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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.

 

مدارس مازندران تا دوشنبه هفته آینده تعطیل است/آغاز 
آموزش مجازی به دانش آموزان از فردا

همه مدارس مازندران تا دوشنبه هفته آینده تعطیل است و آموزش 
مجازی و تلویزیونی دانش آموزان سراسر استان از فردا صبح آغاز 

می شود.
 

برخورد با 4 داروخانه گران فروش در آمل/ تمام 
قلیان سراها در آمل تعطیل هستند

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت آمل از برخورد با 4 داروخانه گران 
فروش در این شهرستان خبر داد.

 
بستری 23 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان امام)ره( 

آمل
رئیس بهداشت درمان آمل جدی ترین مسئله را بهداشت دست 
دانست و گفت: 23 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان امام 

خمینی)ره( این شهرستان حضور دارند.

 

بهبود وضعیت عرضه مواد ضدعفونی کننده در داروخانه ها از 
فردا/ابتال 11 نفر به کرونا در مازندران مثبت اعالم شد

از  استفاده  اینکه  بر  تاکید  با  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
مواد  عرضه  وضعیت  گفت:  ندارد،  ضرورتی  همگان  برای  ماسک 
بهبود  فردا  استان  بهداشتی  لوازم  و  داروخانه ها  در  کننده  ضدعفونی 

می یابد.
 

نام نویسی حج تمتع 99 آغاز شد/ متوسط هزینه حج تمتع 
حدود3۷ میلیون تومان

نام نویسی حج تمتع سال آینده از سوی سازمان حج و زیارت آغاز 
شد و هزینه این سفر معنوی از 33 تا حدود 4۱ میلیون تومان درنظر 

گرفته شده است.

  

ا
تست 4 بیمار در بابل مثبت شد

طبق اطالعیه شماره ۱۷ روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم  
پزشکی بابل تست 4 بیمار در بابل مثبت شد و در حال حاضر 4۶ 

بیمار مشکوک به کرونا در این شهرستان بستری هستند.

  

پارک علم و فناوری مازندران در کنترل و مبارزه با ویروس 
کرونا

سه شرکت دانش  بنیان مازندران با حمایت، پیگیری و تسهیالت ویژه 
پارک علم وفناوری مازندران، تولید انبوه دستگاه و مواد ضد عفونی  

کننده را برای مقابله با کرونا ویروس و بر حسب نیاز استان آغاز 
کردند.

 

ورود به موقع دادستان ها و مدیران سازمان های تابع 
مازندران برای پیشگیری از تخلفات

رییس کل دادگستری مازندران بر ورود به موقع  دادستان ها و 
مدیران سازمان های تابع در این استان بر تخلفات و گرانفروشی ها 

درباره موضوع  »ویروس کرونا« تاکید کرد.
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افزایش مبتالیان قطعی کرونا به 388 نفر/ تعداد 
جانباختگان به 34 تن رسید

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، از افزایش 
مبتالیان به قطعی کووید ۱۹ در ایران به 3۸۸ نفر خبر داد و گفت: 
متاسفانه 34 نفر تا امروز بر اثر ابتالء به این بیماری جان خود را از 

دست داده اند.

  

شمار مبتالیان به کرونا ویروس در مازندران به 1۷ نفر رسید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از افزایش شمار مبتالیان به 
ویروس کرونا در استان خبر داد و گفت: ۱۷ نفر در استان به این 

ویروس مبتال شدند.
 .

مدارس کشور سه روز تعطیل است/ تشدید کنترل رفت و 
آمدها

سعید نمکی از تعطیلی مدارس کل کشور به مدت سه روز، تا روز 
دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: تقاضای من از مردم این است 

که بیشتر همراهی کرده و از ترددها واقعاً کم کنند.

  

ترافیک راههای مازندران روان است
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت ترافیک در محورهای 

ارتباطی استان را عصر جمعه عادی و روان اعالم کرد.

  

تناقض آمارهای رسمی کرونایی و بی اعتمادی مردم 
مازندران

در حالی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آمار مبتالیان 
به بیماری کرونا در مازندران را 24 نفر اعالم کرده است ، آمارهای 

اعالمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشگاه علوم پزشکی بابل به 
رسانه ها هیچگونه همخوانی با این آمار ندارد.

 

تعطیلی مهدهای کودک و مراکز بهزیستی مازندران تمدید 
شد

اداره کل بهزیستی مازندران اعالم کرد که تعطیلی مهدهای کودک و 
مراکز توانبخشی روزانه این نهاد تا روز دوشنبه ۱2 اسفند تمدید شده 

است.

 

تصادف با قطار جان جوان نکایی را گرفت
جوان نکایی عصر امروز جمعه بر اثر برخورد با قطار جان باخت

 

شهرداری ساری بازار هفتگی این شهر را تعطیل کرد
شهرداری ساری اعالم کرد که در راستای اجرای اقدامات بهداشتی 
پیشگیری و مبارزه با شیوع ویروس کرونا ، بازار هفتگی این شهر را 

تعطیل کرده است.
 

تشکیل پویش نه به مدرسه در مازندران
روند رو به افزایش آمار ابتال به ویروس کرونا در استان مازندران در 
مدت کمتر از 24 ساعت گذشته و ابهام در تعطیلی مدارس در این 

خطه شمال کشور باعث شده است تا خانواده های دانش آموزان اقدام 
به تشکیل »پویش نه به مدرسه » کنند.

 

سبقت نگرانی های مردم از سرعت شیوع کرونا
ویروس کرونا این روزها بیشتر از میزان خطری که می تواند داشته 

باشد، اضطراب هایی را در جامعه ایجاد کرده که هر کدام ناشی از یک 
نوع نگاه و یک دغدغه خاص اجتماعی هستند.

 

آمار ابتال به کرونا در مازندران به 1۷ نفر رسید
مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعالم کرد که 

آمار جمعیت مبتال به ویروس کرونا در این استان تا امروز جمعه نهم 
اسفند به ۱۷ نفر رسیده است.

 
ضد عفونی شهرهای مازندران به معنای گسترش کرونا نیست
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندارن گفت : ضد 

عفونی معابر شهری مازندارن به معنای شیوع و گسترش بیماری و 
ویروس کرونا نیست و فقط جنبه پیشگیرانه دارد.
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جاده کندوان باز شد
 فرمانده پلیس راه ولی آباد کندوان گفت که محور چالوس - کرج 

)کندوان( پس از سه روز بسته بودن عصر امروز برای تردد خودروها 
باز شد.

 

گشت وگذار کرونا در بازار دست فروشان مازندران
در حالی که تمام بخش های شلوغ عمومی مازندران از جمله 
نمایشگاه ها، بازارهای نوروزی، مدارس و حتی همایش ها برای 

پیشگیری از ویروس کرونا تعطیل شده اند ، اما مساله ای به مراتب 
خطرناک تر به نام بازار دست فروشان مردم را در برابر شیوع ویروس 

کرونا همچنان تهدید می کند.

  

تراکم ترافیکی در محورهای غرب مازندران؛ محور کندوان 
همچنان مسدود است

علی رغم تاکید مسئوالن استانی و ملی برای لغو سفر مسافران به 
مازندران، متاسفانه تراکم ترافیکی در محورهای غرب مازندران حادث 

شده است.
 

تعطیلی مدارس و دانشگاه های مازندران وارد هفته دوم 
شد؛ بسته شدن بازارهای هفتگی مرکز استان

به دنبال جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیلی مدارس مازندران 
وارد هفته دوم شده است و بازارهای هفتگی مرکز استان و دیگر 

شهرهای مازندران تعطیل شد.

  

مرگ جوان نکایی بر اثر برخورد با قطار
جوان نکایی هنگام عبور با خودرو از ریل راه آهن به دلیل برخورد 

قطار جان خود را از دست داد.
 

پلمب دو واحد صنفی تجهیزات پزشکی متخلف در بابل
دو واحد صنفی تجهیزات پزشکی در بابل که از ارائه مواد بهداشتی به 

مردم خودداری می کردند پلمپ شدند.

 

آغاز خط تولید مایع ضدعفونی کننده در بابل
خط تولید مایع ضدعفونی کننده دست و سطوح در بابل آغاز بکار 

کرد.

 

تمهیدات فرودگاه های مازندران جهت مقابله با کرونا
مدیرکل فرودگاه های مازندران از هماهنگی الزم جهت مقابله با 
بیماری کرونا بین ارگان ها، شرکت  هواپیمایی و عوامل اجرایی و 

عملیاتی فرودگاه خبر داد.

 

آیا افراد بهبود یافته از کرونا دوباره مبتال می شوند؟
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:چون کرونا ویروسی جدید 

است دقیقا نمی توان پاسخ داد که افراد بهبود یافته دوباره مبتال 
می شوند.

 

تهیه بسته های آموزشی برای دانش آموزان مازندرانی
معلمان مازندرانی بسته های آموزشی برای همه مقاطع تحصیلی تهیه 

کردند.
 

اعزام بیماران مشکوک به کرونا به بیمارستان شهید بهشتی 
بابل

بیماران مشکوک به کرونا برای سی تی اسکن به بیمارستان شهید 
بهشتی بابل اعزام می شوند.

 

آغاز نام نویسی حج تمتع 99 در مازندران
نام نویسی حج تمتع ۹۹ از صبح امروز جمعه نهم اسفند همزمان با 

سراسر کشور در مازندران نیز آغاز شد.
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ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم در تاالر ها
به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا،برگزاری هر گونه مراسم 

در تاالر های مازندران تا اطالع بعدی ممنوع است.

 

معامله 14۷ میلیون سهم در بورس مازندران
۱4۷ میلیون سهم این هفته در بورس منطقه مازندران داد و ستد 

شد.

 

قدرت باالی سرایت کرونا ویروس
قدرت سرایت ویروس کرونا باال است و اگر افراد مراقب نباشند 

احتمال ابتال وجود دارد.
 

پلمب 9 واحد صنفی متخلف در بابلسر
در راستای اجرای طرح کنترل و نظارت بر واحد های صنفی، ۹ واحد 

صنفی متخلف در شهرستان بابلسر پلمب شد.
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با توجه به روز جمعه کلیه انتشارات
رویت نگردید.
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