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کمبود ماسک، احتکار یا خودتحریمی؟/محتکران ماسک 
زودتر از کرونا دست به کار شدند!

همه جای دنیا با همکاری و تجهیز کردن داروخانه ها و بیمارستان 
سعی کرده اند کرونا را مهار کنند اما اینجا یک ماسک معمولی نایاب 

شده، کرونا با خود می گوید نیازی به من نیست...
 

پراید جلوی چشم دولت ترمز برید و از مرز 70 میلیون 
تومان عبور کرد/ نتیجه خودروسازی انحصاری دولتی، 

تاراج سفره کوچک مردم
در حال حاضر هر دستگاه پراید 111 در بازار به قیمت 67 میلیون 
تومان عرضه می شود، قیمت پراید 131 نیز در بازار به 63 میلیون 
تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه تیبا معمولی با قیمت 76 

میلیون تومان عرضه می شود و قیمت هاچ بک این خودرو نیز به 80 
میلیون تومان رسیده است. در همین حال، قیمت هر دستگاه کوییک 

دنده ای نیز در بازار به 86 میلیون تومان رسیده و نوع اتومات این 
خودرو نیز حدود 130 میلیون تومان عرضه می شود.

 
قلیان سراها در مازندران تعطیل شوند/لزوم رعایت آداب 

بهداشتی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: از آن جا که استفاده 

از وسایل و ابزار آالت قلیان، افزایش ریسک خطر کروناویروس را به 
همراه دارد، لذا ضروری است تمامی اماکن عمومی، مراکز تهیه و 

توزیع مواد غذایی عرضه کننده قلیان به حالت تعطیل در بیاید و یا از 
عرضه قلیان در آن ها جلوگیری شود.
 

قیمت انواع آجیل 25 روز مانده به شب عید در مازندران
از دیرباز تاکنون، آجیل در کنار هفت سین و ماهی، جزیی الینفک 

از سفره شب عید بوده که غالب مردم، تهیه و خرید این اقالم از 
دغدغه های روزهای پایانی سال آن ها است.از این رو به سری به 

یکی از بازارهای استان زده ایم تا از قیمت این تنقالت خوشمزه جویا 
شویم.

 
ایران امروز الگوی پایدار در جهان است/ یکی از قطب های 

تولید هواپیماهای نظامی در منطقه هستیم
خلبان جوان آملی گفت: امروز ایران یک نماد و الگو پایداری در منطقه 
و حتی در جهان است، زمانی که کشورهای همسایه و هر کشور دیگری 
در جهان دست کمک و یاری به سمت ما دراز کند قطعا این دست با 

حمایت و همراهی کشورمان همراه می شود.
 

 

انعقاد بیش از 5 هزار سند اجاره موقوفات در مازندران
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: طی سال جاری سند 

اجاره 5 هزار و 745 رقبه موقوفات در مازندران تنظیم اولیه و تمدید 
شده است.

 

آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز در فریدونکنار/ با 
احتکارکنندگان ماسک برخورد می شود

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فریدونکنار از آغاز طرح نظارتی 
ویژه نوروز در این شهرستان خبر داد و گفت: در صورت مشاهده 
نگهداری ماسک و مواد ضدعفونی کننده در غیر از داروخانه ها و 

مراکز عرضه فروش کاالی بهداشتی با عنوان احتکار کاال با دارندگان 
آن برخورد می شود.

 .

بزن و بکوب  در ستادهای انتخاباتی مازندران برای اشغال 
کرسی مجلس!/ عصاره فضیلت ها با نمایندگان اصلح تحقق 

می یابد
وقتی کلیپ های فضای مجازی را در کنار وضعیت بزن و بکوب های 
ستادهای انتخاباتی مازندران قرار می دهیم، باید نگران مجلسی بود 

که نمایندگانش احتماالً برگزیده فضایی مهیج و ماالمال از شعارهای 
احساسی هستند و نمی توان از آن مجلس وظایفش در قانون گذاری و 

نظارت و استیفای حقوق ملت را انتظار داشت.

 

مدارس مازندران تا پایان هفته تعطیل است/مردم نکات 
بهداشتی را رعایت کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: همه مدارس استان تا 
پایان این هفته تعطیل است.
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تعیین تکلیف برای دستگاه های اجرایی در مقابله با کرونا/
خط تولید ماسک در مازندران تقویت می شود

در جلسه قرارگاه پدافند زیستی مازندران بر آمادگی همه 
دستگاه ها برای مقابله با شیوع کرونا تاکید و مهم ترین مصوبات و 

ضرب االجل های این قرارگاه اعالم شد.

 

واقعیت گریزی مدعیان اصالحات از شکست سنگین خود در 
انتخابات

نارضایتی و به تبع آن ناامیدی مردم از لیست امید باعث شد این 
دوره اصولگرایان با رای مردم اکثریت مجلس یازدهم را به دست 

آورند؛ روزنامه های طیف موسوم به اصالح طلب اما دیروز در صفحات 
نخست خود این شکست را سانسور کردند.

  

ا
مسدود کردن راه های ورودی مازندران باید در سطح ملی 

تصمیم گیری شود
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: مسدود کردن 

راه های ورودی به این استان با توجه به شیوع بیماری کرونا باید در 
سطح ملی تصمیم گیری شود.

  

ترافیک روان در محورهای مواصالتی مازندران
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک روان در محورهای مواصالتی این 

استان خبر داد.
 

فعال به مازندران سفر نکنید!
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه مردم  به 

مازندران سفر نکنند، در مورد سفرهای غیر ضروری مازندرانی ها به 
استان های دیگر و ساکنان نقاط دیگر ایران به این استان هشدار داد.

  

هشدار برای آمادگی در مقابل سیالب های احتمالی بهاره در 
مازندران

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران از هشدار 
برای آمادگی در مقابل سیالب های احتمالی بهاره در این استان خبر 

داد.
  

نخستین بانوی مسئول بسیج رسانه در مازندران منصوب شد
خستین بانوی مسئول بسیج رسانه در مازندران شهرستان نوشهر از 

سوی فرماندهی سپاه این شهرستان منصوب شده است.

  
تمهیدات الزم برای مقابله با ویروس کرونا در مازندران 

اندیشیده شد
استاندار مازندران با بیان اینکه تمهیدات الزم برای مقابله با ویروس 
کرونا در مازندران اندیشیده شد، گفت: مردم باید با رعایت مسائل و 
نکات پیشگیری الزم در کنترل ویروس کرونا در این استان همراهی 

کنند.
  

تا اطالع ثانوی سرو قلیان در سفره خانه های سنتی ممنوع 
شود

طبق اطالعیه شماره هفت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 
علوم پزشکی بابل رعایت آداب بهداشتی را جدی بگیرید و تا اطالع 

ثانوی سرو قلیان در سفره خانه های سنتی ممنوع شود.

  

پلمب یک واحد فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی طبی 
به علت فروش داروهای قاچاق

طبق اطالعیه شماره هشت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 
علوم پزشکی بابل یک واحد فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی طبی 

به علت فروش داروهای قاچاق و خارج از شبکه در این شهرستان 
پلمپ شده است.

  

هفت تپه اردوگاه لشکر 25 کربال در راهیان نور می شود
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران گفت: 

منطقه هفت تپه به عنوان اردوگاه لشکر ۲5 کربال در اردوهای راهیان 
نور تبدیل می شود.

 .

کشف 20 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان گلوگاه
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران، از کشف ۲0 کیلوگرم 
تریاک و دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر با همکاری تیم های 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و گلوگاه خبر داد.
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میزان مشارکت مردم ساری و میاندرود در انتخابات ۴۴.5 
درصد بود

فرماندار ساری میزان مشارکت مردم این حوزه انتخابیه را در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 44.5 درصد اعالم 

کرد.
 .

ناوگان حمل و نقل عمومی ساری روزانه ضدعفونی می شود
 رئیس سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ساری از آغاز 

عملیات شستشو و ضدعفونی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی شهر 
ساری خبر داد و گفت: این ناوگان دو نوبت صبح و عصر ضدعفونی 

می شود.
 

15 راس دام براثر آتش سوزی یک دامداری در بابل تلف 
شدند

فرمانده انتظامی بابل گفت: وقوع آتش سوزی در یک دامداری در 
شهرستان منجر به تلف شدن حدود 15 رأس دام شد.

 

ساخت زائرسرای مازندران در مشهد مقدس
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: زائرسرا ویژه 
اسکان افراد کم برخوردار برای سفر به مشهد مقدس در 14 طبقه در 

دست ساخت است.
 

هشدار نسبت به سفرهای غیرضروری به مازندران
 رئیس دانشگاه علوم پزشیکی مازندران درباره سفرهای غیرضروری 

مازندرانی ها به استان های دیگر و ساکنان نقاط دیگر ایران به این 
استان هشدار داد.

 

۶ بیمار مشکوک به کرونا در آمل شناسایی شد
کرونای  بیمار  اینکه  به  اشاره  با  آمل  ودرمان  بهداشت  شبکه  رئیس   
تأیید شده در این شهر نداریم گفت: 6 بیمار مشکوک به کرونا در آمل 

شناسایی شده است.
 

هوای مازندران 8 تا 15 درجه سردتر می شود
 مدیرکل هواشناسی مازندران نسبت به احتمال آبگرفتگی در مناطق 
ساحلی، جلگه ای ودامنه ها براثر نفوذ سامانه بارشی جدید در استان 

هشدار داد و گفت: دما هوا تا 15 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
 

80 کیلوگرم مواد مخدر در بابل کشف شد
 دادستان بابل از کشف 80 کیلو گرم مواد مخدر از نوع حشیش و 

دستگیری 3 نفر از سوداگران مرگ خبر داد.

 

مدارس مازندران تا پایان هفته تعطیل شد
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تعطیلی مدارس و مراکز 

آموزش عالی استان تا پایان هفته خبر داد.

 

صدور سند مالکیت برای 21 بقعه متبرکه در بابل
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بندپی بابل از صدور سند مالکیت 

برای ۲1 موقوفه و بقعه متبرکه در این بخش خبر داد.

  

مازندران  به  فعال  مازندران؛  پزشکی  علوم  دانشگاه  هشدار 
سفر نکنید

مازندران  به  سفر  مورد  در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
هشدار داد و از مردم خواست تا فعال از مسافرت غیر ضروری به استان 

خودداری کنند.
 

کمیته پیشگیری کرونا در آموزش و پرورش مازندران مستقر 
شد

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از استقرار کمیته پیشگیری از 
بیماری کرونا در این نهاد خبر داد.

 

ترافیک در جاده هراز سنگین شد
 بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای مازندران، در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال 
محور هراز به عنوان اصلی ترین ورودی مازندران از پایتخت سنگین 

است.
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برای قرنطینه ورودی های مازندران هشدارهای الزم داده 
شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه باید مردم 
از مسافرت های غیرضروری خودداری کنند، گفت: هشدارهای الزم 

برای جلوگیری از ورود مسافران به مازندران به مقامات ارشد استان 
داده شد.

 

بیماران قلبی - عروقی کرونا را جدی تر بگیرند
 فوق تخصص جراحی قلب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران از بیماران قلبی - عروقی خواست تا توصیه های پیشگیرانه 

از ابتال به کرونا را جدی تر بگیرند.

 

جاده هراز از امشب مسدود می شود
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران اعالم کرد که 

جاده هراز از دوشنبه شب پنجم اسفند ماه به مدت ۲ شب بر روی 
تردد خودروها بسته می شود.

 

فرمانداران مازندران جانشین قرارگاه پدافند زیستی استان 
شدند

استاندار مازندران به عنوان فرمانده قرارگاه پدافند زیستی استان 
همسو با رویکرد پیشگیری و مقابله همه جانبه با احتمال شیوع 

بیماری کرونا ، فرمانداران را به عنوان جانشین خود برای این قرارگاه 
در شهرستان ها منصوب کرد.

 

پزشکان همایش کرونا در بابل را برای پیشگیری کنسل 
کردند

پزشکان دانشگاه علوم پزشکی بابل برای پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا، همایشی که قرار بود امروز دوشنبه در این دانشگاه برگزار کنند 

را کنسل کردند.
 

فروشگاه لوازم بهداشتی در بابل پلمب شد
یک فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی در بابل روز دوشنبه به دلیل 
تخلفاتی چون عرضه داروهای قاچاق و خارج از شبکه توزیع پلمب 

شد.

 

شهروندان به مالقات بیماران بستری در بیمارستان ها نروند
دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شهروندان این استان خواست تا 

برای حفظ سالمتی خود و جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری کرونا 
تا اطالع بعدی به مالقات بیماران بستری در بیمارستان ها نروند.

 

کرونا و ضعف اطالع رسانی از سوی مسئوالن
شیوع کرونا در ایران و انتشار اطالعات ضد نقیض درباره آمارها و 

وضعیت این بیماری در استان های مختلف یک بار دیگر جای خالی 
رسانه در نگاه مدیران مدیریت بحران را نشان داد و اثبات کرد که 
رسانه ها هنوز در مدیریت بحران جدی گرفته نمی شوند تا در گام 

بعدی برای حرفه ای شدن در اطالع رسانی شرایط بحرانی خودشان را 
آماده کنند.

 

برای قرنطینه ورودی های مازندران هشدارهای الزم داده 
شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه باید مردم 
از مسافرت های غیرضروری خودداری کنند، گفت: هشدارهای الزم 

برای جلوگیری از ورود مسافران به مازندران به مقامات ارشد استان 
داده شد.

 

جوسازی سودجویان خطرناک تر از ویروس کرونا
در حالی که ویروس کرونا بسیاری از خانواده های ایرانی و بویژه 

مازندرانی ها را نگران کرده است، جوسازی های برخی سودجویان در 
فضای مجازی و حقیقی بر این نگرانی افزوده که نیازمند تدابیر از 

سوی مسئوالن است.

 

مازندرانی ها کرونا را تنها گذاشتند
 هشدارهای مراجع مسئول و متخصصان و پزشکان در خصوص 

راه های موثر مقابله با شیوع ویروس کرونا در مازندران طی یک هفته 
گذشته اکنون تا حدودی زیادی به ثمر نشسته است ، وضعیتی که 

امروز دوشنبه با خلوت شدن مراکز تجاری ، اماکن عمومی ، خیابان 
ها و استفاده از ماسک تنفسی توسط بیشتر شهروندان مازندرانی قابل 

مشاهده است.
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محور هراز مسدود می شود؛ تردد روان خودروها در 
محورهای استان

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به تردد روان خودروها در 
محورهای مواصالتی استان گفت: محور هراز از امشب مسدود 

می شود.
 

هشدار نسبت به آمادگی مقابل سیالب های احتمالی بهاره/ 
تخلیه ذخیره آب سدهای مازندران

با توجه به در پیش بودن بهار و احتمال گرمای هوا در روزهای پایانی 
سال، مسئوالن استانی نسبت به آمادگی مقابل سیالب های احتمالی 

بهاره هشدار دادند.
 

ذخایر و فرآورده های خونی مازندران رو به کاهش است
مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره سردتر شدن هوا و کاهش 
اقبال مردم برای اهدای خون گفت: ذخایر و فرآورده های خونی 

مازندران رو به کاهش است.

 

۶ بیمار مشکوک به کرونا در آمل شناسایی شدند
رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل گفت: شش بیمار مشکوک به 

کرونا در این شهرستان شناسایی و قرنطینه شدند.

 

تداوم تعطیلی مراکز آموزشی و دانشگاهی مازندران تا 
پایان هفته

با توجه به شیوع ویروس کرونا در استان مازندران تمهیدات الزم 
مسئوالن استانی برای مقابله با این بیماری در استان انجام و بر این 
اساس تمامی مدارس، مراکز آموزشی، دانشگاهی، ورزشی، فرهنگی، 

سینمایی مازندران تا پایان هفته تعطیل شده است.

  

کرونا قدیمی ترین بازار سنتی مازندران را تعطیل کرد
فرماندار شهرستان جویبار گفت: جمعه بازار جویبار برای پیشگیری از 

شیوع کرونا این هفته تعطیل است.

 

سقوط مرگبار کارگر ساختمانی در ساری
سقوط کارگر ساختمانی از یک ساختمان درحال احداث در ساری 

مرگ وی را رقم زد.

 

آتش جان 15 راس دام را در بابل گرفت
وقوع آتش سوزی بامداد امروز در یک دامداری در شهرستان بابل 

منجر به تلف شدن حدود 15 راس دام شد.

 

کشاورزان از بذر اصالح شده ارقام بومی برنج استفاده کنند
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: 

کشاورزان برای سال زراعی ۹۹-۹8 از بذر اصالح شده ارقام بومی 
برنج استفاده کنند.

 

احداث 70 هزار متر مربع گلخانه در عباس آباد
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد از احداث حدود 70 

هزار متر مربع گلخانه امسال در این شهرستان خبر داد.

 

هشدار هواشناسی نسبت به کاهش 15 درجه ای دما در 
مازندران

مدیر گروه پیش یابی و پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران 
طی اخطاریه ای از نفوذ سامانه سرد و بارشی از بعد از ظهر سه شنبه 
به استان خبر داد.فریدونکنار برای برگزاری انتخابات مجلس شورای 

اسالمی خبر داد.
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تعطیلی فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در 
بابل

یک واحد فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی طبی به علت فروش 
دارو های قاچاق و خارج از شبکه در شهرستان بابل تعطیل شد.

 

کشف 80 کیلوگرم مواد مخدر در بابل
سربازان گمنام امام زمان )عج( و پلیس مبارزه با مواد مخدر 

مازندران در یک عملیات مشترک 80 کیلوگرم حشیش از سه 
سوداگر مرگ کشف و ضبط کردند.

 

ضرورت رعایت نکات ایمنی در خانه تکانی
مردم توصیه های ایمنی به ویژه در روز های پایانی سال را رعایت 

کنند تا از بروز حوادث ناگوار و خسارات جبران ناپذیر جانی و 
مالی جلوگیری شود.

 

انعقاد بیش از 5 هزار سند اجاره موقوفات در مازندران
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: سند اجاره 5 هزار 
و 745 رقبه موقوفات امسال در مازندران تنظیم اولیه و تمدید 

شده است.
 

افراد دچار عالیم خفیف کرونا به مراکز درمانی مراجعه 
نکنند

مدیر کل مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت مازندران گفت: 
افراد دچار عالیم خفیف کرونا برای جلوگیری از انتشار این 

ویروس به مراکز درمانی مراجعه نکنند.

 

صدور سند برای بیش از یک میلیون متر مربع از اراضی 
ملی آمل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از سنددار کردن یک 
میلیون و 108 هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان تاکنون 

خبر داد.
 

اخذ سند مالکیت 21 موقوفه و بقعه متبرکه در بندپی بابل
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بندپی بابل گفت:سند مالکیت 3 بقعه 

و 18 موقوفه در بندپی بابل اخذ شد.

   

۶
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