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استاندار مازندران:

مازندرانی ها همکاری خوبی در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی داشتند
چالوس نیوز | استاندار مازندران
گفت :مردم مازندران در اجرای
طرح فاصله گذاری اجتماعی
نهایت همکاری را داشته اند که
جای قدردانی دارد.
به گزارش چالوس نیوز  ،احمد
حسین زادگان در بازدید از
نقاهتگاه شهید سردار سلیمانی
نیروی دریایی سپاه پاسداران در
شهرستان چالوس اظهار داشت:
نقاهتگاه شهید سردار سلیمانی
با  150تخت پیش بینی شده و تا
 200تخت نیز می تواند ارتقا یابد.
وی ادامه داد :در دو مکانی که
در شهرستان چالوس برای غرب
استان مازندران به تعداد 300
تخت پیش بینی شده می تواند
در وضعیت بحرانی مورد استفاده

قرار گیرد.
حسین زادگان تصریح کرد :اگر
از این نقاهتگاه در برای درمان
بیماران مورد استفاده قرار نگیرد
که فعال هم دچار بحران در مراکز
درمانی غرب استان نشده ایم می
تواند مکانی برای دوران درمان
افرادی که در منزل مشکل
دارند باشد و اماکانات خوبی
برای این نقاهتگاه توسط نیروی
دریایی سپاه پیش بینی شده و
آزمایشات اولیه درمانی نیز در
این مکان انجام می شود.
استاندار مازندران اذعان داشت:
مرکز اورژانس شهید بهشتی
نوشهر هم اقدامات خوبی برای
آن انجام شده و باالی  85درصد
پیشرفت فیزیکی دارد و در حد

ناظر گمرکات استان مازندران خبر داد:

صادرات  ۱۴هزارتن کیوی از گمرکات مازندران

فرمانده سپاه کربال مازندران خبر داد:

تولید بیش از سه میلیون قلم لوازم بهداشتی
در سپاه کربالی مازندران

چالوس نیوز | فرمانده سپاه کربالی
مازندران با اشاره به تولید بیش از سه
میلیون و  ۲۹۸قلم انواع لوازم بهدشتی
در این مجموعه  ،گفت ۲۱۴ :کارگاه تولید
لوازم پزشکی با بیش از چهار هزار خیاط
مشغول تولید اقالم بهداشتی هستند که
این اقالم توسط مدافعان سالمت بین
مردم توزیع میشود.
به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی
سپاه کربال  ،سردار محمدحسین بابایی
افزود  :امروزه جبهه وسیعی از مقابله با
این ویروس منحوس را طی  ۳۴روز در
همه شهرها و روستاهای مازندران شاهد
هستیم.
وی با اعالم اینکه در ضدعفونی و
گندزدایی محالت و معابر و اماکن پرتردد
بیش از سه میلیون  ۱۴۳هزار لیتر محلول
ضدعفونی کننده استفاده شد ،اضافه
کرد:ضدعفونی معابر شهری و روستایی
بارها تداوم پیدا کرد و چه بسا بعضی معابر
و کوچه ها هر شب توسط مدافعان سالمت
گندزدایی می شد.
فرمانده قرارگاه پدافند زیستی سپاه کربال
با بیان اینکه مردم و بسیجیان احساس
مسئولیت کردند و در صحنه مبارزه با
کرونا ماندند ،گفت  :تالش جمعی گروههای
جهادی آثار و برکات خوبی داشت که از
جمله این آثار و برکات از بین رفتن ترس
و واهمه بین مردم برای تامین نیازهای
اقالم بهداشتی بود که امروز مازندران از

شرایط سخت عبور کرد و توانست خود
را بازسازی کند.
سردار بابایی همچنین از اهدای بیش از ۷۰
هزار بسته معیشتی به اقشار آسیب پذیر
خبر داد و افزد:موضوعی که در این ایام
سپاه از آن غافل نشد حمایت از عزیزانی
بود که به نحوی شغل شان را از دست
دادند یا به هر دلیل دچار مشکل شدند لذا
بستههای معیشتی با کمک خیرین تهیه و
دراختیار آنها قرار گرفت.
فرمانده سپاه کربال با اعالم اینکه بیش
از  ۴۲۲هزار بسته بهداشتی هم توزیع
شد ،افزود  :مثل دوران دفاع مقدس که
عده ای روسفید شدند و عده قلیلی هم
رفوزه شدند؛ در این ایام هم که مردم نیاز
به اقالم بهداشتی داشتند و برخی نیز
روی تخت بیمارستان بودند عده قلیلی
دست به احتکار لوازم بهداشتی زدند که
با اشراف اطالعاتی سپاه در این مورد ۱۳۳
نفر دستگیر شدند و بیش از یک میلیون
انواع اقالم بهداشتی هم کشف شد.
وی ادامه داد  ۱۷ :نقاهتگاه بیماران کرونایی
با بکارگیری یک هزار  ۶۶۱تختخواب در
شهرهای مازندران برپا شد که بخشی از
پرستاران و پزشکان نیروی زمینی سپاه
در بابل و همچنین نیروی دریایی سپاه در
چالوس مستقر شدند ،تا پذیرای بیمارانی
باشند که مرحله دوران پس از مرخصی
بیمارستان را طی میکنند.

 12میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
و با پیگیری های آقای احمدی
الشکی نماینده مردم شهرستان
در مجلس سعی شد با مصوبه
دولت توجه ویژه ای از سوی
سازمان برنامه و بودجه برای این
مرکز باشد.
وی گفت :تجهیزات و امکانات
مورد نیاز مرکز اورژانس
بیمارستان شهید بهشتی نوشهر
آمده و به پیمانکار گفتیم کار را
انجام دهد و متوقف نشود و با
وزیر معین مازندران دکتر جهرمی
مکاتبه شد و دکتر نوبخت معاون
رئیس جمهور نیز قول مساعد
دادند در این زمینه نگاه ویژه ای
داشته باشد تا شاهد بهره برداری
آن باشیم.

چالوس نیوز | ناظر گمرکات مازندران گفت :در سال  14 1398هزار تن کیوی از گمرکات مازندران صادر شد که به ارزش  10میلیون و  230هزار
دالر می باشد.
صادرات  14هزارتن کیوی از گمرکات مازندران
به گزارش چالوس نیوز  ،علی یوسفی منش اظهار داشت :طی سال  1398حجم صادرات کیوی از گمرکات مازندران با رشد وزنی  109درصدی
از مرز  14هزار و  467تن گذشت .
وی ادامه داد :ارزش کیوی صادر شده برابر با  10میلیون و  229هزار و  968دالر بوده که رشد  135درصدی را نسبت به سال  97نشان می دهد
یوسفی منش بیان داشت :کشورهای هند ،ازبکستان  ،بحرین  ،گرجستان ،قزاقستان ،روسیه و اسپانیا کشورهای مقصد کیوی صادر شده از
گمرکات نوشهر و ساری بودند.
ناظر گمرکات مازندران تاکید کرد  :میزان صادرات کیوی از کل کشور  158هزار تن به ارزش بیش از  111میلیون دالر بوده و گمرکات مازندران
رتبه سوم در بین  ۴۴گمرک فعال در صادرات کیوی را در کل کشور داراست .
مدیرعامل آب و فاضالب مازندران:

مشکل کمبود آب شرب
در مازندران نداریم

چالوس نیوز | مدیرعامل آب
و فاضالب مازندران گفت:
مشکل کمبود آب شرب در
استان مازندران نداریم و
آماده باش نیروهای عملیاتی
و فنی آبفا در شرایط بحرانی
که با کرونا درگیر هستیم برای
تامین آب شرب ادامه دارد.
مجید عبدالهی در گفتگو
با خبرنگاران اظهار داشت
 :مجموعه کارکنان آب و
فاضالب مازندران بی وقفه
در کنار هموطنان و هم
استانیهای عزیز قرار دارند تا
بتوانند ضمن تأمین آب شرب
بهداشتی و تعامل و همکاری
با یکدیگر ویروس کرونا را
شکست دهند.
وی ادامه داد  :همکاران ما
همچون سالهای گذشته
بی وقفه و شبانه روز درحال

خدمت رسانی به مردم
هستند و امسال با توجه به
شرایط بحرانی و فراگیری
کرونا ویروس ،این تالشها
چندین برابر شده است.
عبدالهی تصریح کرد :پرسنل
این شرکت تالش میکنند آب
کافی و بهداشتی در اختیار
مشترکین قرار گیرد تا از نظر
بهداشتی دچار مشکل نشوند.
مدیرعامل آبفامازندران بیان
داشت  :از مشترکین عزیر
انتظار میرود برای قطع
زنجیره ابتالء به ویروس کرونا
در خانههای خود بمانند و از
مراجعه حضوری به امورات
و ستاد خودداری نمایندو از
طریق تماس تلفنی مشکالت
خود را بیان تا ماموران این
اداره در اسرع وقت رسیدگی
کنند.

معاون استاندار مازندران اعالم کرد:

توزیع  ۶۰۰۰بسته اقالم بهداشتی بین مراکز
درمانی مازندران

چالوس نیوز | معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری مازندران
از توزیع و اعطای شش هزار بسته
اقالم بهداشتی و درمانی از سوی
بنیاد برکت بین مراکز درمانی
استان خبر داد.
مهدی رازجویان پیش ازظهر
پنجشنبه در حاشیه اجرای
پویش احسان سالمت از اعطای
شش هزار بسته اقالم بهداشتی
و درمانی از سوی بنیاد برکت به
دانشگاههای علوم پزشکی بابل و
مازندران خبر داد و افزود :تمامی
دستگاهها اعم از نیروهای انتظامی
و نظامی ،بسیج ،گروههای جهادی
و مردمی در شهر و روستاهای
استان مازندران تالشهای زیادی
در مقابله با بیماری کرونا انجام
دادند که میبایست مورد قدردانی
قرار گیرد.
معاون استاندار مازندران با اشاره به
اینکه شهرداران و دهیاران با تالش
شبانه روزی توانستند اتفاقات
خوبی را در شهرها و روستاها برای
مقابله با ویروس کرونا رقم بزنند،

افزود :دستگاههای خدمات رسان
مجموعه مدیریت شهری فرا تر از
انتظار ظاهر شدند که خروجی این
مهم در همه مناطق استان مشخص
بوده زیرا موجب کاهش چشمگیر
شیوع ویروس کرونا شده است.
وی تصریح کرد؛ امروز ستاد اجرایی
فرمان امام با دستور استاندار
 ۵هزار بسته مواد بهداشتی و
ضدعفونی کننده ژل دست وماسک
برای بار دوم تهیه کرد تا در اختیار
گروههای جهادی قرار گرفت و در
بین اقشار مختلف توزیع شود.
رازجویان اظهار کرد :همچنین از
طریق کمیته امداد و قرارگاههای
جهادی هزار عدد گان در اختیار
دانشگاههای علوم پزشکی قرار
میگیرد و در بین بیمارستانها
توزیع میشود تا بتوانیم به نوعی از
محافظین سالمت حمایتهای الزم
را صورت داده باشیم و نشان دهیم
که مسئوالن اجرایی استان به فکر
سالمتی این عزیزان هستند و برای
تأمین سالمت شأن اقدامات الزم را
خواهند داشت.

