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گرانی های بعداز انتخابات،  گرفتاری ای خطرناک تر از کرونا 
!/ بازار رها شده و قیمت ها آزادانه می تازند

پس از حضور شکوهمندانه ایرانیان در انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی، کرونا و حاشیه های آن زندگی مردم را در 
حد توقف متاثر کرد و گویی پوششی است برای ایجاد گرانی های 

خردکننده آنهم در پایانی ترین ماه سال، و آیا با شکست کرونا، دیگر 
توانی می ماند برای مصاف با گرانی ها؟!.

 

دستگیری 4 شایعه پراکن فضای مجازی درباره کرونا در 
مازندران/15 کانال تذکر گرفتند

سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی مازندران گفت: در پی رصد 
فضای مجازی پلیس فتا درباره مقابله با شایعه سازان فضای مجازی با 

موضوع شیوع بیماری کرونا ویروس، 4 نفر در استان دستگیر شدند.

 

52 بیمار مشکوک به کرونا در مازندران ترخیص شدند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 52 بیمار مشکوک به 

بیماری کرونا در مازندران از بیمارستان مرخص شدند.

 
مدارس نکا تعطیل اما آموزش در جریان است/ اتمام 

ضدعفونی تمام مدارس شهر
مدیر آموزش وپرورش نکا گفت: تعطیلی مدارس سبب تعطیلی روند 
آموزش در سطح شهرستان نکا نشده و بسیاری از معلمان از طریق 

فضای مجازی و حتی حضوری در درب منازل روستاها درحال 
رساندن بسته های آموزشی به دانش آموزان هستند.

 

جریمه 5 واحد صنفی متخلف در سوادکوه به دلیل گران فروشی 
ماسک

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سوادکوه از جریمه 5 
واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

 

تشکیل پرونده 800 میلیونی برای 103 واحد متخلف 
بهداشتی در مازندران/5 واحد متخلف پلمب شدند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه طی 
هفته گذشته، 103 واحد متخلف عرضه کننده محصوالت بهداشتی 
و پزشکی در استان مازندران شناسایی و پرونده تخلف آنان تشکیل 
شده است؛ گفت: با دستور مقامات قضایی، تاکنون 5 واحد متخلف 

پلمپ شده است.
 

سامانه 1666 بیمه سالمت آماده پاسخگویی به سواالت مردم 
درباره کرونا

مدیرکل بیمه سالمت مازندران گفت: به دستور مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت از طریق سامانه 1666، به سواالت بیمه شدگان و سایر 

هموطنان در ارتباط با بیماری کرونا پاسخ داده می شود.

 

آخرین وضعیت سفرهای پروازی از فرودگاه های مازندران/
تمام پروازها از فرودگاه رامسر تا 12 اسفندماه لغو شد

مدیرکل فرودگاه های مازندران آخرین وضعیت پرواز ها از فرودگاه های 
استان را اعالم کرد و گفت: پروازهایی که با کمبود مسافر مواجه 

شده اند، شاهد لغو پروازها بودیم.

 

15 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان جویبار تحت 
مراقبت هستند

رئیس بیمارستان مرحوم عزیزی جویبار گفت:15 بیمار مشکوک به 
کرونا در بیمارستان جویبار تحت مراقبت هستند.

 

پلمب 3 واحد صنفی و یک داروخانه در بابل/بازرسی ها 
برای مقابله با احتکار ادامه دارد

در ادامه بازرسی ها از داروخانه ها و واحدهای عرضه لوازم آرایشی و 
بهداشتی در بابل، 2 واحد صنفی عرضه کننده تجهیزات و ملزومات 

پزشکی در این شهرستان، پلمب شد.
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ورود به موقع دادستان ها برای برخورد با احتکار و 
گرانفروشی مواد بهداشتی

رئیس کل دادگستری مازندران بر ورود به موقع دادستان های استان 
و مدیران سازمان های تابعه بر تخلفات و گرانفروشی ها با توجه به 

شیوع »ویروس کرونا« تاکید کرد.

  

آزمایش یک بیمار مشکوک به کرونا در جویبار مثبت اعالم 
شد

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان جویبار از تست مثبت 
کرونای یک بیمار جویباری خبر داد.

  

ا
2 واحد صنفی تجهیزات پزشکی متخلف در بابل پلمب شد 

طبق اطالعیه شماره 1۸ روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 
علوم  پزشکی بابل دو واحد صنفی تجهیزات پزشکی متخلف در این 

شهرستان پلمب شد. 

  

اطفا حریق یک دستگاه نیسان در جایگاه سوخت در بابلسر
مدیرعامل سازمان آتش نشانی بابلسر از اطفا حریق یک دستگاه 

نیسان در جایگاه سوخت این شهرستان خبر داد.

 

 آماده تولید روزانه 90 تن ژل و مایع ضدعفونی کننده برای 
مقابله با کرونا هستیم

مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر با تاکید بر اینکه باید »سالمت 
مردم در مقابل ویروس کرونا باید هدف تولیدات ما باشد« گفت: با 

هماهنگی هایی که شرکت پاکسان با مدیریت میادین میوه و تره بار 
انجام داده، از روز شنبه عرضه مستقیم با قیمت مصوب امکان پذیر 

است.

  
برخورد مرگبار 2 عابر پیاده با قطار در مازندران 

رئیس پلیس راه آهن مازندران از مرگ 2 عابر پیاده در اثر برخورد با 
قطار در شهرستان های ساری و نکا خبر داد.

  

نوای خنیاگر موسیقی مازندران خاموش شد
استاد ابوالحسن خوشرو پیشکسوت و خنیاگر موسیقی نواحی 

مازندران درگذشت.

 .

زمستان مرگبار در میانکاله/ تلفات پرندگان ادامه دارد
تغییرات اکوسیستم، بیماری بوتولیسم و شمار زیاد تلفات پرندگان در 
تاالب میانکاله، زمستان مرگباری را در بهشت پرندگان ایران رقم زده 

است.
  

افزایش 40 درصدی مصرف آب درمازندران با کرونا/
ساعات اداری کاهش یافت

استاندار مازندران گفت: شیوع کرونا و رعایت اصول بهداشتی و تقارن 
با خانه تکانی آخر سال میزان مصرف آب را در استان 40 درصد 

افزایش داده است.

  

82 بیمار مشکوک به کرونا در بابل بستری هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: ۸2 بیمار مشکوک به کرونا 

ویروس در دو بیمارستان شهرستان بستری هستند.

  

کمبود تجهیزات درمانی مازندران در حال رفع شدن است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: کمبودتجهیزات 

درمانی برای مقابله با کرونا ویروس به سرعت در حال رفع شدن 
است.

  

3۷ نفر در مازندران به کرونا ویروس مبتال شدند/ مرگ 3 
بیمار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از افزایش شمار مبتالیان قطعی 
به کرونا ویروس در استان به 3۷ نفر خبر داد.
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کشف 14 هزار عدد ماسک بهداشتی احتکارشده در 
مازندران

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از کشف بیش از 14 
هزار ماسک بهداشتی احتکار شده در سطح استان خبر داد.

  

16 نمایشگاه صنایع دستی نوروزی در مازندران برپا می 
شود

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: همزمان با ایام نوروز 16 
نمایشگاه ملی و استانی صنایع دستی در شهرهای مختلف استان برپا 

می شود.
  

برخورد مرگبار 2 عابر پیاده با قطار در مازندران
رئیس پلیس راه آهن مازندران از مرگ 2 عابر پیاده در اثر برخورد با 

قطار در شهرستان های ساری و نکا خبر داد.

  

تیم های هالل احمر مشغول تب سنجی در مبادی مازندران 
هستند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران گفت: ده ها تیم از نجاتگران 
هالل احمر در مبادی ورودی استان مشغول اجرای طرح تب سنجی 

هستند.

  

بخش ایزوله منفی بیمارستان نوشهر بهره برداری می شود
مدیر مرکز بهداشت و درمان نوشهر گفت: بخش ایزوله منفی 

بیمارستان شهید بهشتی نوشهر به زودی به بهره برداری می رسد.

  

3 مرحله ریزش کوه در راههای مازندران به وقوع پیوست
مدیرکل راهداری مازندران گفت: در سه روز گذشته سه نوبت در 
محور سوادکوه، هراز و کیاسر ریزش و رانش کوه به وقوع پیوست.

  

103 واحد عرضه کننده محصوالت بهداشتی متخلف در 
مازندران شناسایی شد

رئیس سازمان صمت مازندران گفت: 103 واحد متخلف عرضه کننده 
محصوالت بهداشتی و پزشکی طی هفته گذشته در استان شناسایی 

شده است.

  

2983 رقبه در نوشهر شناسایی شد/ ثبت 3 وقف جدید
 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نوشهر از ثبت و شناسایی دو هزار و 

۹۸3 رقبه و 4۸5 موقوفه در سطح استان خبر داد.

  

15 بیمار مشکوک به کرونا در جویبار بستری هستند
رئیس بیمارستان جویبار از بستری شدن 15 مورد مشکوک به 

ویروس کرونا در شهرستان خبر داد.
  

قلیانسراهای فعال در مازندران پلمب می شود
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران از فعال شدن اکیپی با 

حضور دستگاه های مختلف برای پلمب قلیان سراها در راستای 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در استان خبر داد.

  

200 کتاب ویژه دفاع مقدس در مازندران چاپ شده است
مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در مازندران گفت: 
200 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس توسط این بنیاد در استان 

تدوین و چاپ شده است.
  

تعطیلی برنامه های فرهنگی و هنری در مازندران تمدید شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران از تمدید تعطیلی 

برنامه های فرهنگی و هنری استان برای دومین هفته در استان خبر 
داد و گفت: شیب بیماری کرونا در استان مازندران روند صعودی 

دارد.

  

ساعت کاری ادارات در مازندران کاهش یافت
 ساعت کار ادارات در مازندران براساس اعالم استانداری دو ساعت 

کاهش یافت.
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استاد ابوالحسن خوشرو درگذشت
 استاد ابوالحسن خوشرو، خواننده و نوازنده پیشکسوت موسیقی 

مازندرانی دقایقی پیش پس از تحمل یک دوره 2 ساله بیماری در 
سن ۷3 سالگی دار فانی را وداع گفت.

 

کرونا زیر پوست شهر
کمبود محصوالت ضروری بهداشتی برای شرایط ویژه کنونی در 

شهرهای مختلف مازندران، شهروندان این استان را در داروخانه ها و 
فروشگاه های تجهیزات پزشکی سرگردان کرده است.

 

آمار بیماران بستری مشکوک به کرونا در بابل به 82 تن 
رسید

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل اعالم کرد که آمار بیماران 
بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان های این شهرستان به ۸2 نفر 

رسیده است.
 

عملیات ضد عفونی معابر عمومی شهر ساری فردا انجام 
می شود

شهرداری مرکز استان مازندران اعالم کرد از ساعت 6 صبح فردا 
یکشنبه یازدهم اسفند، خیابان ها ، معابر عمومی و پارک های 

شهرساری ضد عفونی می شود.

 

هفت متهم به احتکار و قاچاق کاالی بهداشتی در مازندران 
دستگیر شدند

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران از کشف بیش 
از 14 هزار ماسک بهداشتی در سطح استان خبر داد و گفت: هفت 

متهم به احتکار و قاچاق کاال شناسایی و دستگیر شدند. 

 

کرونا، کرکره بازارهای هفتگی در قائمشهر را پایین کشید
فرماندار شهرستان قائمشهر، گفت: در راستای پیشگیری از شیوع 

بیماری کرونا ، بازارهای هفتگی این شهرستان تا عادی شدن شرایط 
تعطیل شد.

 

توزیع کاالهای اساسی شب عید در مازندران آغاز شد
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

مازندران گفت : توزیع کاالهای اساسی موردنیاز ایام عید نوروز با نرخ 
مصوب دولتی در استان آغاز شده است .

 
مسافران در فرودگاه ساری تب سنجی می شوند

مدیرکل فرودگاه های مازندران گفت که طرح تب سنجی مسافران 
برای مقابله با بیماری کرونا در فرودگاه بین المللی ساری آغاز شد.

 

بازار هفتگی سیمرغ تعطیل شد
فرماندار سیمرغ گفت که بازار روز این شهرستان که هر هفته یکشنبه 

در محیطی باز برگزار می شد ، برای پیشگیری از احتمال شیوع 
ویروس کرونا تعطیل شده است .

 

تردید در علت مرگ پرندگان مهاجر میانکاله
 انتشار بیانیه منسوب به شکارچیان شرق مازندران که در آن 

مسئولیت کشتار پرندگان زمستان گذران تاالب بین المللی میانکاله 
را تقبل و آن را انتقام گیری از محیط زیست اعالم کرده اند، تردیدها 
درباره اعالم بوتولیسم به عنوان علت مرگ این پرندگان را افزایش 

داده است.
 

پرستاران : ما هستیم ؛همراهان بیماران همکاری کنند
پرستاران مراکز درمانی و بیمارستان های مازندران خواهان همکاری 

همراهان بیماران در حضور نیافتن در مراکز درمانی و رعایت مقوالت 
بهداشتی شدند و تاکید کردند : کادر درمانی بویژه پرستاران به 

صورت مستقیم با خطر ابتالی احتمالی به ویروس کرونا قرار دارند، 
پس الزم است همراهان بیماران همکاری کنید و نگران بیمارانشان 

نباشند.
 

چالش کرونایی برای آب شهری مازندران
چالش شیوع بیماری کرونا در مازندران یک هفته پس از آن که 

بسیاری از فعالیت های جمعی حوزه های مختلف را تحت تاثیر قرار 
داد و به تعطیلی کشاند ، اکنون عمیق تر شده و به حوزه های غیرقابل 

پیش بینی رسیده است که از جمله آن حوزه آب شهری است.
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دانش آموزان مازندران از فضای مجازی درس می گیرند
معاون آموزش و پرورش مازندران گفت که برای تداوم تدریس 
و جبران دروس عقب مانده، معلمان در بستر فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی کالس های درس خود را برگزار خواهند کرد.

 

بهبودی پنج بیمار مشکوک به کرونا در تنکابن
فرماندار تنکابن گفت که از 22 بیمار مشکوک به کرونا که در 

بیمارستان این شهرستان بستری بودند تاکنون پنج نفر از آنها بهبود 
یافتند و از بیمارستان مرخص شدند .

 

کرونا و فعالیت چراغ خاموش تاالرهای عروسی در 
مازندران

با وجود اینکه چندین روز از اعالم رسمی ممنوعیت هرگونه تجمعی 
برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مازندران می گذرد ، اما 

شنیده ها و دیده ها حاکی از آن است که برخی از تاالرهای پذیرایی 
استان همچنان مراسم عروسی را برپا می کنند.

 

ساعات کاری ادارات مازندران 2 ساعت کم شد
استانداری مازندران اعالم کرد که زمان فعالیت اداری در تمامی 

ادارات و دستگاه های اجرایی استان در هفته جاری 2 ساعت زودتر از 
روال معمول پایان خواهد یافت.

 

کمبود ماسک و دستکش، دغدغه اصلی مردم غرب مازندران
جمعی از ساکنان مناطق گردشگرپذیر غرب مازندران برغم 

اعالم وزارت بهداشت و درمان که هیچ کمبودی در زمینه تولید 
دستکش،ماسک و ژل ضدعفونی درکشور وجود ندارد،کمبود این 

اقالم را از دغدغه هایشان بیان کردند و خواستار توزیع آنها از طریق 
خانه های بهداشت و بسیج شدند.

  

ساخت پارک موزه دفاع مقدس مازندران 13 ساله شد؛ چاپ 
خاطرات رزمندگان شهرستانی

با توجه به اینکه مازندران یکی از استان های پیشتاز در دوران دفاع 
مقدس بوده ولی متاسفانه ساخت پارک موزه دفاع مقدس مازندران 

به دلیل بی توجهی برخی مسئوالن وارد سال سیزدهم خود شده 
است.

 

پلمب قلیان سراهای فعال در استان مازندران؛ تمهیدات 
هالل احمر در مقابله با کرونا

با توجه اینکه شیوع ویروس کرونا وارد هشتمین روز خود شده است 
متاسفانه برخی قلیان سراهای استان اقدام به غرضه قلیان به جوانان 

کرده که با شناسایی نسبت به پلمب این واحدها اقدام شد.

  

خاموشی صدای اسطوره موسیقی مازندران
استاد خوشرو صدای ماندگار موسیقی مازندران بعد از ماه ها مبارزه با 

بیماری، دقایقی پیش دار فانی را وداع گفت

 

تاکید فرماندار رامسر بر اقدامات پیشگیرانه برای مهار کرونا
فرماندار شهرستان رامسر بر اقدامات پیشگیرانه و همراهی تشکل های 

مردم نهاد برای مهار کرونا تاکید کرد.

 

کرونا همه تیم های هالل احمر مازندران را به خط کرد
همه معاونت ها و واحد های عملیاتی هالل احمر مازندران اکنون در 

آماده باش کامل قرار دارند.

 

5



پلمپ 5 واحد متخلف عرضه کننده لوازم بهداشتی
5 واحد متخلف عرضه کننده محصوالت بهداشتی در مازندران پلمپ 

شدند.

 

انفجار مرگبار خودرو در چالوس
فرمانده انتظامی شهرستان چالوس از آتش سوزی یک خودروی پژو و 

جان باختن سرنشین آن در این شهرستان خبر داد.

 

برخورد مرگبار عابر پیاده با قطار در ساری
رئیس پلیس راه آهن مازندران از مرگ عابر پیاده در اثر برخورد با 

قطار در شهرستان  ساری خبر داد.

 

تحویل کاال های اساسی بازار عید به مباشران مازندرانی
گوشت، شکر و برنج برای توزیع بازار عید به مباشران فروش تحویل 

شد.

 

تنظیم 106 مورد سند اجاره اولیه موقوفات در نوشهر و 
چالوس

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نوشهر، چالوس و کالردشت از تنظیم 
106 مورد سند اجاره اولیه در این حوزه اوقافی خبر داد.

 

فعالیت 494 واحد نانوایی کشیک،ایام نوروز در مازندران
414 واحد خبازی مازندران نوروز ۹۹ در طرح کشیک نوروزی فعال 

هستند.

 

مازندرانی ها امسال کمتر عصبانی شدند
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: نزاع و درگیری در مازندران 

10 ماهه گذشته 3 درصد کاهش داشت.

 

دستگیری شکارچی گراز در آمل
ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت و کنترل در 

منطقه جنگلی هراز یک شکارچی غیرمجاز را به همراه الشه دو راس 
گراز دستگیر کردند.

 

ادامه ضدعفونی کردن همه تجهیزات در بابل
مرحله دوم از ضد عفونی کردن همه تجهیزات، خودرو ها و 

ایستگاه های آتش نشانی در بابل انجام شد.
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