خبر داد.

 

تسهیالت بالعوض معیشتی برای کاهش مشکالت مردم 
پیت سرای سوادکوه

فرماندار سوادکوه گفت:در مورد اهالی روستای پیت سرا با رایزنی 
تسهیالت بالعوض معیشتی جهت کاهش مشکالت اهالی به حساب 

تمام خانوارهای تخریب شده و معرض خطر واریز می شود.

 

بازگشایی مسیر شش رودبار پس از رانش کوه/ 4 رانش در 
24 ساعت گذشته داشته ایم

بخشدار بخش مرکزی سوادکوه از بازگشایی مسیر شش رودبار خبر 
داد.

 

دو رئیس جمهور افغانستان آشتی کردند!
»اشرف غنی« و »عبداهلل عبداهلل« که هر یک خود را رئیس جمهور 

قانونی افغانستان می دانند، پذیرفتند که با یکدیگر مذاکره کنند و به 
آشتی برسند.

 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: قیمت گوشت و مرغ در 
ماه رمضان افزایش پیدا نمی کند

یک مقام مسئول گفت: گوشت مرغ و گوشت قرمز به وفور در بازار 
عرضه می شود و هیچ افزایش قیمتی در ماه رمضان نخواهیم داشت.

 

میانگین حقوق بازنشستگان بیش از 4 میلیون تومان شد
بر اساس سازوکار توزیع ۱۰هزار میلیارد تومان منابع همسان سازی، 

حقوق بازنشستگان بیش از 4 میلیون تومان شد.

  

روایت پسر شجاع در کلبه/ از مسؤولیت اجتماعی پدر تا 
مادری که بی وقفه پرستار است

برای اینکه از نزدیک پسر شجاع را مالقات کنم وارد خانه شان می 
شوم؛ با رعایت تمام جوانب بهداشتی. او با برادر کوچکش  کلبه ی  
اسباب بازی برپا کردند، می گوید: ما در کلبه می مانیم و کرونا را 

شکست خواهیم داد!

  

تقدیم یک شهید مدافع سالمت دیگر از مازندران در مبارزه 
با کرونا

شادروان خانم آریا سیگارودی بعنوان شهید خدمت دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران معرفی شد.

 

تردد شبانه در محور کندوان ممنوع است/جلوگیری از ورود 
روزانه 400 خودروی غیربومی

فرمانده پلیس راه ولی آباد کندوان گفت: تردد شبانه در محور کندوان 
ممنوع است.

 

برخود قاطع با متخلفانی که مصوبات ستاد کرونا را رعایت 
نکنند/ تاکید بر اتحاد و همدلی بین مسؤوالن و مردم

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به پیگیری های مستمر 
برای کشف و جلوگیری از احتکار اقالم ضروری و تحویل آنها به 

دانشگاه های علوم پزشکی، گفت: پلمب تعداد زیادی از واحدهای 
صنفی که مصوبات ستاد را رعایت نکردند از دیگر اقدامات انجام شده 

بوده است.
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تأثیر کرونا بر اقتصاد مازندران
اقتصاد استان مازندران اقتصادی دولتی نیست، بلکه اقتصادی 

مردمی است که با توجه به بحران کنونی ناشی از بیماری کرونا، 
اقتصاد مازندران در بخش های گردشگری و صنایع دستی، محصوالت 
کشاورزی و دامی و کسب و کارهای خرد و نیز درآمدهای حاصله از 

صادرات کاال به شدت دچار مشکل شده است.

 

دستگیری کالهبردار 160 میلیاردی در بهشهر
فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری کالهبردار حرفه ای که با جعل 

اسناد به فروش زمین به ارزش ۱6۰ میلیارد ریال اقدام کرده در 
شهرستان بهشهر خبر داد.

 

شمارش معکوس برای سرریز شدن سدهای مازندران/ نوید 
فصل پربرکت کشاورزی

کشاورزان مازندرانی در حالی کار و تالش شبانه روزی در مزارع 
شالیزاری را آغاز کردند که شمارش معکوس برای سرریز شدن 

سدهای بزرگ استان آغاز شد.

 

شجاعی: بعید می دانم در فیفا کسی بتواند حتی یک گل هم 
به من بزند!/حرکت دست دیباال به معنی گالدیاتور است

علی شجاعی وینگر ملی پوش نساجی گفت: علی قلی زاده و صادق 
محرمی هم از فیفابازهای قهار هستند، پیام هم جزو یکی از رفقای 

خوبم است اما حاضرم با پیام آنالین بازی کنم و بازی اش هم پخش 
شود، هر کسی که در فیفا ادعا می کند حتماً از بازی من اطالع ندارد 

و بعید می دانم در فیفا کسی بتواند حتی یک گل هم به من بزند.

 

برپایی جشن نیمه شعبان در مازندران، آن هم به شیوه ای 
دیگر/ جشن نیمه شعبان بر پایه دین اسالم باشد

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: جشن نیمه شعبان امسال برگزار 
خواهد شد ، این مراسم در فضای مجازی و واقعی باید جلوه گر دین 

اسالم باشد و برای روح تازه های بر جان بشریت ببخشد.

 

قطعی شدن اختصاص دستگاه اکسیژن ساز به بیمارستان 
شهدای زیراب سوادکوه

رئیس بیمارستان شهدای زیراب سوادکوه از قطعی شدن اختصاص 
دستگاه اکسیژن ساز به این بیمارستان خبر داد.

 

طرح غربالگری کرونا برای مشموالن وظیفه عمومی در 
مازندران

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران از اجرای طرح ملی 
غربالگری بیماری کرونا برای مشموالن وظیفه عمومی اعزامی یکم و 

سوم اردیبهشت ماه سال 99 در استان خبر داد.

 

جشن تولد خانوادگی منتظران برای آخرین منجی موعود
مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران گفت: منتظران مصلح جهانی و 
میلیون ها ایرانی مسلمان با جشن تولد خانوادگی به استقبال امام 

عصر )عج( خواهند رفت.

 

نجات 40 هکتار از رویشگاه شمشاد در مازندران/ آماده 
محلول پاشی هستیم

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ منطقه ساری 
با اعالم اینکه آماده محلول پاشی هستیم، گفت: بحث پایش در 

رویشگاه در دستور کار قرار دارد به محض نیاز در دستور کار قرار 
می گیرد.

 

۸۵ درصد از مردم بابل در بحث ویروس کرونا غربالگری 
شدند/ فعالیت 720 گروه جهادی

فرمانده بسیج ناحیه مقاومت بابل گفت: ۷۲۰ گروه جهادی برای ضد 
عفونی کردن سطح شهر و روستای بابل اعزام، ۸۵ درصد از مردم 
غربالگری، ۷۵ کارگاه تولید ماسک و لوازم بهداشتی راه اندازی شد.
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تمامی روستاهای گلوگاه علیه کرونا ضدعفونی شد
فرمانده قرارگاه پدافند زیستی سپاه گلوگاه گفت: ۱۰۰ درصد 

روستاهای شهرستان علیه کرونا ویروس ضدعفونی شد.

  

طرح جهادی اهدای خون در مازندران اجرا شد
 مسئول بسیج جامعه زنان سپاه کربال از اجرای طرح جهادی اهدای 

خون توسط خواهران بسیجی استان به مدت یک هفته در استان خبر 
داد.

 

727 بیمار مشکوک به کرونا در مازندران بستری هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: شمار بیماران مشکوک به 

کرونا بستری شده در مراکز درمانی استان به ۷۲۷ نفر کاهش یافته 
است.

 

طرح خوداظهاری کارکرد کنتور آب در مازندران اجرا می 
شود

سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
مازندران گفت: به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، طرح خود 

اظهاری کارکرد کنتور مشترکان آب استان از فردا آغاز می شود.

 

کوچ دام ها در مازندران به تعویق افتد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از دامداران خواست 
تا کوچ دام ها را تا پایان اردیبهشت ماه برای پیشگیری از شیوع کرونا 

به تاخیر اندازند.
 

70 میلی متر باران در رامسر بارید
فرماندار رامسر از بارش ۷۰ میلیمتر باران از شب گذشته تا امروز 
صبح خبر داد و گفت: تاکنون خسارتی ناشی از بارندگی گزارش 

نشده است.
 

کارگاه تولید الکل تقلبی در رامسر متالشی شد
فرماندار رامسر از کشف کارگاه تولید الکل تقلبی با سه هزار و ۲۰۰ 

لیتر محصول خبر داد.

 

اعالم جزئیات اعطای کارت اعتباری خرید اضطراری در 
مازندران

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران جزئیات اعطای کارت 
اعتباری خرید اضطراری به خانوارهای آسیب پذیر را تشریح کرد.

 

کمک 7۵ میلیون تومانی نوشهری ها برای تامین تجهیزات 
پزشکی و درمانی

رئیس شورای اسالمی نوشهرگفت: مردم نیکوکار و خیرین نیک 
اندیش شهرستان تاکنون ۷۵ میلیون تومان برای خرید و تامین 

تجهیزات و اقالم بهداشتی کمک کردند.

 

سفید پوشیدند تا سیاه نپوشیم/ روند نزولی کرونا در 
مازندران

این روزها کادر درمان بیمارستان ها، دلتنگی ها و دوری از خانواده را 
به جان خریده اند و لباس سفیدشان را از تن درنیاورده اند تا دیگران 

لباس غم برتن نکنند و لبخند از چهره شان کنار نرود.

 

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

استان را برفی همراه با مه گرفتگی و سطح آن را لغزنده اعالم کرد.

 

اعتقاد به منجی از نظر اعتقادی و اجتماعی مهم است
نماینده ولی فقیه در مازندران، با گرامیداشت میالد با سعادت حضرت 
منجی موعود )عج( گفت: اعتقاد به منجی از نظر اعتقادی و اجتماعی 

اهمیت بسیاری دارد.
 

جشن تولد خانوادگی منتظران برای آخرین منجی موعود
مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران بااشاره به سالروز تولد یگانه منجی 
عالم بشریت حضرت ولی عصر )عج(، گفت: منتظران مصلح جهانی با 

جشن تولد خانوادگی به استقبال امام عصر )عج( خواهند رفت.
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 سالی پرآب برای کشاورزی شمال / آبگیری 9۵درصد 
آب بندان های مازندران

با توجه به آغاز فصل کشاورزی در مازندران و آبگیری 9۵درصد 
آب بندان های استان، سالی پرآب برای بخش کشاورزی و کشاورزان 

مازندران متصور شده است.

 

تاثیر 6۵ درصدی کرونا بر واحدهای صنعتی؛ روند نزولی 
مبتالیان به کرونا در مازندران

با گذشت قریب به 4۵ روز از شیوع ویروس کرونا در استان، این 
بیماری اگر چه روند نزولی ابتال را در استان طی می کند ولی بیش 

از 6۵ درصد واحدهای صنعتی مازندران را تحت تاثیر خود قرار داده 
است.

 

تالش همه جانبه بسیجیان شهرستان نور برای ضدعفونی 
معابر/ سپاه با همه ظرفیت پای کار است

جمعی از جوانان بسیجی شهرستان نور در جنگ مقابله با کرونا 
ویروس، جانانه تالش کردند.

  

راه اندازی مجدد برج تقطیر نیمه صنعتی دانشکده شیمی 
دانشگاه مازندران

رییس دانشکده شیمی دانشگاه مازندران از راه اندازی مجدد برج 
تقطیر نیمه صنعتی دانشکده شیمی به منظور تولید اتانول که امروز 
بخشی از نیاز استان به تولید مواد ضدعفونی کننده و تهیه شوینده

 های مختلف است، خبر داد.

 

کشف جسد زن میانسال در تنکابن
فرمانده انتظامی تنکابن از کشف جسد زن میانسال در سواحل این 

شهرستان خبر داد.

 

200 کارگاه گروهی و خانگی در گلوگاه مشغول تولید ماسک 
بهداشتی هستند

فرمانده سپاه گلوگاه با بیان اینکه ۲۰۰ کارگاه گروهی و خانگی در 
گلوگاه مشغول تولید ماسک بهداشتی و گان بیمارستانی هستند، 
گفت:  ۲ هزار خیاط بسیجی در روز در حال تولید لوازم پزشکی 

هستند که در حال حاضر ۸ هزار ماسک مازاد در انبارها موجود است 
و شهر از نظر ماسک بهداشتی اشباع شد اما اگر در آینده کمبودی  

بوجود بیاید، این توانایی را داریم که روزانه ۵ هزار ماسک تولید 
کنیم.

 

اجرای طرح جهادی اهدای خون خواهران با محوریت 
خانواده در چالوس

فرمانده سپاه چالوس از اجرای طرح جهادی اهدای خون خواهران با 
محوریت خانواده در این شهرستان خبر داد.

 

رهاسازی 10 فیل ماهی بالغ در استخر پرورش ماهی جهاد 
دانشگاهی مازندران

با حضور رئیس جهاد دانشگاهی مازندران ۱۰ فیل ماهی بالغ در 
استخر بتنی عصر دیروز ۱۸ فروردین ماه در مرکز تحقیقاتی شهید 

سردار سلیمانی جهاد دانشگاهی مازندران در چپکرود جویبار رها 
سازی شد.

 

جزئیات اعطای کارت اعتباری خرید اضطراری به 
خانوارهای آسیب پذیر اعالم شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: جزئیات اعطای 
کارت اعتباری خرید اضطراری به خانوارهای آسیب پذیر در استان 

اعالم شد.
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ضدعفونی اماکن عمومی مازندران به مناطق ییالقی رسید
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: در حال 

حاضر عملیات ضدعفونی اماکن عمومی عالوه بر شهرها در روستاهای 
ییالقی نیز انجام می شود.

 

تولید نیم میلیون ماسک سهم گروههای جهادی بابل برای 
شکست کرونا

فرمانده سپاه بابل گفت: گروهای جهادی این شهرستان برای شکست 
کرونا تاکنون ۵۰۰ هزار عدد ماسک تولید و توزیع کردند.

 

در صورت تعویق فصل کوچ علوفه دامداران تامین می شود
 رئیس اداره امور عشایر مازندران اعالم کرد: در صورت تعویق در 
فصل کوچ تدابیر الزم برای تامین علوفه دامداران دیده شده و در 

اختیار آنها قرار می گیرد.
 

ضرورت مدیریت زمان در قرنطینه خانگی برای کودکان
 مدیریت زمان و برنامه ریزی برای درست گذراندن شبانه روز در مدت 
طوالنی خود قرنطینگی از نگاه مشاوران و روانشناسان مهم ترین نکته 
برای پیشگیری از آسیب های روحی و روانی به کودکان است که باید 

توسط والدین جدی گرفته شود.

 
آغاز طرح خوداظهاری کارکرد کنتور آب در مازندران
شرکت آب و فاضالب مازندران اعالم کرد که طرح خوداظهاری 
کارکرد کنتور مشترکین آب از صبح چهارشنبه ۲۰ فروردین در 

استان آغاز می شود.
 

کرونا و چشم انتظاری دانش اموزان مازندرانی برای 
بازکردن الی کتاب

در آستانه پایان دومین ماه از کوچ دانش آموزان مازندران به فضای 
مجازی ناشی از شیوع ویروس کرونا، هنوز در برخی مناطق استان 
دانش آموزان با معلمان در ارتباط نبوده و اموزش در فضای مجازی 

چندان جدی گرفته نشده است.
 

دوخت حدود هشت هزار عدد ماسک  سهم خانه جوان 
مازندران در مقابله با کرونا 

سرپرست خانه جوان مازندران اعالم کرد که تاکنون به همت فعالیت 
سمن های جوانان استان هشت هزار عدد ماسک ، ۳۵۰ دست لباس 

ایزوله بهداشتی ، 6هزار لیتر مایع ضد عفونی کننده سطوح معابر 
شهری و روستایی و ۲۰۰ لیتر مایع ضدعفونی کننده دست تولید و 

توزیع شده است.
 

نانوایی ها پاشنه آشیل مبارزه با کرونا در آمل
 بازرس ویژه ستاد مقابله با کرونا استاندار مازندران در شهرستان 
آمل گفت: نانوایی ها یکی از نقاط منفی این شهرستان در اجرای 

تصمیمات ستاد کرونا در جهت رعایت نکات بهداشتی هستند.

 

سایه کرونا بر کوچ بهاره دامداران مازنی
ویروس کرونا در استان مازندران که از اواخر بهمن ماه شیوع یافت، 

پس از تعطیلی دانشگاهها، مدارس، واحدهای تولیدی و صنعتی و 
بسیاری از کسب و کارها، کوچ بهاره دامداران مازنی را نیز متوقف 

کرد.
 

کرونا 6۵ درصد واحدهای صنعتی مازندران را تحت تاثیر 
قرار داد

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: تبعات 
کرونا بر بخش صنعت استان گسترده بوده و بجز دو بخش صنعتی 
مابقی صنایع که شامل 6۵ درصد صنعت مازندران می شود تحت 

تاثیر این بیماری قرار گرفته اند.

 

چالش های آموزگاران در فرآیند آموزش مجازی
کمبودهای مشهود آموزش آنالین دانش آموزان در فضای مجازی و 

نبود برنامه و راهکاری مشخص سبب شده که بسیاری از آموزگاران 
این روزها شرایط دشواری را در مسیر آموزش داشته باشند و به 

کیفیت مطلوب آموزشی دست نیابند.

 

برف بهاری ارتفاعات غربی مازندران را سفیدپوش کرد
 دومین بارش برف بهاری که از دوشنبه شب در مازندران آغاز شد و 

همچنان با شدت ادامه دارد ، بیشتر نقاط مرتفع کوهستانی غرب این 
استان را سفیدپوش کرد.

 .
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ستاد اقتصادی پسا کرونا در مازندران تیری در تاریکی
روند ابتال به ویروس کرونا در استان مازندران از دو هفته پیش 

کاهشی شده که امید برای برگشت به زندگی عادی و از سرگیری 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و پیش زمینه این 
امید به آینده تشکیل ستاد اقتصادی پسا کرونا در این خطه شمال 

کشور است.

 .

تمامی جاده های کوهستانی مازندران برفی است
 مرکز مدیریت راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 

اعالم کرد که در زمان حاضر تمامی محورهای کوهستانی استان 
شامل هراز ، کندوان ، سوادکوه و کیاسر برفی و لغزنده و به همراه 

داشتن زنجیر چرخ برای تردد الزامی است.

 .

کرونا و آرامش بناهای تاریخی
هر ساله با حضور گردشگران شاهد تخریب بخشی از بناهای تاریخی 
بودیم ، اما امسال به دلیل شیوع کرونا، بناهای تاریخی روزهای بدون 

گردشگر را در آرامش سپری می کنند.

 .

کشف سوخت قاچاق در یکی از روستاهای مرکز مازندران
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از کشف ۱4 هزار 
لیتر سوخت قاچاق گازوئیل در یکی از روستاهای حومه شهرستان 

ساری خبر داد.چ
 .

کمک هزینه ازدواج و فوت فرهنگیان مازندران روزهای 
آینده پرداخت می شود

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت که کمک هزینه ازدواج 
و فوت فرهنگیان استان در روزهای آینده پرداخت و به طور کامل 

تسویه می شود.
 .

مشموالن وظیفه عمومی قبل از اعزام غربالگری کرونایی 
می شوند

 معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران از اجرای 
غربالگری بیماری کرونا برای مشموالن وظیفه عمومی اعزامی از این 

استان در روزهای اول و سوم اردیبهشت ماه سال 99 خبر داد .

 .

جابه جایی زنبورداران در مناطق مختلف مازندران بالمانع 
شد

با توجه به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در ورودی شهرهای 
استان مازندران برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، تردد 

زنبورداران دارای دفترچه زنبورداری و برگ ترددی که از سوی 
مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان صادر شده باشد، بالمانع 

است.
 .

نماینده ولی فقیه در مازندران: جشن نیمه شعبان در فضای 
مجازی برگزار شود

نماینده ولی فقیه در مازندران از مسئوالن دستگاه های اجرایی استان 
خواست تا برگزاری جشن نیمه شعبان را با تولید و انتشار محتوای 

مذهبی با موضوع انتظار فرج و مهدویت در فضای مجازی برنامه ریزی 
کنند.

 .

کرونا ؛ تلنگری برای مسئولیت بخشی به دانشگاه ها
با وجود اینکه سال ها موضوع ارتباط دانشگاه ها با جامعه مورد مناقشه 

و بحث است ، اما برخی معتقد هستند که ویروس کرونا تلنگری 
برای سپردن نقش پر رنگ به دانشگاه ها در مدیریت اجتماعی است 
که می تواند این محافل را از فعالیت اکادمیک صرف خارج کند و با 

جامعه بیرون پیوند دهد.
 .

توزیع 200 بسته بهداشتی بین مددجویان کمیته امداد در 
سیمرغ

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی )ره ( سیمرغ از توزیع ۲۰۰ 
بسته بهداشتی پیشگیری از کرونا در بین مددجویان این شهرستان 

خبر داد .
 .

2۵ میلیارد ریال صرف خرید بسته های بهداشتی محرومان 
مازندران شد

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره ( مازندران 
گفت : با صرف اعتبار ۲۵ میلیارد ریالی بسته های بهداشتی خریداری 

و در میان مددجویان این نهاد توزیع شد .

 .

کرونا جان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
را گرفت

کرونا جان دکتر محمدرضا داودی دانشیار و عضو هیات علمی 
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را گرفت.
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 .

روزانه یکهزار ماسک توسط دانشجویان دانشگاه مازندران 
تولید می شود

رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به تعطیل بودن کالس های آموزشی 
گفت که روزانه بیش از یک هزار ماسک توسط دانشجویان در این 

دانشگاه تولید می شود.
 .

توقف شبانه حدود 600 خودروی غیربومی در جاده کندوان
فرمانده پلیس راه ولی آباد اعالم کرد که در راستای اجرای طرح 

فاصله گذاری اجتماعی هر شب به طور میانگین از عزیمت حدود 6۰۰ 
دستگاه خودروی غیربومی به شمال جلوگیری و به مبدا باز گردانده 

می شود.

 .

342 واحد صنفی متخلف در بابل پلمب شد
فرماندار بابل گفت که ۳4۲ واحد صنفی در این شهرستان به خاطر 

رعایت نکردن مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر فاصله گذاری 
اجتماعی ، بعد از تذکر پلمب شد.

 .

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 » .

  

راه ارتباطی 20 روستای سوادکوه بازگشائی شد
رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای سوادکوه از بازگشائی راه 
ارتباطی ۲۰ روستا واقع در خروجی شش رودبار منطقه ولوپی این 

شهرستان خبر داد .

  

کارت اعتباری اضطراری به چه کسانی تعلق می گیرد؟
کارت اعتباری یک و دو میلیون تومانی به اقشاری که در جریان 

شیوع کرونا آسیب دیدند پرداخت می شود.

  

بستری بودن 716 بیمار کرونایی در مازندران
۷۱6 بیمار مبتال به کرونا، اکنون در بیمارستان های استان مازندران 

بستری هستند.
  

دستگیری کالهبردار 160 میلیاردی در بهشهر
کالهبردار حرفه ای که با جعل اسناد اقدام به فروش زمین به ارزش 

۱6۰ میلیارد ریال در شهرستان بهشهر کرده بود دستگیر شد.

  

بسته شدن محور سوادکوه
محور سوادکوه دقایقی قبل از جنوب به شمال مسدود شد.

  

خودتان میزان مصرف آب را اعالم کنید
شرکت آب و فاضالب مازندران اعالم کرد مشترکان از فردا خودشان 

میزان آب مصرفی را به این شرکت اعالم کنند.

  

شهادت بانویی دیگر در مبارزه با کرونا
کرونا یک شهید سالمت دیگر از مازندران گرفت.

  

برگزاری غیرحضوری جشن نیمه شعبان با کاروان نسیم 
انتظار

ویژه برنامه نسیم انتظار روز پنجشنبه مصادف با میالد امام زمان 
)عج( در مازندران برگزار خواهد شد.
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کمک خیر تهرانی به مدافعان سالمت در نور
خیر تهرانی ۳ هزار دست گیت حفاظتی )لباس و ماسک( به ارزش 

۲4۰ میلیون تومان به شبکه بهداشت نور اهدا کرد.

  

برگزاری جلسه استانی کاروان نسیم انتظار با حضور نماینده 
ولی فقیه در مازندران

جلسه استانی کاروان نسیم انتظار با حضور نماینده ولی فقیه در 
مازندران ، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و سایر مسوالن برگزار 

شد.
  

پلمب 3۵۵ واحد صنفی متخلف در آمل
۳۵۵ واحد صنفی متخلف پس از شروع طرح پیشگیری از شیوع 

کرونا ویروس تا به امروز در آمل پلمب شدند.

  

دستگیری زوج سارق طالجات در محمودآباد
فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد از دستگیری زوج سارق و 

کشف طالجات سرقتی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی خبر داد.

  

زنبورداران برای پیشگیری از کرونا چه کنند؟
زنبورداران برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا باید قبل از ورود به 

زنبورستان نکاتی را رعایت کنند.

  

کشف جسد یک زن در دریای تنکابن
جسد یک زن میانسال در آب های ساحلی تنکابن کشف شد.

  

طرح غربالگری بیماری کرونا برای مشموالن وظیفه عمومی 
در مازندران

طرح ملی غربالگری بیماری کرونا برای مشموالن وظیفه عمومی 
اعزامی یکم و سوم اردیبهشت ماه سال 99 در استان اجرا می شود.

  

کشاورزان تا اواسط پنج شنبه خزانه گیری نکنند
کشاورزان مازندرانی با توجه به بارندگی هوا، تا اواسط پنجشنبه از 

خزانه گیری خودداری کنند.

  

انجام 3۵0 مورد بازرسی بهداشتی دامپزشکی ساری در ایام 
نوروز

بازرسان و کارشناسان دامپزشکی ساری ۳۵۰ مورد بازرسی بهداشتی 
در نوروز امسال انجام دادند.

  

دستگیری 3 متخلف شکار و صید در آمل
ماموران یگان حفاظت محیط زیست ۳ متخلف شکار و صید را در 

شهرستان آمل دستگیر کردند.

  

سازش در 17 هزار پرونده قضایی
بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ پرونده قضایی پارسال در مازندران منجر به 

صلح و سازش شده است.

  

کمک قهرمانان جهان و المپیک به آسیب دیدگان ناشی کرونا 
در قائم شهر

قهرمانان و پهلوانان صاحب نام جهان در قائم شهر در اقدامی 
نوعدوستانه به یاری نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از بحران کرونا 

شتافتند.
  

ایجاد نقاهتگاه بیماران کرونایی در قائم شهر
با هدف کمک به مدافعان سالمت ،نقاهتگاه بیماران کرونایی بهبود 

یافته در قائم شهر ایجاد و آماده بهره برداری شده است.
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