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انتخاب 4 بیمارستان در مازندران برای درمان بیماران 
مشکوک کرونا ویروس/مردم نگران نباشند

رازی  بیمارستان های  گفت:  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
قائمشهر ، خاتم االنبیا بهشهر، امام خمینی آمل و امام خامنه عباس 
 ، مشکوک  بیماران  درمان  جهت  منتخب  بیمارستانهای  بعنوان  آباد 

محتمل و قطعی کرونا ویروس انتخاب شدند.

 

رکوردشکنی قیمت دالر، سکه و طال در بازار/سکه به مرز 6 
میلیون تومان رسید

عضو هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر مرکز مازندران با بیان اینکه 
قیمت ها در بازار امروز طال، رکورد خود را طی دوران پس از انقالب 
شکست؛ گفت: قیمت هر گرم طال در بازار امروز با رکورد شکنی بی 
سابقه به بیش از 610 هزار تومان رسید و طی نوسانات امروز و دیروز 

تا 625 هزار تومان هم رسیده بود.

 

پلمب می شوند/ تشکیل  واحدهای گران فروش عرضه ماسک 
5 پرونده تخلف در بابل و تنکابن

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه هرگونه گران فروشی، 
احتکار، فروش غیر قانونی و کم فروشی مصداق عینی تخلف تعزیراتی 
است؛ گفت: با توجه به حساسیت شرایط، برخوردها با متخلفان سنگین 
داروخانه  یا  واحد صنفی  پلمپ  به  منجر  و حتی  بود  و جدی خواهد 

خواهد شد.

 

مجاری تنفسی راه انتقال بیماری کرونا/ مردم بهداشت فردی 
را رعایت کنند

متخصص داخلی و عفونی راه انتقال بیماری کرونا را از مجاری 

تنفسی دانست و مهم ترین اقدام در رابطه با این بیماری را پیشگیری 
برشمرد و بر رعایت جدی بهداشت فردی تأکید کرد.

 
تایید مرگ یک نفر بر اثر بیماری کرونا در مازندران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: مرگ یک نفر بر اثر ابتال 
به بیمای کرونا ویروس در تنکابن تایید شد.

 

مردم   پلمب داروخانه های محتکر ماسک در بابل/  
گران فروشی ها را به 124 اعالم کنند 

مازندران  تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان  نظارت  و  بازرسی  معاون 
به  مبادرت  که  داروخانه  چند  گرفته  صورت  بازرسی های  طی  گفت: 
گرانفروشی و احتکار ماسک و مواد ضدعفونی کننده در بابل کرده بودند 

شناسایی شدند.
.

  

ا
مرگ یک نفر بر اثر ابتال به بیمای کرونا ویروس در تنکابن 

تایید شد
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تایید ابتال و مرگ یک نفر بر 
اثر بیماری کرونا ویروس در این استان گفت: مرگ یک مسافر تهرانی 

در یکی از بیمارستان شهرستان تنکابن تایید شد.

  

ترخیص نخستین بیمار مشکوک به کرونا در بابل
ییس دانشگاه علوم پزشکی بابل از ترخیص نخستین بیمار مشکوک 

به کرونا با حال عمومی خوب در این شهرستان خبر داد. 

  

توزیع غذای نذری تا اطالع ثانوی در بقاع متبرکه مازندران 
ممنوع است

مسئول روابط عمومی اداره  کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 
توزیع غذای نذری تا اطالع ثانوی در بقاع متبرکه مازندران ممنوع 

است.
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هنرمند واقعی به دنبال هنر است/ گرایش بیش از پیش 
جوانان به عرصه هنر

یک پیشکسوت تئاتر و بازیگری کشور با بیان اینکه هنرمند واقعی 
فقط به دنبال هنر است، گفت: گرایش جوانان نسبت به مسائل هنری 

از جمله سینما، تئاتر، کارگردانی، موسیقی و سایر شاخه های هنری 
بیشتر از گذشته شده است.

  

خانه تکانی مجلس در مازندران/ رأی اعتماد به اصولگرایان
 درحالی سهم مازندران از 12 کرسی مجلس با حضور باشکوه مردم 

در پای صندوق های رأی مشخص شد که هیچ کدام از نمایندگان 
کنونی استان در مجلس یازدهم جایی ندارند.

 

مازندران با 6۰ مصوبه کرونا را مهار می کند/تعطیلی مراکز 
آموزش عالی

 استاندار مازندران از تصویب 60 مصوبه برای مهار کرونا در جلسه 
قرارگاه پدافند زیستی در استان خبر داد.

  

مدارس مازندران برای مقابله با کرونا ضدعفونی می شود
سخنگوی آموزش و پرورش مازندران گفت: مدارس شعب اخذ رای 
انتخابات در استان برای پیشگیری از سرایت ویروس کرونا به دانش 

آموزان ضدعفونی می شود.
 

مازندران  بهزیستی  اشتغال  اعتبارات  از  ریال  میلیارد   5۰۰
محقق شد

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: 500 میلیارد ریال از اعتبارات 
اشتغال مددجویان بهزیستی در استان محقق شد که باالتر از متوسط 

کشوری است.
 

نمایشگاه ملی گل و گیاه در بابل گشایش یافت
 هفتمین نمایشگاه ملی گل و گیاه با 10۳ غرفه و با حضور 

تولیدکنندگان برتر کشوری در بابل افتتاح شد.

 

قاطعانه با گرانفروشی و احتکار ماسک برخورد می شود
دادستان چالوس گفت: با بازرسی ها و بازدید میدانی در شهرستان با 
احتکار و گران فروشی ماسک، ژل شستشو و مواد ضدعفونی کننده، 

قاطعانه برخورد می شود.
 

اولین بیمار مشکوک به کرونا از بیمارستان بابل مرخص شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از ترخیص اولین بیمار مشکوک به 

کرونا ویروس از بیمارستان در بابل خبر داد.

 

کرونا ویروس یک قربانی در مازندران برجای گذشت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرگ یک مسافر تهرانی براثر 

ابتال به بیماری کرونا ویروس را در بیمارستان تنکابن تایید کرد.

 

خانه تکانی مجلس در مازندران/ رأی اعتماد به اصولگرایان
درحالی سهم مازندران از 12 کرسی مجلس با حضور باشکوه مردم در 
پای صندوق های رأی مشخص شد که هیچ کدام از نمایندگان کنونی 

استان در مجلس یازدهم جایی ندارند.

  

کرونا و مسئولیت متقابل رسانه ها و مردم در بحران زدایی
ویروس کرونا در حالی توجه مردم سراسر کشور را به خود جلب کرده 

که هر روز خبرها و مطالبی غیرمستند نیز در بین خبرهای رسمی 
مرتبط با این بیماری در سراسر کشور منتشر می شود و جو روانی 

جامعه را ملتهب می کند.
  

هفتمین جشنواره ملی گل و گیاه در بابل گشایش یافت
هفتمین جشنواره ملی گل و گیاه امروز یکشنبه با حضور 

تولیدکنندگان 10 استان کشور در مصلی بابل گشایش یافت.

 

مراکز شبانه روزی بهزیستی مازندران اعتبار بهداشتی 
دریافت می کنند

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت که مراکز شبانه روزی بهزیستی 
استان برای تامین تجهیزات بهداشتی اعتبار حمایتی دریافت 

می کنند.
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تسهیالت مددجویان مازندران در ایستگاه آخر
 گزارش بانک های عامل مازندران نشان می دهد که تاکنون حدود 

۹0 درصد از مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( این استان که به این بانک ها معرفی شدند، تسهیالتشان 

را دریافت کرده اند. 
 

ترخیص نخستین بیمار مشکوک به کرونا در بابل
دانشگاه علوم پزشکی بابل از ترخیص یک بیمار مشکوک به کرونا در 
این شهرستان خبر داد و اعالم کرد که این بیمار در سالمت کامل و 

با شرایط عادی از بیمارستان مرخص شد.

 

توزیع غذای نذری در اماکن مذهبی مازندران ممنوع شد
اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران اعالم کرد که با توجه به 

شرایط کنونی و ضرورت پیشگیری مناسب از خطر ابتال به بیماری 
کرونا و به منظور حفظ سالمت آحاد جامعه تا اطالع ثانوی توزیع 

هرگونه غذای نذری در بقاع امامزادگان و بقاع متبرکه استان ممنوع 
شده است .

 

مرگ مسافر تهرانی مبتال به کرونا در غرب مازندران تایید 
شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرگ یک مسافر تهرانی را در 
یکی از بیمارستان های شهرستان تنکابن در غرب این خطه شمال 

کشور بر اثر ابتال به ویروس کرونا تایید کرد.

 

دانشگاه های مازندران تا پایان هفته جاری تعطیل شدند
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران اعالم کرد که 
تمامی فعالیت های اداری و علمی دانشگاه ها و مراکز علمی استان تا 

پایان هفته جاری تعطیل است.
 

 

لزوم تنش زدایی روانی علیه بیماری کرونا در مازندران
اگرچه ویروس کرونا به چند استان کشور از جمله مازندران رسیده و 
حتی فضای عمومی جامعه را تا حدودی ملتهب کرده اما تنش زدایی 

روانی علیه این بیماری در عرصه مدیریتی فقط با شفاف سازی 
اطالعات و صد البته با همکاری همه مردم و مسئوالن محقق می شود.

  

فرودگاه های مازندران ضد عفونی می شوند
مدیرکل فرودگاه های استان مازندران گفت: سه فرودگاه استان برای 

مقابله با بیماری کرونا ضدعفونی می شود تا این مکان پرتردد و شلوغ 
استان از این ویروس امن شود.

 
  

در  مازندران  انتخابات  شگفتی  دهم  مجلس  نمایندگان  حذف 
ایستگاه یازدهم

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.

 

مرگ یک نفر بر اثر ابتال به بیماری کرونا ویروس در مازندران
دکتر سیدعباس موسوی اظهار کرد: جسد این فرد تا اعالم نهایی نتیجه 
جلوی  تا  می شود  نگهداری  سردخانه  در  ویروس  کرونا  آزمایش های 

انتشار این ویروس گرفته شود.....

 

مصدوم   12 بابل  در  مسکونی  منزل  واحد  یک  آتش سوزی 
برجای گذاشت

پس از دریافت این گزارش بالفاصله مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل 
و  احمدچاله پی  و  امیرکال  و  رضیکال  و  دانشگاه  پایگاه   5 تکنسین های 

بیشه سر را به محل حادثه اعزام کرد.....

 

گروهک  یک  با  درگیری  در  مازندرانی  مرزبان  شهادت 
تروریستی در منطقه مرزی جکیگور

مرزبانان هنگ مرزی جکیگور با تشدید اقدامات کنترلی در از نوار 
مرزی، از حضور تعدادی تروریست مسلح که به قصد ضربه زدن به 
یگان های مرزی به سمت مرزها پیشروی کرده بودند، مطلع شدند..
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و  کرونا  ویروس  اثر  بر  مازندران  در  نفر  یک  مرگ  تایید 
اقدامات پیشگیرانه مسئوالن استانی

به دنبال احتمال شیوع ویروس کرونا در مازندران، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران دقایقی پیش از تایید ابتال و مرگ یک مسافر تهرانی 

به بیماری کرونا و شناسایی وی در تنکابن خبر داد.

 

تعطیل  فردا  و  امروز  مازندران  دانشگاهی  مراکز  و  مدارس 
شد

از شیوع ویروس کرونا در جامعه،  برای جلوگیری  به دنبال پیشگیری 
مدارس، مراکز دانشگاهی و حوروزی استان تا فردا تعطیل اعالم شده 

است.
 

مقطعی  شدن  مسدود  داد:  خبر  مازندران  راه  پلیس  رئیس 
جاده هراز فردا و پس فردا

رئیس پلیس راه مازندران از مسدود شدن مقطعی جاده هراز در 
روز های پنجم و ششم اسفند امسال خبر داد.

  

آیا تعطیالت مدارس مازندران بخاطر کرونا ادامه دار خواهد 
بود؟

استاندار مازندران گفت: در نشست امروز قرارگاه پدافند زیستی درباره 
ادامه دار بودن تعطیالت مدارس استان تصمیم گرفته شده است.

 

افزایش 3 درصدی جابجایی حمل و نقل کاالی در مازندران
هفده میلیون تن کاال از مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شد که ۳ 

درصد بیشتر از پارسال است.
 

تعطیلی اماکن ورزشی مازندران
تمامی اماکن ورزشی استان مازندران تا روز جمعه تعطیل است.

 

پلیس قائم شهر نقاب از چهره سارقان برداشت

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر از دستگیری 2 سارق حرفه ای و 
کشف 2 میلیارد ریالی اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

 

آغاز بکار نمایشگاه ملی گل و گیاه در بابل
هفتمین نمایشگاه ملی گل و گیاه شهرستان بابل، امروز آغاز بکار 

کرد.
 

دعوت از مردم مازندران برای اهدای خون
مدیرکل انتقال خون مازندران به منظور جلوگیری از کاهش ذخایر 
خون و فرآورده های آن در استان از مردم نوعدوست مازندران برای 

اهدای خون دعوت کرد.
 

دستگیری قاتل و کشف راز قتل جسدی مجهول الهویه در نکا
فرمانده انتظامی شهرستان نکا از دستگیری قاتل و کشف راز قتل 

جسدی مجهول الهویه در آن شهرستان خبر داد.

 

دریای خزر از چهارشنبه طوفانی می شود
دریای مازندران از روز چهارشنبه ۷ اسفند ماه مواج و طوفانی 

می شود.
 

تعطیلی همه کالس های آموزشی - تقویتی در مازندران
رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران 
گفت: همه آموزشگاه های زیر نظر آموزش و پرورش مازندران امروز و 

فردا برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل است.

 
تعطیلی برنامه های هنری و سینمایی مازندران

به علت ضرورت پیشگیری از ویروس کرونا تمام برنامه های هنری و 
سینمایی استان تا پایان هفته تعطیل هستند.

 
توزیع غذای نذری تا اطالع ثانوی در بقاع متبرکه مازندران 

ممنوع است
به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی توزیع 

هرگونه غذای نذری در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه 
مازندران ممنوع شد.
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