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راه اندازی پایگاه های تست کرونا در ورودی مازندران/
شهرداری ها مکلف به ضدعفونی خودروهای حمل و نقل 

عمومی شدند
با هماهنگی انجام شده با ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد در 

مبادی ورودی استان پایگاه ها و گیت های تست کرونا دایر شود، 
دانشگاه علوم پزشکی و هالل احمر مازندران مسئولیت برپایی أین 

کمپ ها را برعهده دارند.
 

کاهش ابتال به ویروس کرونا با تغییر فضای روانی و بینش 
اجتماعی/مردم آرامش خود را حفظ کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تغییر فضای روانی و 
بینش اجتماعی در شرایط کنونی تعداد مبتالیان به این ویروس را 

کاهش می دهد.

 

گرانی کاالها توجیهی ندارد/رهاشدگی بازار با فقدان 
نظارت

در شرایطی که قیمت برخی کاالهای واسطه ای یا مصرفی بدون دلیل 
موجهی افزایش پیدا کرده است، به نظر می رسد نظارت جدی دولت 

در حوزه قیمت ها می تواند موجب ثبات در بازار شود.

 

دستگاه قضا در حفاظت از سالمت مردم خط قرمزی ندارد/
برخورد قاطع با سودجویان و محتکران

دادستان جویبار گفت: دادستانی و دستگاه قضایی در راستای صیانت 
از حقوق مردم با کسانی که با اقدامات منفعت طلبانه و یا سودجویانه 
در شرایط حساس کنونی سالمت مردم را به مخاطره بیاندازند بدون 

اغماض و به شدت برخورد خواهد شد.

 

ویروس  منشا  تهران  به  او  چینی  زن  و  عربستانی  تاجر  سفر 
کرونا در ایران

گزارش  طبق  گفت:  بهداشت  جهانی  سازمان  رییس  آدراهام  تدروس 
تحقیقاتی که نتیجه آن روز گذشته اعالم شده سفر آوریل )بهمن ماه( 
سال جاری یک تاجرعربستانی به نام خالد بن فرحان به همراه همسر 
چینی اش که او هم از تاجران خودرو است منشا اصلی ویروس کرونا 

در ایران است.
 

 

ضدعفونی روزانه ناوگان عمومی حمل ونقل در ساری
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساری 

از آغاز عملیات شستشو و ضدعفونی کردن ناوگان حمل و نقل 
عمومی این شهرستان خبر داد و گفت: نظافت و ضدعفونی مستمر 

اتوبوس های درون شهری ناوگان حمل و نقل عمومی شهر ساری در 
دو نوبت صبح و عصر انجام می شود.

 

برپایی نمایشگاه های بهاره در تمام شهرهای مازندران لغو 
شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از لغو برگزاری 
نمایشگاه های فصلی و بهاره در استان مازندران خبر داد و گفت: برای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مقرر شد تا برگزاری نمایشگاه بهاره 

و فصلی در استان مازندران تا اطالع ثانوی لغو شود.

 

افزایش 39 درصدی مختومه شدن پرونده های معوق در 
محاکم قضایی

رئیس کل دادگستری مازندران از افزایش 39 درصدی مختومه شدن 
پرونده های معوق درمحاکم قضایی استان بعد از صدور دستورالعمل 

کاهش پرونده های معوق و مسن خبر داد.

 

ناوگان تاکسیرانی جویبار ضدعفونی می شوند
شهردار جویبار گفت: با هدف پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 

تاکسی های درون شهری شهر جویبار به صورت مستمر نظافت و 
ضدعفونی خواهند شد.
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ا
بیماری ویروسی یا عارضه روانی؟

شاید دیدن مردمانی با مشت های گره کرده، ماسک و گاهی دستکش 
در حالت احوال پرسی در کشوری مانند ایران که رسوم متنوعی برای 

دیدارهای دوستانه و خوش و بش دارند بسیار عجیب به نظر برسد 
اما کرونا توانست خط پایانی بر رسوم احوالپرسی ایرانی ها مانند دست 

بوسی و دیده بوسی بکشد.
  

کلید رفع کرونا ویروس فرهنگی است/ ایجاد گیت تست تب 
سنجی در مبادی ورودی مازندران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از آغاز تست تب سنجی برای 
کرونا ویروس با ایجاد گیت هایی در مبادی ورودی این استان خبر 
داد و گفت: ماندن در منزل بهترین شیوه برای کاهش انتقال کرونا 

ویروس بوده و کلید رفع آن فرهنگی است.

 

آلودگی دست شایع ترین راه انتقال ویروس کرونا است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه استفاده 

از ماسک برای همه مردم توصیه نمی شود، گفت: آلودگی دست 
شایع ترین راه انتقال ویروس کرونا است.

  

حفظ سالمت و مقابله با کرونا الویت اول در مازندران است
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: حفظ سالمت و مقابله با عوامل 

تهدید کننده جدی مانند کرونا اولویت اول در این استان است.

  

تهیه ۷0 مصوبه برای مقابله با کرونا در مازندران
استاندار مازندران گفت: تاکنون ۷۰ مصوبه برای پیشگیری و مقابله با 

ویروس کرونا برای حفظ سالمت مردم استان تهیه شده است.

 .

باند سارقان قطعات داخلی خودرو در جویبار متالشی شد
فرمانده انتظامی استان مازندران از انهدام باند سارقان قطعات داخلی 

خودرو با 3۷ فقره سرقت در شهرستان جویبار خبر داد.

  

تهیه ۷0 مصوبه برای مقابله با کرونا در مازندران
استاندار مازندران گفت: تاکنون ۷۰ مصوبه برای پیشگیری و مقابله با 

ویروس کرونا برای حفظ سالمت مردم استان تهیه شده است.

 

تریبون های نمازجمعه در خدمت ستاد مقابله با کرونا است
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: تریبون های نمازجمعه در 

خدمت ستاد مقابله با بیماری کرونا است و باید از این تربیون برای 
آگاهی بخشی مردم بهره گیری شود.

 

محور کندوان مسدود می شود
رئیس پلیس راه مازندران اعالم کرد که محور کندوان به دلیل نبود 

ایمنی شامگاه امروز مسدود می شود.

 

دوره نهفتگی ویروس کرونا باال است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: دوره نهفتگی ویروس کرونا 

باال است و مبتالیان طی دو هفته هیچ عالئمی از بیماری ندارند.

 

39 درصد پرونده های معوق در دادگستری مازندران تعیین 
تکلیف شد

رئیس کل دادگستری مازدران گفت: بیش از 39 درصد پرونده های 
معوق موجود در محاکم قضایی استان طی ۴۵ روز تعیین تکلیف شد.

 

رامسر با کمبود اقالم بهداشتی مواجه است
فرماندار رامسر با بیان اینکه مورد مثبتی از ویروس کرونا در 

شهرستان گزارش نشد، کمبود اقالم بهداشتی را از دغدغه ها بیان 
کرد.
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2۵00 مسجد مازندران دارای هیئت امنا هستند
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به چهار هزار و ۶۴۸ 

مسجد ثبت شده در استان گفت: دو هزار و۵۰۰ مسجد دارای هیئت 
امنا هستند.

 

کاخ صفی آباد تحویل میراث فرهنگی و گردشگری شد
 فرماندار بهشهر گفت: با موافقت وزیر اطالعات، اثر تاریخی کاخ صفی 

آباد بهشهر به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تحویل شد.

 

100 برنامه برای کانون های مساجد در مازندران تدوین 
شده است

مدیر ستاد هماهنگی بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
مازندران گفت: بیش از ۱۰۰ برنامه برای کانون های فرهنگی و هنری 

مساجد در استان طراحی و تدوین شده است.

 

کارگروه امور مساجد در مازندران راه اندازی می شود
 نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: در مازندران کارگروهی برای 

امور مساجد تعریف شده که به زودی راه اندازی می شود.

 

عزم عمومی برای شکست مهمان ناخوانده/ موج سواری 
سودجویان روی کرونا

 بسیج و عزم عمومی برای شکست مهمان ناخوانده کرونا که پایش به 
مازندران باز شده، شروع شده است.

  

نفس های آخر سم بوتولیسم در بخش مازندرانی میانکاله
کاهش محسوس و به حداقل رسیدن تلفات پرندگان مهاجر در بخش 

مازندرانی تاالب بین المللی میانکاله نشان می دهد که کارایی سم 
بوتولیسم به عنوان عامل تلفات با توجه به سرما و بارندگی های اخیر 

تقریبا از بین رفته است.

 

قلیان از قهوه خانه های مازندران جمع می شود
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت : بر اساس 

تصمیم ستاد قرارگاه چاق کردن قلیان در قهوه خانه ها به دلیل 
گسترش آلودگی ممنوع است.

 

تمامی دستگاه های ملزم به رعایت اقدامات پیشگیرانه کرونا 
شدند

فرماندار رامسر با اعالم این که این شهرستان از هرگونه شائبه ورود 
کرونا پاک است ، گفت که تمامی دستگاه ها بر اساس مصوبات قرارگاه 

پدافند زیستی استان ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه شدند و در 
حال انجام آن هستند.

 

هواشناسی مازندران در باره سرما و وزش باد شدید هشدار 
داد

هواشناسی مازندران روز سه شنبه با انتشار اخطاریه ای در خصوص 
بارش باران و برف همراه با کاهش محسوس دما ، وزش باد نسبتا 
شدید و توفانی شدن دریا از بعد از ظهر امروز سه شنبه هشدار داد.

 

مالقات عمومی شهروندان نوشهری با شهردار در فضای 
مجازی

به دنبال تاکید استاندار مازندران مبنی بر لغو برنامه مالقات عمومی 
مسئوالن با مردم در روز سه شنبه )امروز( به منظور پیشگیری 

احتمالی ابتالی افراد به ویروس کرونا ، شهروندان نوشهری امروز به 
صورت غیرحضوری و در فضای مجازی با شهردار این شهر مالقات 

داشتند.

 

مجلس مقتدر و کارآمد؛ پیام مازندران برای بهارستان
اگر چه نتیجه انتخابات مجلس یازدهم در مازندران از زوایای 

مختلف قابل بررسی و درس آموز است ، ولی به اعتقاد کارشناسان 
سیاسی یکی از پیام های مهم آن رصد عملکرد کلیت پارلمان توسط 

رای دهندگان فارغ از نگاه سیاسی - جناحی و قومی - منطقه ای 
است ، موضوعی که می توان از آن به عنوان انتخاب بر اساس تلفیق 

عملکرد مجلس در وضعیت موجود با عملکرد نامزدها یاد کرد.
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زنگ خطر برگشت مگس مدیترانه به مازندران با رهاسازی 
مرکبات پوسیده

 رهاسازی مرکبات پوسیده داخل سورتینگ ها و سوله های غیر 
استاندارد در حاشیه رودخانه ها و جاده های اصلی مازندران بخصوص 

در سال جاری که همچنان تهدید مگس مدیترانه ای بر سر باغات این 
خطه شمال کشور وجود دارد ، زنگ خطر بازگشت این آفت را در 

آستانه بهار به صدا در آورده است.
 

تمامی پروازهای فرودگاه رامسر تا روز جمعه لغو شد
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران که پروازهای فرودگاه 

رامسر در غرب مازندران را در مسیر تهران و اصفهان بر عهده دارد، 
اعالم کرد که تمامی این پروازها را تا روز جمعه لغو کرد.

 

عمارت صفی آباد تحویل میراث فرهنگی شد
مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت 

که کاخ و باغ صفی آباد بهشهر از سوی وزارت اطالعات به وزارت 
میراث فرهنگی تحویل شده است.

 

وزارت بهداشت با استقرار گیت تب سنجی در مازندران 
موافقت کرد

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت که وزارت بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشکی با استقرار گیت تب سنجی در مبادی ورودی 

این استان با هدف شناسایی افراد دارای نشانه های بیماری کرونا 
موافقت کرده است.

 

فرماندار رامسر : تمامی دستگاه های ملزم به رعایت اقدامات 
پیشگیرانه کرونا شدند

فرماندار رامسر با اعالم این که این شهرستان از هرگونه شائبه ورود 
کرونا پاک است ، گفت که تمامی دستگاه ها بر اساس مصوبات قرارگاه 

پدافند زیستی استان ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه شدند و در 
حال انجام آن هستند.

 

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.

  

ایجاد شرایط ویژه برای مقابله با کرونا در مازندران؛ مردم 
تا اطالع ثانوی مازندران نروند

با توجه به شیوع ویروس کرونا در مناطقی از شهرهای مرکزی و 
شمالی ایران، شرایط ویژه برای مقابله با کرونا در استان فراهم شده 

است و مدیریت ارشد استان مازندران از مردم کشور خواست تا اطالع 
ثانوی به مازندران سفر نکنند.

 

اخبار سیالب ایران روستاها تخلیه شد/ مردم به گرگان رود 
نزدیک نشوند/ لغو پروازهای فرودگاه ایالم/ قطع راه 

ارتباطی 98 روستای دلفان و کوهدش
 بارش های سیل آسا که از روز گذشته در نقاط مختلف کشور 

آغاز شده ، سبب خساراتی به روستاها و شهرستان ها و انسداد و 
آب گرفتگی در مسیرها و جاده ها شده است.

 

نماینده ولی فقیه در مازندران: نهادهای معرفی کننده 
برنامه های مساجد فعال تر شوند

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه مساجد باید مکانی 
برای حضور بیشتر جوانان شوند گفت: نهادهای معرفی کننده 

برنامه های مساجد فعال تر شوند.

 

رحمان رضایی: تالش بازیکنانم قابل تقدیر است/ می 
توانستیم گل های بیشتری به سپیدرود بزنیم

سرمربی رایکا بابل از تصمیم سازمان لیگ مبنی بر تعطیلی ۱۰ روزه 
مسابقات استقبال کرد و گفت: می توانستیم گل های بیشتری به 

سپیدرود بزنیم.
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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.

6 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.

سامانه سرد بارشی از فردا وارد استان مازندران می شود
مدیرکل هواشناسی مازندران از نفوذ سامانه سرد بارشی از شامگاه 

سه شنبه در نقاط مختلف استان خبر داد.

  

تایید ابتالی 2 نفر به کرونا ویروس در مازندران
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ابتالی ۲ نفر را به کرونا ویروس 

در استان تایید کرد.
 

دستگیری قاچاقچیان اهل استان البرز در محمودآباد
فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد از دستگیری ۲ قاچاقچی مواد 

مخدر اهل استان البرز در این شهرستان خبر داد.

 

تعطیلی ادارات مازندران شاید وقتی دیگر
روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان 

اینکه استان هیچ برنامه ای برای تعطیلی ادارات و دستگاه های اجرایی 
ندارد، گفت: برنامه ای برای تعطیلی فروشگاه های کوچک و بزرگ و 

ادارات دولتی گرفته نشده است.

 

انهدام باند سارقان قطعات داخلی خودرو در جویبار
فرمانده انتظامی مازندران از انهدام باند سارقان قطعات داخلی 

خودرو با ۳۷ فقره سرقت در شهرستان جویبار خبر داد..

 

رفع کمبود موادضدعفونی کننده در مازندران به زودی
کمبود مواد ضدعفونی کننده و ماسک در مازندران تا 3 روز آینده 

برطرف خواهد شد.
 

افزایش 39 درصدی رسیدگی به پرونده های معوق در 
مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران از افزایش 39 درصدی مختومه شدن 
پرونده های معوق در محاکم قضایی استان خبر داد.

 

کم کردن ارتباط موقت بین افراد برای مهار ویروس کرونا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران کم کردن ارتباط موقت بین 
افراد را از تصمیمات گرفته شده برای مهار ویروس کرونا اعالم کرد.

 

شکسته شدن دوباره رکورد تخلیه و بارگیری در بندر 
امیرآباد

رکورد تخلیه و بارگیری کاال برای دومین سال متوالی در بندرامیرآباد 
شکسته شد.

 

راهداران در محور های برفگیر مازندران مستقر شدند
با توجه به ورود توده هوای سرد به مازندران راهداران با استقرار در 
مناطق برفگیر و کوهستانی، آماده اجرای عملیات برفروبی و ایمن 

سازی جاده های کوهستانی هستند.

 

محور هراز امشب دوباره مسدود می شود
رئیس پلیس راه مازندران گفت: محور هراز از امشب به علت 

تعمیرات، دوباره بسته خواهد شد.
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