


شماره 61-7 اسفند ماه 1398



ادامه واریز سود سهام عدالت تا پایان اسفند/فراخوانی 
برای ثبت نام جدید نداریم

برخی مشموالن سهام عدالت از عدم واریز سود این سهام طی دو 
روز گذشته گالیه مند هستند اما طبق اعالم مسئوالن، کار واریز سود 

سهام عدالت که از سوم اسفند ماه آغاز شده، تا پایان اسفند ادامه 
دارد.

 

است/تعطیلی  تعطیل  آینده  هفته  کشور  سراسر  دانشگاههای 
مدارس جمعه شب مشخص خواهد شد

کرونا  ملی  کمیته  مصوبه  با  کشور  دانشگاههای  گفت:  بهداشت  وزیر 
هفته آینده تعطیل شدند.

 

همه با هم، هم علیه »کرونا« هم علیه »توهم کرونا«
با انتشار خبر شیوع ویروس کرونا در ایران موجی از اخبار مخرب، یاس 
آور و ناامید کننده از سوی فیک نیوزهای سعودی، منافقین و سلطنت 
توییتر،  انقالب در فضای مجازی شکل گرفت و در بستر  طلباِن ضد 

اینستاگرام و تلگرام تولید و توزیع شد.

 

۲ برابر تقاضای مردم تا عید کاال انبار کردیم
قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه ذخیره کاالها بیش از دو برابر نیاز 
کشور است، گفت: بیش از حد تصور مردم ذخیره سازی صورت گرفته 

است.

 

کرونا  به  مبتالیان  درمان  برای  امکانات  و  تجهیزات  مشکل 
در مازندران نداریم/ تلفن 34407 آماده پاسخ به سواالت 

کرونایی
به  مشکوک  افراد  همه  گفت:  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کرونا در مراکز درمانی پیش بینی شده تحت مداوا و درمان قرار دارند و 
مشکلی از لحاظ تجهیزات و امکانات برای پیگیری درمانی این مبتالیان 

در استان مازندران وجود ندارد.
 

 

درمان در ایران همطراز آلمان است
رئیس ایرانی انستیتو تحقیقات ایمونولوژی و آلرژی کلن آلمان گفت: 

درمان در ایران همطراز آلمان است.

 

احداث سیل بند برروی رودخانه دارابکال/3 کیلومتر از 
جاده کوهستانی آسفالت می شود

مسئول نمایندگی راهداری و حمل و نقل جاده ای میاندورود از نصب 
سیل بند جلوی پل داراب کال و مرمت گوشواره ها در این شهرستان 

خبر داد.

 .

نمونه 4 نفر مشکوک به بیماری کرونا در مازندران مثبت 
اعالم شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران گفت: نمونه ۴ نفر 
مشکوک به بیماری کرونا در مازندران مثبت اعالم شد.

 .

اتمام حجت دادستانی با شایعه پراکنان کرونا
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: نشر 

اکاذیب و تحریک مردم در فضای مجازی در رابطه با کرونا جرم است 
و در این رابطه رصدها را با جدیت دنبال کرده و پرونده های قضایی 

نیز برای مجرمان تشکیل شده است.

 .

بازگشایی محور سوادکوه و انسداد جاده هراز و کندوان/
جو پایدار در آسمان مازندران از فردا

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بازگشایی محور سوادکوه گفت: 
جاده هراز و کندوان به علت بارش برف و کوالک شدید مسدود شد.
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ارسال ۲10 اثر به جشنواره رسا
دبیرجشنواره مطبوعاتی رسا از ارسال 210 اثر از سراسر کشور و 

اتمام مهلت ارسال اثر به این جشنواره خبر داد.

 

تمام دستگاه ها در پیشگیری از ویروس کرونا پای کار باشند
نماینده ولی فقیه در مازندران بااشاره به اینکه در حال حاضر امنیت 
بهداشتی واجب تر از همه چیز است گفت: تمام دستگاه ها باید ذیل 
ستاد پیشگیری ویروس کرونا که تشکیل شده است پای کار باشند.

 

تا  مازندران  امامزادگان  زائرسراهای  در  مسافران  اسکان 
اطالع ثانوی ممنوع است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه برگزاری هرگونه 
اجتماع و مراسمات مذهبی در امامزادگان استان ممنوع است، گفت: 
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اسکان زائران و مسافران 

در زائرسراهای بقاع متبرکه مازندران ممنوع اعالم می شود.

 

برای  کرونا  روانی  بار  ایجاد  اصلی  مقصر  ارتباطات  وزارت 
وزارت بهداشت است

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج با بیان اینکه وزارت ارتباطات 
مقصر اصلی ایجاد بار روانی برای وزارت بهداشت است، گفت: راه 
اندازی شبکه ملی اطالعات و تقویت شبکه های اجتماعی و پیام 

رسان های بومی می تواند منجر به آرامش روانی جامعه شود.

 

شایعات از کروناویروس خطرناک تر است
کارشناس فرهنگی شورای فرهنگ عمومی سوادکوه گفت: شایعات از 

کرونا ویروس خطرناک تر است.

 

توسط  کرونایی  بیمار  یک  صفحه  شدن  مسدود  ماجرای 
ترس  ویروس  این  مردم/  به  دادن  امید  جرم  به  اینستاگرام 

ندارد؛ مردم نگران نباشند
سعیدی تالش برای ایجاد حس امید در جامعه را جهاد دانست و 
خاطرنشان کرد: در فضایی که مردم در بیمارستان از ترس مبتال 

شدن به کرونا گریه می کردند جا داشت چنین حرکاتی را اجرا کنیم 
تا بگوییم این ویروس ترسی ندارد و مردم نگران نباشند.

 

بیمارستان فریدونکنار/  به کرونا در  بیمار مشکوک  وجود 4 
هیچ تجهیزات بهداشتی در اختیار نداریم

مدیر شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار با اشاره به اینکه چهار مورد 
مشکوک به بیماری کرونا در بیمارستان فریدونکنار بستری هستند 

گفت: هیچ تجهیزاتی در اختیار کارکنان شبکه بهداشت، بیمارستان و 
درمانگاه های فریدونکنار نیست.

 

سرما خوردگی کرونا در ایران عمال کنترل شده/ کارآمدی 
پزشکی ایران بیش از چین و ایتالیا

پروفسور سمیعی گفت: سرما خوردگی کرونا در ایران عمال کنترل 
شده است.

  

ا
استقرار دو گیت کنترل تب سنج در منظریه پلور جاده هراز 
رئیس جمعیت هالل احمر آمل از استقرار دو گیت کنترل تب سنج 

برای بیماری کرونا در منظریه پلور جاده هراز خبر داد.

  

برای مقابله با کرونا چه تغذیه های مناسبی استفاده کنیم؟
کرونا کووید 201۹ یک بیماری ویروسی است و از آنجا که ویروس 

کرونا باعث آسیب به ریه و دستگاه تنفس انسان می شود می توان آن 
را به بیماری های تنفسی نسبت داد اما این ویروس در بدن میزباناِن با 
سیستم ایمنی قوی، قادر به تاثیرگذاری نبوده بنابراین تقویت سیستم 

ایمنی بدن یکی از مواردی است که از سوی کارشناسان همواره 
توصیه می شود.

 

محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصالتی مازندران 
رئیس پلیس راه مازندران از محدودیت های ترافیکی از ساعت 12 
ظهر روز چهارشنبه ۷ اسفند ماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه 10 

اسفند ماه در محورهای مواصالتی استان خبر داد.

 

۲



ترخیص دومین بیمار مشکوک به کرونا در بابل
طبق اطالعیه شماره 1۴ »روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 

علوم پزشکی بابل« دومین بیمار مشکوک به کرونا در این شهرستان با 
حال عمومی مساعد ترخیص شد.

 

جاده کندوان و فیروزکوه مسدود است/ تردد فقط با زنجیر 
چرخ 

رئیس پلیس راه مازندران از انسداد محورهای »کندوان و فیروزکوه« 
به علت بارش شدید برف و بوران تا اطالع ثانوی خبر داد و گفت: 

تردد در محورهای کوهستانی تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است. 

  

وضعیت تنکابن زرد است/ هیچ موردی از کرونا تایید نشد
فرماندار ویژه تنکابن وضعیت این شهرستان را از نظر شیوع ویروس 

کرونا زرد بیان کرد و گفت: بیشتر کمبود اقالم بهداشتی در این 
شهرستان ناشی از نگرانی های اجتماعی است.

 .

ابتالی 4 مازندرانی به کرونا ویروس تایید شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تاکنون چهار مورد مثبت 

ابتال به کرونا ویروس در استان ثبت شده است.

 

کندوان همچنان بسته است/ اعمال محدودیت ترافیکی
 رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بازگشایی جاده محور هراز و 
سوادکوه گفت: محور کندوان به دلیل بارش سنگین برف همچنان 

مسدود است.
 .

حال ۲4 بیمار کرونایی بابل رضایتبخش و روبه بهبود است
رئیس دانشگاه علوم پزشگی بابل وضعیت 2۴ بیمار بستری شده 

مشکوک به ابتال به ویروس کرونا را رضایتبخش توصیف کرد.

 

اقدام خیرخواهانه نیکوکاران آملی در دلجویی از بیماران 
کرونایی

مجمع خیران و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان آمل در اقدامی 
ارزشمند با حضور در بیمارستان امام خمینی از بیماران مشکوک به 

کرونا و کادر درمانی دلجویی کردند.

 

هلدینگ ثروت آفرینی در بخش تعاون تشکیل شود
را  اول  نقش  باید  تعاونی ها  اینکه  بیان  با  مازندران  تعاون  مدیرکل 
این  تشکیل  خواستار  کنند  ایفا  مازندران  آفرینی  ثروت  هلدینگ  در 

هلدینگ در حوزه تعاون شد.

 

برای  مازندران  متبرکه  بقاع  در  مذهبی  های  مراسم  لغو 
پیشگیری از کرونا

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت:برای پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا برپایی هرگونه اجتماع و مراسم های مذهبی در آستان 

مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه ممنوع است.

 

مورد مثبت ابتال به کرونا در ساری گزارش نشده است
مسئول مرکز بهداشت ساری گفت: تاکنون در شهرستان مورد مثبتی 

از ابتال به ویروس کرونا گزارش نشده است.

 

تبلیغات نامتعارف ۵0 میلیارد ریال به مبلمان شهری در ساری 
خسارت زد

 عضو شورای شهر ساری گفت: تبلیغات نامتعارف یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی بر مبلمان شهری در ساری بیش از 

۵0 میلیارد ریال خسارت زده است.

 

۲ گیت تشخیص اولیه کرونا در جاده هراز راه اندازی شد
رئیس جمعیت هالل احمرشهرستان آمل، از فعال شدن دوگیت 

تشخیص اولیه ویروس کرونا در جاده هراز به عنوان یکی از نزدیک 
ترین ورودی های پایتخت به مازندران خبر داد.
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برف محورها ی مواصالتی »هراز، کندوان و سوادکوه« را 
مسدود کرد / دریای خزر طوفانی شد

با توجه به بارش شدید باران و برف در محورهای مازندران، هم اکنون 
هر سه محور مواصالتی هراز، کندوان و سوادکوه به دلیل ریزش برف 

و اختمال ریزش بهمن مسدود شده است.

 

ترخیص دومین بیمار مشکوک به کرونا در بابل/ مازندران 
در شرایط آرام قرار گرفت

با توجه به اینکه به دلیل گردشگرپذیر بودن استان، این استان به 
شیوع برخی بیماران کرونایی تبدیل شده است، در عین حال دومین 

بیمار مشکوک به کرونا در مازندران مرخص شد.

 

اراک،  قم،  در  کرونا  به  مبتالیان  از  تعدادی  گزارش|بهبود 
مردم   / می یابند  بهبود  درصد  مبتالیان   90  / تهران  و  بابل 

نگران نباشند
در بین  خبرهای نگران کننده  این روزها درباره گرونا، خبرهایی  از بهبود 
و ترخیص بیماران مبتال به کرونا در برخی شهرها به گوش می رسد؛ 
تدریج غلبه  به  این روزها،  بر موج اضطراب و آشفتگی های  خبری که 

می کند.
 

اقدامات مثبت برای کنترل شیوع کرونا در مازندران؛ 
رهنمودهای نماینده ولی فقیه به مسئوالن

به دنبال شیوع بیماری کرونا هم اکنون وضعیت کنترل شیوع بیماری 
کرونا در استان مطلوب است و نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در 

این زمینه رهنمودهایی به مسئوالن داشتند.

  

۲4 بیمار مشکوک به کرونا در بابل بستری هستند
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل تعداد افراد مشکوک به کرونا 
در این شهرستان را 2۴ نفر اعالم کرد و گفت که همه این افراد در 

بیمارستان مرحوم میناگر بستری هستند.

 

توقف مدرسه خوابی در سایه کروناگریزی
مدرسه خوابی به عنوان یکی از مسائل ناخوشایند در بحث گردشگری 

به واسطه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا متوقف شده و مسووالن 
اموزش وپرورش فعال رزرو اینترنتی مدارس برای نوروز را لغو کردند.

 

آمار ابتال به ویروس کرونا در مازندران به چهار نفر رسید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعالم کرد: آمار افرادی 
که آزمایش ویروس کرونا در آنها در این استان مثبت اعالم شده به 

چهار نفر رسید.
 

برف و کوالک تردد در محورهای مازندران را کند کرد
بارش برف و کوالک شدید که از شب گذشته در استان مازندران 

شروع و همچنان نیز ادامه دارد، تردد خودروهای عبوری را در این 
محورها با کندی مواجه کرد.

 

80 درصد الیروبی رودخانه تالر در سیمرغ انجام شد
رییس اداره منابع آب شهرستان های جویبار و سیمرغ،گفت: به منظور 

جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیل ۸0 درصد از الیروبی 
رودخانه تالر در شهرستان سیمرغ انجام شده است.

 

دومین بیمار مشکوک به کرونا در بابل ترخیص شد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل اعالم کرد که دومین بیمار 

مشکوک به کرونا در این شهرستان امروز چهارشنبه از بیمارستان 
میناگر ترخیص شد.

 

اجرای طرح تب سنجی پیشگیری از کرونا در جاده کندوان
اجرای طرح تب سنجی از مسافران و گردشگران ورودی به استان 
مازندران به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در منطقه 

»الرک » جاده کندوان آغاز شد.

 
تمامی برنامه های عمومی آموزش وپروش مازندران تا پایان 

اسفند لغو شد
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران اعالم کرد که تمامی برنامه های 

عمومی و تجمعات این نهاد تا پااین اسفند ماه لغو شده است.
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دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران حکم 

گرفت
دبیرکل مازنی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیر جدید شورای 

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این خطه شمال کشور را منصوب کرد.

 

قرارگاه پدافند زیستی مازندران چه تصمیماتی برای مقابله 
با کرونا اتخاذ کرد؟

قرارگاه پدافند زیستی مازندران که به فرماندهی استاندار فعالیتش را 
برای جلوگیری از شیوع کرونا در استان طی چند روز گذشته تشدید 

کرد ، تصمیمات مختلفی اتخاذ و ابالغ کرد که نتیجه آن تاکنون 
برقراری ثبات نسبی در این استان گردشگرپذیر ، بازگرداندن آرامش 

روانی به مردم و شناسایی و پوشش تمامی خالء های احتمالی بوده 
است.

 

وجوه دریافتی رزرو مراکز اقامتی چالوس پس داده می شود
رییس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 

چالوس گفت که برابر مصوبه قرارگاه پدافند زیستی استان به منظور 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ، وجوه دریافتی بابت رزرو مراکز 

اقامتی ، پذیرایی ، خدماتی و گردشگری این شهرستان به مسافران 
بازگردانده می شود.

 

بسیج عمومی مازندران برای مقابله با کرونا
قرارگیری مازندران به عنوان یکی از استانهای شمالی کشور درگیر 

ویروس کرونا در هفته جاری که با رونمایی 2 بیمار مشکوک از بابل 
رخ داد، با تشکیل قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل و کارگروه کرونا با 
مسوولیت نماینده عالی دولت در استان، بسیج عمومی برای مقابله با 

این ویروس و مهمان ناخوانده در مازندران شکل گرفت.

  

اختصاص شماره تلفن برای پرسش درباره کرونا
دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای افرادی که درخصوص کرونا 

راهنمایی می خواهند یک شماره تلفن اعالم کرد.

 

بارش حدود نیم متری برف در سیاه بیشه کندوان
بیشترین میزان بارش برف در سیاه بیشه کندوان با ۴۷ سانتی متر 

ثبت شده است.

 

ترخیص دومین بیمار مشکوک به کرونا در بابل
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم  پزشکی بابل اعالم کرد: 

دومین بیمار مشکوک به کرونا در بابل باحال عمومی مساعد ترخیص 
شد.

 

پلمپ 30 واحد صنفی متخلف در نوشهر
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از اجرای طرح بادید از واحد های 
صنفی و پلمپ ۳0 واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

 

کمک یک میلیاردی نیکوکاران آملی به بخش کرونایی 
بیمارستان امام خمینی آمل

دو مجمع خیریه حدود یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای خرید 
تجهیزات مورد نیاز به بخش کرونایی بیمارستان امام خمینی آمل 

کمک خواهند کرد.

 

غربالگری مسافران ورودی به رامسر از استان گیالن
غربالگری مسافران ورودی به رامسر از ورودی گیالن آغاز شد.

 

تجهیز و نوسازی 3 هزار هکتاری شالیزار های نکا
۳ هزار و ۶12 هکتار از شالیزارهای شهرستان نکا تجهیز و نوسازی 

شد.

 

برنج کاران بذر را از منابع معتبر تهیه کنند
برنج کاران مازندرانی بذر را از منابع معتبر و یا از کشاورزان پیشرو 

تهیه کنند.

 

۵



اسکان مسافران در زائرسرا های امامزادگان مازندران تا 
اطالع ثانوی ممنوع است

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اسکان زائران و مسافران 
در زائرسرا های بقاع متبرکه مازندران ممنوع شد.

 

سرمایه گذاری ۵0 میلیاردی طرح های آبرسانی در نوشهر و 
چالوس

۵۴ میلیارد تومان جهت اجرای سامانه تأمین آب و خط انتقال طرح 
آبرسانی نوشهر و چالوس تاکنون سرمایه گذاری شد.

 

راه اندازی دو گیت تشخیص اولیه کرونا در جاده هراز
دوگیت تشخیص اولیه ویروس کرونا در جاده هراز به عنوان یکی از 

نزدیک ترین ورود های پایتخت به مازندران راه اندازی شد.
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