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آغاز برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی کتاب برگزیده سال 
سپاه

مسابقه بزرگ کتاب خوانی کتاب »راز پالک سوخته « کتاب برگزیده 
سال سپاه از اول اسفندماه سال ۹۸ لغایت ۱۰ اردیبهشت سال ۹۹ 

برگزار می شود.
 

فروش ماسک تنها در داروخانه ها و مراکز عرضه فروش 
کاالی بهداشتی/برخورد قاطع با محتکران و گران فروشان 

سودجو
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعالم برخورد قاطع 

با با هر گونه احتکار و گران فروشی ماسک و مواد ضد عفونی کننده 
در استان گفت: عرضه ماسک و مواد ضد عفونی کننده فقط باید از 

طریق داروخانه ها و مراکز عرضه فروش کاالی بهداشتی صورت بگیرد.
 

»رضا حاجی پور« پیروز کرسی مجلس یازدهم آمل
رضا حاجی پور با ۵۷۹۵۱ رای توانست صندلی سبز بهارستان را در 

آمل از آن خود کند.
 

درصدی   13 کاهش  دلیل  فعلی  مجلس  و  دولت  عملکرد 
مشارکت مردم/ رای قاطع ملت علیه غربگراها

کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: طبیعی است که رای قاطع 
مردم به گفتمان خودکفایی و مدیریت جهادی پیام مهمی به مدیریت 

کشور برای جهت گیری های تازه در اقتصاد و سیاست است.

 
آیت اهلل توکل: با انجام تکلیف ملت، ادای دین منتخبان آغاز 

شد
ملت والیتمدار و مسئولیت پذیر ایران با درک حساس شرائط کنونی، 
به  باید  که  منتخبان هستند  این  و حال،  کرده  تکلیف خود عمل  به 

شعارهای خود عمل کنند.
 

 

“علی اصغر باقرزاده” منتخب مردم بابلسر و فریدونکنار شد
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی که روز جمعه 

همزمان با سراسر کشور در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار برگزار 
شد، آقای علی اصغر باقرزاده با ۳۰۴۳۰ رای توانست به عنوان نفر اول 

معرفی و راهی بهارستان شود.
 

لزوم توجه مسئوالن به رفع مشکالت پالژداران بابلسر/ 
پابرجا بودن معضل چادرخواب در سایه عدم حمایت 

مسئوالن
رئیس اتحادیه اقامتی و گردشگری بابلسر بر لزوم توجه مسئوالن به 
رفع مشکالت پالژداران بابلسر تاکید کرد و گفت: یکی از معضالتی 

که همه ساله در بابلسر با آن مواجه هستیم وضعیت نابسامان 
چادرخواب ها است.

 .
وزیر بهداشت: خطر کرونا به مراتب کمتر از آنفلوآنزا است
وزیر بهداشت با اشاره به مهار ویروس آنفلوآنزا در پاییز امسال گفت: 

میزان کشندگی آنفلوآنزا به مراتب از کرونا بیشتر بود و ما قطعا 
ویروس کرونا را با هوشمندی مردم و همکاری بین بخشی دستگاه ها 

مهار خواهیم کرد.

 
دروغ پراکنی و شایعه سازی درباره »کرونا« تازه ترین بازی 

کثیف ورشکستگان سیاسی
دشمنان ایران برای قطع پیوند ملت با انقالب و ساختارهای مبتنی 

بر مردم ساالری دینی، به هر دستاویزی متوسل می شوند. دروغ 
پردازی و شایعه سازی درباره ویروس کرونا تازه ترین بازی احمقانه 

ورشکستگان سیاسی است.

  

ا
موارد مشکوک به کرونا ویروس در بابل هنوز تایید نشده 

است
ایسنا/مازندران رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: موارد مشکوک 

به کرونا ویروس در بابل هنوز تایید نشده است.

  
پلمپ یک داروخانه در بابل

ایسنا/مازندران معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل از پلمپ 
یک داروخانه در این شهرستان و معرفی ۲ داروخانه به تعزیرات 

به علت عدم ارائه ماسک و گرانفروشی خبر داد.
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مصدومیت ۴ آتش نشان در عملیات مهار آتش سوزی در بابل

ایسنا/مازندران مدیرعامل سازمان آتش نشانی از مصدومیت ۴ 
آتش نشان بابلی در عملیات مهار آتش سوزی مهیب در این شهرستان 

خبر داد.
 

اثبات وقفیت ۶5 هزار و 8۰۰ متر مربع موقوفه در بلده
ایسنا/مازندران رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بلده شهرستان نور 
گفت: اثبات وقفیت ۹ هزار و ۸۰۰ متر مربع از موقوفه رقیه خانم 

کلیکی و اجرای حکم به نفع موقوفه و ۵۶ هزار متر مربع از موقوفه 
عبدالمحمد بلده ای )مزرعه نیف( انجام شد.

  

نتایج انتخابات در 9 حوزه انتخابیه مازندران مشخص شد
ساری - براساس نتایج اولیه و غیررسمی وضعیت و نتایج ۱۲ کرسی 

مجلس در ۹ حوزه انتخابیه مازندران مشخص شده است.

 .
مدارس مازندران ۲ روز تعطیل است

ساری - مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از تعطیلی دو روزه 
مدارس استان به دلیل اتخاذ تصمیمات الزم برای پیشگیری از 

ویروس کرونا خبر داد.
  

۴۰ واحد تجاری در بازار بابل درآتش سوخت/ مصدومیت 
۴ آتش نشان

بابل - آتش سوزی مهیب سبب سوختن کامل ۴۰ واحد تجاری در 
بازار بابل شده است.

 .

محور هراز شبهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری مسدود می 
شود

ساری - رئیس پلیس راه مازندران گفت: محور هراز به دلیل عملیاتی 
تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی دو شب در هفته جاری مسدود 

می شود.
 

فرهنگ وقف براساس نیاز روزجامعه ترویج شود
میاندرود - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میاندرود بر تبلیغ و ترویج 

فرهنگ وقف براساس نیاز روز جامعه تاکید کرد.

 
مازندران رتبه چهارم ابالغ الکترونیکی را دارا است

در  استان  اکنون  مازندران گفت: هم  دادگستری  رئیس کل   - ساری 
زمینه ابالغ الکترونیکی رتبه چهارم را در کشور دارا است.

 
منتخب حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد مشخص 

شد
تنکابن - رئیس حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد گفت: 
شمس الدین حسینی با کسب بیشترین آرای مردم از این حوزه 

انتخابیه به مجلس راه یافته است.
 

و  چالوس  نوشهر،  مردم  منتخب  محسنی«  »محمدعلی 
کالردشت در مجلس شد

عنوان  به  بندپی  محسنی  محمدعلی  گفت:  نوشهر  فرماندار   - نوشهر 
روانه  کالردشت  و  چالوس  نوشهر،  انتخابیه  حوزه  در  مردم  منتخب 

مجلس شورای اسالمی شده است.

 
»غالمرضا شریعتی« منتخب مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در 

مجلس شد
بهشهر - فرماندار بهشهر گفت: با پایان یافتن نتایج شمارش آرا، 

غالمرضا شریعتی اندراتی به عنوان منتخب مردم در حوزه انتخابیه 
بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس انتخاب شده است.

 
رضا حاجی پور منتخب مردم آمل درمجلس یازدهم شد

آمل- رئیس مرکزحوزه انتخابیه شهرستان آمل گفت: »رضا حاجی 
پور« با کسب بیشترین آرای جمع آوری شده درسطح این شهرستان 
به عنوان نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس یازدهم انتخاب شد.

  

انتخابات مازندران در  نمایندگان مجلس دهم شگفتی  حذف 
ایستگاه یازدهم

ساری-ایرنا- در حالی ستاد انتخابات مازندران نتایج رای گیری در 
۹ حوزه انتخابیه مازندران را اعالم و زنگ پایان رقابت های انتخاباتی 

مجلس یازدهم را به صدا درآورد که هیچ یک از نمایندگان فعلی 
مردم مازندران در مجلس شورای اسالمی موفق به کسب اکثریت آراء 

نشدند.

۲



 
۴۰ واحد تجاری در بابل خاکستر شد

ساری - ایرنا_ ۴۰ واحد تجاری عصر امروز شنبه در محله مسجد 
جامع بابل دچار اتش سوزی شد.

 
رییس دانشگاه علوم پزشکی: بیمار کرونای تایید شده در 

بابل نداریم
ساری- ایرنا؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به اینکه بیمار 
کرونای تایید شده در این شهر نداریم گفت: حال ۶ بیمار مشکوک به 

کرونا در بابل خوب است و همه این افراد تحت درمان قرار دارند.

 
سرمربی نساجی قائمشهر استعفا کرد

ساری-ایرنا- رضا مهاجری سرمربی نساجی قائمشهر که عملکردش 
در نیم فصل دوم رقابت های فوتبال با نتایج ضعیف تیمش مورد انتقاد 

کارشناسان فوتبالی قرار داشت، به علت آنچه که بیماری اعالم شده 
از سمتش استعفا کرد.

 
حاجی پور منتخب مردم آمل در مجلس یازدهم شد

ساری- ایرنا - رضا حاجی پور با کسب بیشترین آرای جمع آوری 
شده منتخب مردم آمل در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

شد.
 

ولی اهلل فرزانه منتخب حوزه نور و محمودآباد در مجلس 
یازدهم شد

نوشهر - ایرنا - ولی اهلل فرزانه با کسب بیشترین آرای ماخوذه 
منتخب مردم حوزه انتخابیه شهرستان های نور و محمود آباد در 

مجلس یازدهم انتخاب شد.
 

منتخبان حوزه انتخابیه قائمشهر برای مجلس یازدهم مشخص 
شدند

ساری _ ایرنا _ کیوان مرادیان و کمال علیپور به عنوان منتخبان 
مردم حوزه انتخابیه قائمشهر ، سوادکوه ، سوادکوه شمالی ، جویبار 

و سیمرغ در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی یازدهم انتخاب 
شدند .

 

سیدشمس الدین حسینی منتخب مردم تنکابن ، رامسر و 
عباس اباد در مجلس شد

نوشهر - ایرنا - سید شمس الدین حسینی با کسب بیشترین آرای 
ماخوذه منتخب حوزه انتخابیه تنکابن ، رامسر و عباس آباد برای 

کرسی مجلس یازدهم شد.

 

پاکسازی پوسترهای تبلیغاتی و بازگشت زندگی غیرانتخاباتی 
به مازندران

ساری - ایرنا - با گذشت حدود ۱۲ ساعت از پایان رای گیری و 
مشخص شدن نمایندگان برخی حوزه های انتخابیه استان مازندران 

و ضعیف شدن احتمال موکول شدن انتخابات برخی حوزه های 
انتخابیه به دور دوم ، شهرداری ها برای پاکسازی پوشترها و تراکت  های 

تبلیغاتی دست به کار شدند.
 

لطفا با کرونا شوخی نکنید!
ساری - ایرنا - ویروس کرونا که امروز تا حدود زیادی به یک نگرانی 

جهانی تبدیل شده در حالی به ایران رسیده است که در فضای 
عمومی جامعه هنوز به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته و عمدتا 

با شوخی و مزاح همراه شده است.
 

منتخبان مردم ساری و میاندرود در مجلس یازدهم معرفی 
شدند

ساری- ایرنا- فرمانداری ساری، منصور علی زارعی کیاپی و علی 
بابایی کارنامی را به عنوان منتخبان مردم ساری و میاندرود برای 

یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 

منتخبان مردم بابل در مجلس یازدهم مشخص شدند
ساری - ایرنا - علی کریمی فیروزجایی و مهدی سعادتی با کسب 

بیشترین آرای جمع آوری شده در بابل ، منتخبان این حوزه انتخابیه 
در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی شدند.

 
هشدار رییس سازمان صنعت مازندران به احتکار کنندگان 

ماسک
ساری - ایرنا - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت 

: احتکارکنندگان و گرانفروشان ماسک و مواد ضد عفونی کننده در 
استان شناسایی و با آنها برخورد می شود.

 

شریعتی منتخب حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه در 
مجلس یازدهم شد

ساری- ایرنا- رییس ستاد مرکزی انتخابات بهشهر ، نکا و گلوگاه 
گفت که غالمرضا شریعتی انداراتی پس از شمارش آرای جمع آوری 
شده در این حوزه انتخابیه ، بیشترین رای شرکت کنندگان را کسب 

کرد و منتخب مجلس یازدهم شد.
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بابلی ها منتخبان خود را در مجلس یازدهم شناختند
 فرماندار بابل گفت: علی کریمی فیروزجایی و مهدی سعادتی در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس توانستند با کسب اکثریت آرا از 

حوزه انتخابیه بابل به مجلس راه یابند.
 

»ولی اهلل فرزانه« نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس 
یازدهم شد

فرماندار نور از انتخاب »ولی اهلل فرزانه« به عنوان منتخب مردم نور و 
محمودآباد در مجلس یازدهم شورای اسالمی خبر داد.

 

منتخبان مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس 
یازدهم مشخص شدند

رئیس حوزه انتخابیه قائم شهر از مشخص شدن دو منتخب مردم 
قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سیمرغ و سوادکوه شمالی در خانه ملت 

خبر داد
 

منتخب مردم شرق مازندران در مجلس یازدهم مشخص شد
رئیس حوزه انتخابیه بهشهر گفت: با پایان یافتن نتایج شمارش آرا، 
غالمرضا شریعتی اندراتی به عنوان منتخب مردم در حوزه انتخابیه 

بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس انتخاب شده است.
 

شمس الدین حسینی منتخب مردم تنکابن، رامسر و 
عباس آباد در مجلس یازدهم شد

رئیس حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد گفت: شمس الدین 
حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم، با کسب بیشترین آرای مردم از این 

حوزه انتخابیه به مجلس راه یافته است.

  

انسداد شبانه هراز از 5 اسفند
محور هراز از ۵ تا ۶ اسفند ۹۸ به مدت ۲ شب از ساعت ۲۱ تا ۵ 

صبح روز بعد بسته خواهد بود.

 

تنظیم و تجدید 1۰۴۲ سند اجاره رقبات وقفی در میاندورود
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میاندورود از تنظیم و تمدید یکهزار و 

۴۲ سند اجاره رقبات وقفی امسال در این شهرستان خبر داد.
 

لغزنده بودن جاده های کوهستانی مازندران
رئیس پلیس راه مازندران از لغزنده بودن برخی نقاط از جاده های 

کوهستانی استان خبر داد.
 

تعطیلی دو روزه مدارس استان مازندران
مدارس مازندران در همه مقاطع تحصیلی فردا یکشنبه چهارم و 

دوشنبه پنجم اسفند تعطیل است.
 

صدور گواهی معیار مصرف انرژی در مازندران
مدیرکل استاندارد مازندران گفت: ۲۹ گواهی استاندارد معیار مصرف 

انرژی از ابتدای امسال تاکنون در مازندران صادر شد.
 

آتش سوزی گسترده یک مرکز خرید در بابل
شاهدان عینی از آتش سوزی گسترده و ریزش ساختمان در یکی از 

مراکز خرید واقع در خیابان بازار بابل خبر دادند.
 

مهاجری استعفا داد
محمد رضا مهاجری سرمربی تیم نساجی مازندران استعفای خود را 

به باشگاه اعالم کرده است.
 

معرفی به تعزیرات داروخانه های متخلف در بابل
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: یک داروخانه در 
بابل به دلیل خودداری کردن از ارائه لوازم پزشکی در رابطه با کرونا 
ویروس به مردم تعطیل و دو داروخانه به تعزیرات حکومتی معرفی 

شدند.
 

حال بیماران بستری در بیمارستان میناگر مساعد است
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل اعالم کرد: در صورت تایید 

آزمایشات مربوطه و قطعی شدن بیماری از طریق سایت وزارت و 
دانشگاه اعالم می شود.

 

تایید نشدن کرونا در بابل
رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: نتیجه آزمایشات موارد 

مشکوک به کرونا ویروس در بابل هنوز تایید نشد.
 

۴



سفر به عتبات عالیات تعلیق شد
مدیرکل حج و زیارت مازندران گفت: با توجه به دیده شدن 

نمونه هایی از ویروس کرونا در کشور، امکان اعزام زائران در قالب 
کاروان ها از مرز ها وجود ندارد.

 
برگزاری مانور دانش آموزی برای چهارشنبه آخرسال

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش مازندران با اشاره به 
نزدیکی چهارشنبه آخرسال از اجرای مانور و برگزاری نمایشگاه با 

هدف افزایش آگاهی دانش آموزان مازندرانی خبر داد.

 
برخورد با محتکران و گرانفروشان ماسک در مازندران

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: با هر گونه احتکار 
و گرانفروشی ماسک و مواد ضد عفونی کننده در مازندران برخورد 

می شود.
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