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لغو برگزاری نمازجمعه این هفته در ساری و 19 شهر 
مازندران/نمازگزاران مهر و سجاده شخصی به همراه 

بیاورند
مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران گفت: نماز 
جمعه این هفته شهرستان ساری و ۱۹ شهر استان برگزار نمی شود.

 

ورود فاضالب و پساب صنعتی به قلب میانکاله/پاس کاری 
منابع طبیعی و محیط زیست درباره زمین خواری ها در 

جنوب تاالب
یک فعال محیط زیست ضمن برشمردن ارزش های تاالب میانکاله که 
نه تنها عضو کنوانسیون رامسر، بلکه ذخیره گاه زیست کره هم هست، 
تهدیدهای پرشمار علیه این تاالب ارزشمند را برشمرد و گفت: ورود 

فاضالب و پساب صنعتی به قلب تاالب و خلیج گرگان معضل اساسی 
در پناهگاه میانکاله است.

 

تشکیل 20 پرونده تخلف احتکار و گران فروشی ماسک در 
مازندران/ 2 داروخانه و 2 واحد لوازم بهداشتی پلمب شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه تاکنون 20 پرونده 
تخلف با موضوع احتکار و گران فروشی در سطح استان تشکیل و در 

حال بررسی برای صدور حکم است؛ گفت: تاکنون دو داروخانه در 
بابل و بابلسر و دو واحد عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی در بابل پلمب 

شده است.

 

مانور وحشت در مرکز شهر نکا!/ لطفا مردم را نترسانید
در شرایطی که هنوز هیچگونه مورد مشکوک دارای عالئم احتمالی 

ابتال به ویروس کرونا در سطح شهرستان نکا مشاهده نشده طی 
روزهای اخیر اقدام ناشیانه مسئوالن مدیریت شهری در ضدعفونی 

هالیوودی عمومی موجی از ترس و سوال را در سطح این شهرستان 
همراه داشته است.

 

بدون مشکل  عبور  است/  باز  نکا  تمام جاده های هزارجریب 
خودروها از مسیر باالدست

پس از پایان بارش های نسبتا سنگین برف و باران در بخش هزارجریب 
نکا که عبور و مرور را با مشکل روبرو ساخته بود حضور همزمان وسایل 
بازگشایی مسیر و اقدام به رفع انسداد ناشی از رانش ها سبب بازگشایی 
نکا شده  باالدست هزارجریب  امکان تردد در تمام جاده های  مسیر و 

است.
 

 

برخورد جدی با سودجویان بازار ماسک در مرکز 
مازندران/طرح نظارت بر بازار شب عید در حال انجام است

فرماندار ساری با اشاره بر لزوم مشارکت اصناف و اتحادیه ها در 
نظارت و کنترل بازار در جهت حفظ ثبات قیمت ها ، گفت: با برهم 
زنندگان نظم بازار و سواستفاده کنندگان از وضعیت موجود برخود 

جدی می شود.  

 

توزیع بسته های بهداشتی و درمانی از 10 اسفند در 
شهرستان های مازندران/ حضور شبانه روزی 20 پزشک در 

سامانه پاسخگویی 34407
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه کربال از توزیع پک های 

بهداشتی و درمانی )ماسک و محلول ضدعفونی کننده( از شنبه هفته 
آینده در شهرستان های استان خبر داد.

 

افزایش 10 درصدی گوشت قرمز در بازار مازندران
رئیس اتحادیه قصابان مرکز مازندران از افزایش ۱0 درصدی گوشت 

قرمز در بازار مازندران خبر داد و گفت: هر کیلو گوشت بره در 
قصابی ها و مراکز عرضه، بین ۹5 تا ۱05 هزار تومان است.

 

شناسایی 7 مورد مثبت به کرونا در مازندران
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت از افزایش تعداد مبتالیان 

ویروس کرونا به 245 نفر خبر داد و گفت: متاسفانه تا امروز ظهر 26 
نفر از هموطنان جان باخته اند.

 .
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تمدید تعطیلی برنامه های فرهنگی و سینمایی مازندران تا 
16 اسفندماه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت: تعطیلی تمامی 
برنامه های فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر استان به مدت 

یک هفته تا ۱6 اسفندماه تمدید می شود.

 .

عامل جعل فایل صوتی به نام معاون وزیر بهداشت بازداشت 
شد

عامل جعل فایل صوتی به نام معاون وزیر بهداشت بازداشت شد

 .

دهیاران مازندران مسئول پدافند غیرعامل شدند
برای پیشگیری از کرونا در روستاهای مازندران، دهیاران مسئول 

پدافند غیر عامل شدند.
 .

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

کرونایی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: همه افراد مشکوک به 

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.

 .

اهدای 10 سری جهیزیه توسط خیران بابلسری به زوج های 
نیازمند

مسئول بنیاد خیریه آبشار عاطفه های بابلسر از اهدای ۱0 سری 
جهیزیه توسط خیران بابلسری به زوج های نیازمند خبر داد.

 .

افزایش شتاب پیشرفت کشور با حضور مردم در انتخابات/ 
مشارکت مردم به کشور مصونیت بخشید

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نکا حضور مردم را عامل شتاب در 
پیشرفت کشور خواند و گفت: مردم با حضور به موقع و تأکید بر 

تشکیل مجلسی قوی و انقالبی براساس رأی خود به دوست و دشمن 
نشان دادند که همواره در عرصه حضور داشته و با نقش آفرینی 

به موقع کشور را از هرگونه آسیب بلکه تهدید امنیتی، سیاسی و 
فرهنگی مصون نگاه می دارند.

  

ا
نماز جمعه این هفته درمرکز 23 استان برگزار نمی شود

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه درباره نماز جمعه این هفته کشور 
اطالعیه ای منتشر کرد.

  

بازگشت تک درنای امید به سیبری
مدیرکل محیط زیست مازندران از بازگشت تنها بازمانده گله غربی 

درنای سیبری پس از ۱2۹ روز زمستانگذرانی در فریدونکنار به 
سیبری خبر داد.

 

تعطیلی تمامی برنامه های فرهنگی، هنری و سینمایی به 
مدت یک هفته دیگر تمدید شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران اعالم کرد: تعطیلی 
تمامی برنامه های فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر استان به مدت 

یک هفته تا تاریخ ۱6/ ۱2 /۹۸ تمدید می شود.

  

در صورت مشاهده عالئم سرماخوردگی به مراکز بهداشتی 
مراجعه کنید

طبق اطالعیه شماره ۱6 روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 
علوم پزشکی بابل از همشهریان عزیز خواهشمندیم در صورت مشاهده 

عالئم سرماخوردگی به مراکز بهداشتی مراجعه کنید.

  

»اتاق شماره 6«؛ اینجا کرونا ایزوله و مات می شود
کرونا با همه شرارت و مرموزی در تنها مرکز ایزوله منفی مازندران 

موسوم به اتاق شماره 6 قرنطینه و شکست داده می شود تا روند ابتال 
به این ویروس در منطقه کند شود.

 .
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نماز جمعه فردا در ساری و 19 شهر مازندران برگزار نمی 
شود

رئیس شواری سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران از برگزار نشدن آئین 
عبادی سیاسی نماز جمعه ساری و ۱۹ شهر دیگر در روز جمعه ۹ 

اسفند ۱۳۹۸ خبر داد.
  

ابتالی 11 مازندرانی به کرونا ویروس تایید شد
براساس اعالم دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل تاکنون 

ابتالی ۱۱ نفر در استان به کرونا ویروس مثبت گزارش شده است.

 

گردش مالی شرکت های دانش بنیان مازندران 300 میلیارد 
تومان بوده است

رئیس پارک علم و فناوری مازندران، میزان گردش مالی شرکت های 
دانش بنیان را در استان تا آذرماه سال جاری حدود ۳00 میلیارد 

تومان اعالم کرد.
 

درنای سیبری به خانه بازگشت
 تنها بازمانده گله غربی درنای سیبری پس از ۱2۹ روز زمستان 

گذرانی در فریدونکنار رهسپار سیبری شد.

 

تعطیلی برنامه های فرهنگی و هنری در مازندران یک هفته 
تمدید شد

ای  هفته  یک  تمدید  از  مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
برنامه های فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر استان  تعطیلی تمامی 
برای حفظ سالمت جامعه و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا خبر داد.

 

شهر ساری برابر کرونا ضدعفونی شد
شهردار ساری گفت: شش اکیپ پنج نفره مجهز به ماشین آالت و 

تجهیزات مشغول ضدعفونی کردن شهر برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا هستند.

 

لزوم استمرار ضدعفونی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی 
در مازندران

معاون عمرانی استاندار مازندران بر استمرار ضدعفونی کردن مراکز و 
خودروهای حمل و نقل عمومی در تمامی شهرها و روستاهای استان 

تاکید کرد.

 

146 میلیون سهم در بورس مازندران داد و ستد شد
مدیر بورس منطقه ای مازندران از داد و ستد بیش از ۱46 میلیون 

سهم هفته جاری در تاالر بورس استان خبر داد.

 

قرارگاه نظارت ویژه بر بازار در مازندران تشکیل شد
 استاندار مازندران گفت: قرارگاه نظارت ویژه بر بازار با توجه به شیوع 

ویروس کرونا در استان تشکیل شده است

 .

کندوان و 2 جاده فرعی در مازندران مسدود است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران از مسدود بودن محور کندوان 

و دو جاده فرعی در استان خبر داد.

  

نماز جمعه این هفته در 20 شهر مازندران برگزار نمی شود
مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران گفت که این هفته 
نماز جمعه در ساری مرکز مازندران و ۱۹ شهر دیگر استان برگزار 

نمی شود.

 

امید به سیبری بازگشت
تک درنای سفید سیبری که در ایران با نام » امید » شناخته می شود 
، امسال پس از ۱2۹ روز زمستان گذرانی در تاالب سرخرود واقع در 

شهرستان فریدونکنار ، این منطقه را به مقصد زیستگاه اصلی اش ، 
سیبری ، ترک کرد.

 

نمونه چهار بیمار مشکوک کرونا در بابل مثبت اعالم شد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل اعالم کرد که نمونه چهار 

بیمار مشکوک به کرونا در شهرستان بابل مثبت شده است.
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بیماران مشکوک به کرونا در مازندران با آمبوالنس ویژه 
حمل می شوند

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران از 
فعالیت آمبوالنس های خاص بیماران مشکوک به کرونا در استان خبر 
داد و گفت که در حال حاضر ۳2 دستگاه آمبوالنس برای این منظور 

در نظر گرفته شده است.

 

ترافیک در جاده سوادکوه پرحجم است
مرکز مدیریت راههای مازندران ترافیک در برخی نقاط جاده سوادکوه 

را پرحجم اعالم کرد .

 

شکست کرونا در بازار بورس مازندران
در حالی این روزها بازارهای مازندران به دلیل شیوع ویروس کرونا 

با سردی همراه است، اما طی هفته جاری بازار سهام در بورس 
منطقه ای استان گرم بوده و برای دومین هفته رشد ۱0 درصدی را 

در ارزش سهام معامله شده ثبت کرد.

 

کالس های حضوری دانشگاه نوشیروانی بابل تا پایان سال 
تعطیل شد

کالس های آموزشی حضوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با هدف 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا پایان سال جاری تعطیل اعالم 

شده است.

 

نیاز به همکاری بیشتر مسووالن برای چاپ کتابهای دفاع 
مقدس است

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران 
مسوولیت پذیری مدیران دستگاه های اجرایی در حفاظت از داشته های 

دفاع مقدس مهم توصیف کرد و گفت: مدیران کل و فرمانداران 
همکاری شان را در چاپ کتاب های تاریخ مقاومت استان بیشتر کنند.

 

شماره 34407 کرونایی آماده پاسخگویی به سئواالت مردم 
مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران شماره تلفن ۳440۷ را برای ارتباط 
مردم با این دانشگاه در طول شبانه روز برای راهنمایی و مشاوره در 

خصوص موارد مرتبط به کرونا اعالم کرد.

 

بیانیه منصوب به شکارچیان در مازندران کار دستشان داد
بیانیه منصوب به شکارچیان منطقه شرق مازندران که در آن به طور 

ضمنی کشتن پرندگان مهاجر در تاالب میانکاله را ناشی از تزریق 
عمدی سم به این تاالب اعالم کردند، باعث شکایت محیط زیست از 

این شکارچیان شده است.
 

به صدا درآمدن زنگ خطر برای گردشگری مازندران با 
کرونا ویروس

ورود ویروس کرونا به مازندران آن هم درست سه هفته مانده به آغاز 
سفرهای نوروزی، زنگ خطر را برای صنعت گردشگری این استان 

به صدا درآورده و برای کاستن از زیان های احتمالی باید تدابیر الزم 
اندیشه شود.

 

آمار بیماران کرونایی در مازندران به هفت نفر رسید
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعالم کرد که آمار 

نمونه برداری کسانی که ویروس کرونا در آنها مثبت شد در این این 
استان به هفت نفر رسیده است.

 

سقوط 1۵ مورد بهمن در جاده کندوان
رمانده پلیس راه ولی آباد کندوان گفت که از 2 روز پیش تاکنون 

حدود ۱5 مورد سقوط بهمن در جاده چالوس - کرج )کندوان ( رخ 
داده است.

 

تعطیلی برنامه های فرهنگی و هنری مازندران یک هفته 
دیگر تمدید شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران از تمدید تعطیلی اماکن 
فرهنگی و هنری این استان و استمرار توقف فعالیت های جمعی 

فرهنگی در سراسر مازندران تا پایان هفته آینده خبر داد.
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چادرهای سالمت در مبادی ورودی مازندران نصب شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه 

برای کنترل ویروس کرونا در استان گفت: چادرهای سالمت در 
مبادی ورودی مازندران نصب شد.

 

تداوم اتالف پرندگان در میانکاله؛ اقامه دعوی محیط زیست 
علیه شکارچیان

با گذشت حدود 40 روز از حادثه اتالف پرندگان در میانکاله، 
شکارچیان این منطقه خود را مقصر این اتفاقات دانسته و از انتشار 

سموم در منطقه برای تلف شدن این پرندگان مهاجر خبر دادند.

 

شهرهای مازندران برای جلوگیری از شیوع کرونا ضدعفونی 
شدند

به دنبال شیوع ویروس کرونا در استان، اقداماتی از سوی 
شهرداری های استان برای ضدعفونی اماکن عمومی صورت گرفته 

و همچنان مرکز فرهنگی و آموزشی مازندران برای یک هفته دیگر 
تعطیل شده است.

  

افزایش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در مازندران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:با مثبت بودن نتایج 

آزمایش ۷ نفر در مازندران تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در استان 
به ۱۱ نفر رسید.

 

لغو برگزاری نماز جمعه این هفته در ساری و 21 شهر 
مازندران

مدیر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه مازندران گفت: نماز جمعه 
این هفته شهرستان ساری و 2۱ شهر استان برگزار نمی شود.

 

ترافیک سنگین شبانه در هراز، کندوان همچنان مسدود
ترافیک در مسیر تهران به مازندرن در محور هراز سنگین است.

 

ترافیک در مسیر تهران به مازندرن در محور هراز سنگین 
است.

حوادث و فوریت های پزشکی مازندران برای انتقال بیماران مبتال به 
کرونا ۳2 تیم عملیاتی فعال کرده است.

 

حبس ، شالق و حتی اعدام در انتظار محتکران سالمت مردم
حبس از دو تا پنج سال، شالق و حتی اعدام مجازات محتکران مواد 

بهداشتی مورد نیاز مردم است.

 

دستگیری 2 سوداگر مرگ با عملیات ویژه پلیس در سوادگوه
فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه شمالی، از دستگیری 2 قاچاقچی 

مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

 

کرونا دهیاران مازندران را پای کار آورد
برای پیشگیری از کرونا در روستا ها با دستور استاندار مازندران، 

دهیاران مسئول پدافند غیر عامل شدند.

 

آغاز جمع آوری قلیان در رامسر
نیروی انتظامی رامسر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام به 

جمع آوری قلیان در این شهرستان کرد.

 

لغو آزمون های شفاهی حفظ قرآن کریم در مازندران
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 
تمامی آزمون های شفاهی حفظ قرآن کریم مازندران تا اطالع ثانوی 

لغو شده است.

 

۵



ساری ضد عفونی شد
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری 

گفت:آتش نشانان ساروی شهر ساری را ضد عفونی کردند.

 

بازدید امام جمعه رامسر از ستاد عملیاتی پیشگیری از کرونا
امام جمعه رامسر از ستاد عملیاتی پیشگیری از ویروس کرونا در این 

شهرستان به طور سرزده بازدید کرد.

 

تشکیل فوری قرارگاه نظارت ویژه بر بازار مازندران
استاندار مازندران گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا تشکیل فوری 

قرارگاه نظارت ویژه بر بازار در همه شهرستان های استان در دستور 
کار قرار گرفت.
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