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آقای رئیس جمهور! محدودیت، یعنی آزاد نگذاردن کرونا و 
نجات سالمت ملی/ چین با اجبار پیروز شد نه با تعارف

اینکه با خواهش و تمنا از عموم بخواهید بیرون نیایند و به سفر 
نروند، زمانی قابل پذیرش است که سالمت ملی مورد تهدید قرار 
نگیرد و بتوان با تسامح و تساهل یک مشکل را با قبول پرداخت 

هزینه ای اندک به پیش برد، اما موضوع کرونا تعارف پذیر نیست و 
شوخی بردار هم نمی باشد.

 

قند لبخندت سینه ام مهتاب کرد
در مبعث، انسان ها به فلسفه خلقت خویش با نگرش به سیره نبی 

مکرم اسالم)ص( پی می برند که هستی عزت و شرف خویش را 
مرهون مهربانی پیامبری است که خداوند صفت رحمه للعالمین را 

تنها به او اعطاء فرمود.
 

تناقض انگلیسی؛ از دادخواست برای رفع تحریم ایران تا 
عدم تحویل میلیونها ماسک خریداری شده

درحالی که روز گذشته سفیر ایران در لندن از دادخواست پارلمان 
انگلیس برای رفع تحریم های آمریکا علیه ایران خبر داده بود امروز 
معاون وزیر بهداشت اعالم کرد که با وجود آنکه ایران هزینه خرید 

ماسک از انگلیس را پرداخت کرده اما این کشور از تحویل آن 
خودداری کرده است.

 

تردد در محورهای مازندران عادی است/مسدود بودن 
محورهای آب پری-نور و بلده تا اطالع ثانوی

رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران با بیان اینکه تردد در تمامی 
محورهای استان عادی و روان است؛ گفت: محورهای آب پری-نور و 

بلده تا اطالع ثانوی مسدود است.

 

سیاه نمایی رسانه های معاند درباره پزشک فداکار مازندرانی/
دست کوتاه دشمن از کاسبی با کرونا

سکه  روی  آن  آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای  در  کرونا  شیوع  با 
سیاه نمایی و دروغ پردازی این رسانه ها علیه ایران، برای تمام مخاطبان 

آنها فاش شد.

 

نهمین قربانی کرونا از میان پزشکان و کادر درمانی بابل 
جان سپرد

دکتر سید مظفر ربیعی رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل بر اثر 
ویروس کرونا درگذشت.

 

بارندگی و کاهش دمای هوای مازندران از فردا/احتمال 
اختالل در تردد جاده های کوهستانی

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: از فردا شاهد آسمانی ابری همراه 
با بارندگی،کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید در استان هستیم.

 

اجرای طرح »عید و داستان« برای نوآموزان و 
دانش آموزان ابتدایی

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران اجرای طرح »عید 
و داستان« در ایام نوروز برای نوآموزان و دانش آموزان ابتدایی خبر 

داد.
 

توجه به جهش تولید تحریم های ظالمانه را بی اثر می کند/
رونق تولید ناجی اقتصاد کشور

مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران جهش تولید را عامل پیشرفت و 
توسعه اقتصادی دانست و گفت: قطعا توجه به جهش تولید و رونق 

تولید در کشور می تواند تحریم های ظالمانه را در جامعه بی اثر یا کم 
اثر کند.
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افزیش قیمت نان از 15 فروردین/ افزایش قیمت فعلی 
تخلف است

مدیرکل صمت مازندران درباره افزایش قیمت نان گفت: افزایش 
قیمت نان از ۱۵ فروردین ماه سال جاری اعمال شود.

 

نفوذ سامانه سرد و بارشی از فردا در مازندران/ احتمال 
سیالبی شدن رودخانه های مرکز و شرق مازندران

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت:زمان فعالیت سامانه سرد بارشی از 
بعدازظهریک شنبه سوم تا صبح سه شنبه پنجم فروردین است که کل 

استان را دربرمی گیرد.

 

باران؛ مهمان روزهای نخست فروردین 99
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران گفت: شنبه دومین 

روز فروردین سال 99 شاهد آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با بارش 
پراکنده هستیم که از بعدازظهر از سمت غرب استان با بارندگی )در 

ارتفاعات با بارش باران و برف( ، وزش باد و کاهش نسبی دما هستیم.

 

نیاز خونی بیماران تاالسمی در حال و هوای کرونایی
رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران تاالسمی مازندران 
گفت: اسفند ماه امسال باتوجه به کاهش ذخایر خونی، خونی که 

در اختیار بیماران مبتال به تاالسمی قرار گرفت به یک سوم کاهش 
یافت.

 

ختم 114 صلوات برای شفای بیماران کرونایی
مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران گفت: ختم ۱۱4 صلوات برای 

سالمتی و شفای عاجل بیماران مبتال به ویروس کرونا انجام می شود.

 

شعر سین اول در سلیمانی چو معنا می شود
شعری در وصف سردار دل ها، اتفاقات سال 9۸، ویروس کرونا و 
بی توجهی عده ای به هشدارها توسط مجید امیری سروده شد.

 

شرق روستای پیت سرای سوادکوه باید تخلیه شود/ آب و برق 
مشترکان وصل شد

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: سمت شرق این روستا که 
در معرض خطر احتمالی قرار دارد، باید تخلیه شود تا خطری ایجاد 

نشود.
 

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل درگذشت
دکتر سید مظفر ربیعی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل 

که چند روز قبل با عالئم مشکوک به کرونا در بیمارستان شهید 
یحیی نژاد بستری شده بود، دار فانی را وداع گفت.

 

تساوی بیماران بستری مشکوک به کرونا با ترخیصی ها
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: تعداد بیماران بستری مشکوک به 

کرونا با تعداد ترخیصی ها برابر شده است.

  

ا

شناسایی 9۶۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور/ 
مجموع درگذشتگان به 155۶ نفر رسید

بر اساس نتایج و یافته های آزمایشگاهی، از ظهر دیروز تا امروز دوم 
فروردین 9۶۶ مورد جدید ابتال به کووید۱9 در کشور شناسایی شد 

و تعداد مبتالیان به این بیماری در کشور به ۲۰ هزار و ۶۱۰ نفر 
افزایش یافت.

 

معاون اول رییس جمهور به برخی استانهای درگیر کرونا سفر 
می کند

معاون اول رییس جمهور به منظور آگاهی و نظارت بر روند مدیریت 
و مقابله با کرونا، از برخی استانهای درگیر این بیماری، به استانهای 

خراسان رضوی، مازندران و گیالن سفر می کند.
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بیمارستان صحرایی سردار سلیمانی در بابل راه اندازی شد
 بیمارستان صحرایی نیروی زمینی با عنوان مرکز مراقبت های ویژه 

تنفسی سردار شهید سلیمانی در بابل آغاز به کار کرد.

 .

قطع زنجیره انتقال تنها راه شکست کرونا است
مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران گفت: تنها راهکار شکست 
کرونا قطع کردن زنجیره انتقال است تا کادر درمانی بتواند با کاهش 

فشار به درمان مبتالیان بپردازند.

  

روزانه ۸۰۰۰ عدد ماسک در چالوس تولید می شود
فرمانده سپاه ناحیه چالوس گفت: روزانه هشت هزار ماسک در سه 

کارگاه بزرگ تولید و ۱۰۰ کارگاه کوچک خانگی در شهرستان تولید 
می شود.

  

4۰ کارگاه تولید ماسک در فریدونکنار راه اندازی شد
فرمانده سپاه فریدونکنار از راه اندازی 4۰ کارگاه تولید ماسک 

بهداشتی و لباس های یکبار مصرف در شهرستان خبر داد.

  

همدلی و وحدت رمز موفقیت نظام اسالمی است
مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران، رمز موفقیت ایران اسالم را در 
بیش از 4۰ سال از عمر بابرکت انقالب اسالمی، نتیجه همدلی و 

وحدت و معنویت دانست.

  

۶5۰ هزار نفر در مبادی خروجی مازندران غربالگری شدند
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر مازندران از 

غربالگری و پایش سالمت حدود ۶۵۰ هزار نفر در مبادی خروجی 
استان با هدف شناسایی افراد مبتال به ویروس کرونا خبر داد.

  

احتمال آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن رودخانه ها در 
مازندران

مدیرکل هواشناسی مازندران نسبت به آبگرفتگی معابر و سیالبی 
شدن رودخانه ها براثر نفود سامانه بارشی و سرد در روزهای آینده 

هشدار داد.
  

آزادراه چالوس امشب مسدود می شود
رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت ترافیک را در راههای 

استان عادی و روان اعالم کرد و گفت: آزادراه چالوس از ساعت ۱9 تا 
۷ صبح فردا مسدود می شود.

  

سنگ و سیل؛ حکایت نوروز امسال و پارسال مازندران
بهار 9۸ سیل در مازندران مشکل ساز شد و هنوز شماری از خانوارها 

با این حادثه غم انگیز دست وپنجه نرم می کنند و بهار امسال نیز با 
سقوط سنگ از ارتفاعات سوادکوه در استان آغاز شد.

  

نظام پزشکی بابل خواستار اعالم وضعیت فوق العاده شد
 رییس سازمان نظام پزشکی بابل روز شنبه با انتشار نامه ای خطاب 

به فرماندار ، خواستار اعالم فوق العاده در این شهرستان شد.

 .

جای خالی مدیریت متمرکز و نیازسنجی در کمک های 
مردمی

کمک ها و تالش های مردمی در روزهای کرونایی در عین حال که 
بخش قابل توجهی از نیازهای مراکز درمانی را برطرف کرده، به 

دلیل نبود یک ساختار متمرکز برای نیازسنجی و توزیع و کنترل این 
کمک ها، به اندازه تالش های انجام شده اثرگذار نیست.

 .
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مسافرت نوروزی، خدمات خیرین برای شکست کرونا را به 
روستاها کشاند

نگرانی از تبعات مسافرت های نوروزی انجام شده و خطر گسترش 
ویروس کرونا در روستاهای مازندران سبب شد تا خیرین بومی برای 

پیشگیری از این بیماری بخشی از کمک های پیشگیرانه را روانه 
روستاها کنند.

 

مشکل قطعی آب روستای پیت سرا سوادکوه برطرف شد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران گفت که مشکل قطعی 

آب در روستای » پیت سرا » شهرستان سوادکوه که پس از رانش کوه 
رخ داده بود ، برطرف شده و شرایط هم اکنون به حالت پایدار رسیده 

است .
 

تخلیه هفت واحد در معرض خطر در روستای پیت سرا 
سوادکوه

فرماندار شهرستان سوادکوه با اشاره به سقوط سنگ از ارتفاعات به 
روستای پیت سرای پلسفید ، گفت: به دلیل وجود خطر رانش کوه 

در این روستا هفت واحد مسکونی در ضلع شرقی که در معرض خطر 
بوده اند ، تخلیه شد.

 

پرندگان مهاجر تابستان گذران به مازندران آمدند
چلچه ها مهاجران پیام آور بهار، نخستین گروه از دهها گروه از 

پرندگان تابستان گذران وارد عرصه های زیست محیطی استان 
مازندران شدند.

 

کرونا، پای 1۰ هزار بیمار را به مراکز درمانی بابل باز کرد
رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: مراکز درمانی تابعه دانشگاه 

علوم پزشکی بابل تاکنون ۱۰ هزار بیمار مشکوک به ویروس کرونا را 
پذیرش کردند.

 

تازه های شعر مازندران
ایشکا، اسکیجه و تکو سه مجموعه از سروده های نو به زبان مازندرانی 

است.
 

بخشدار: خطر سقوط سنگ در روستای پیت سرای سوادکوه 
همچنان وجود دارد

بخشدار مرکزی شهرستان سوادکوه که روستای حادثه دیده » 
پیت سرای » در حوزه جغرافیایی آن واقع است ، گفت که خطر 

سقوط سنگ همچنان ساکنان منطقه شرقی این روستا را تهدید 
می کند.

 

پویش نیکوکاری در فضای مجازی؛ سهم آالشتی ها در مقابله 
با کرونا

اهالی شهر کوهستانی آالشت مازندران سهم خودشان برای مقابله 
با کرونا را با استفاده از فرصت فضای مجازی و در قالب یک پویش 

مردمی برای تهیه برخی تجهیزات و مایحتاج بهداشتی مورد نیاز 
مراکز درمانی آالشت، زیراب و قائمشهر و خانواده های ساکن آالشت و 

چند روستای اطراف ادا کردند.

 

جای خالی مدیریت متمرکز و نیازسنجی در کمک های 
مردمی

کمک ها و تالش های مردمی در روزهای کرونایی در عین حال که 
بخش قابل توجهی از نیازهای مراکز درمانی را برطرف کرده، به 

دلیل نبود یک ساختار متمرکز برای نیازسنجی و توزیع و کنترل این 
کمک ها، به اندازه تالش های انجام شده اثرگذار نیست.

 

گشت های ویژه نوروزی برای حفاظت زمین های کشاورزی 
مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که در ایام نوروز و 
تعطیالت ۲۲ ماشین یگان ویژه گشت پیشگیری و برخورد با تغییر 

کاربری غیرمجاز با حکم دادستان در تمام نقاط استان به صورت 
شبانه روزی فعال هستند.

 

نوای نو موسیقی پایتخت ۶ با خواننده  جدید
پخش مجموعه پایتخت ۶ از شب گذشته در حالی آغاز شده که با 

نوای خواننده جدیدی مواجه هستیم.

 

بارگذاری 5۰۰ محتوای آموزشی در سامانه مازندمحتوا
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به پیشتازی استان در 

آموزش مجازی گفت: تاکنون ۵۰۰ محتوای آموزشی در سامانه 
آموزش مجازی مازندمحتوا بارگذاری شد.
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ویروس کرونا، جان رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل 
را گرفت

دکتر سید مظفر ربیعی رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل جمعه 
شب بر اثر ویروس کرونا درگذشت.

   

دستگیری شکارچیان قرقاول در مازندران
ماموران محیط زیست مازندران شکارچیان غیر مجاز را به همراه 

الشه تعدادی قرقاول در استان دستگیر کردند.

 

موج های 3 متری در راه مازندران
ارتفاع موج در دریای خزر روز دوشنبه 4 فروردین تا ۳ متر خواهد 

رسید.
 

بارش برف و باران در دومین روز بهار
هوای مازندران امروز در مناطق ساحلی و جلگه ای همراه با بارندگی و 

در ارتفاعات با بارش برف پیش بینی می شود.

 

درگذشت رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر سید مظفر ربیعی رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی بابل 

درگذشت.

 

پیش بینی بارش نیم متری برف در برخی مناطق مازندران
بارش برف در دومین روز از سال ۱۳99 جواهر ده رامسر را سفید 

پوش کرد.
 

سفر معاون اول رئیس جمهور به مازندران
معاون اول رییس جمهور با هدف نظارت بر روند مقابله با کرونا 

دوشنبه به مازندران سفر می کند.

 

2۸ مبتال در مازندران در 24 ساعت گذشته
۲۸ نفر در مازندران ۲4 ساعت گذشته به کووید ۱9 مبتال شدند.

 

ورود 19 فروند کشتی به بندر امیرآباد فقط در دو روز
در حالیکه فقط دو روز از تعطیالت نوروزی سال ۱۳99 می گذرد ۱9 

فروند کشتی تجاری وارد بندر امیرآباد بهشهر شدند.

 

اولین آسیب به جنگلبانان در سال 99
قاچاقچیان چوب به خودروی جنگلبان بهشهری حمله کرده و موجب 

خسارت شدند.
 

دستگیری سوداگران مرگ در پوشش مسافر
۲ قاچاقچی مواد مخدر که در پوشش مسافر اقدام به توزیع مواد 

مخدر در شهرستان بابلسر می کردند دستگیر شدند.

 

مختومه شدن 5۰ درصد از پرونده های قدیمی در دادگستری 
مازندران

رئیس کل دادگستری استان مازندران از مختومه شدن بیش از ۵۰ 
درصد پرونده های قدیمی با تالش همکاران قضایی در استان خبر داد.

 

دستگیری شکارچیان قرقاول در مازندران
ماموران محیط زیست مازندران شکارچیان غیر مجاز را به همراه 

الشه تعدادی قرقاول در استان دستگیر کردند.
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۶

با توجه به تعطیالت عید نوروزکلیه 
انتشارات رویت نگردید.  
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