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نفر در مازندران۵۸۶فعالیت یک قاضی به ازای هر پنج هزار و 

شهید تقدیم کرده است۴۳مازندران برای آزادسازی سوسنگرد 
میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در مازندران نیاز است۷۴۸













(برحسب مجموع بازدید)ساعت گذشته 2۴ابرواژه مطالب کانال های فارسی تلگرام در  (برحسب تعداد مطالب)ساعت گذشته 2۴ابرواژه مطالب کانال های فارسی تلگرام در 



99آبان 2۵رصد توییتر 

:هشتگ های داغ

اصفهان_ایثار_حماسه#. 1

آبان_کدام#. 2

آبان#2۵. ۳

9۸_آبان#.  ۴

سبور#.  ۵

:هشتگ های برتررصد 

آبان2۵#و اصفهان_ایثار_حماسه#( 1

این دو هشتگ توسط نیروی های انقالبی و جریانات همسو مورد استفاده گردید 

به شهادت ۶1محرم که سال عملیات شهدای نفری ۳۷0کاروان که یاد و نام 

رسیدند را باری دیگر زنده کردند

9۸_آبان#آبان و _کدام#(2
جریانات ضد انقالب بعد از شکست در نقشه های شوم خود در به خیابان آوردن کاربران 

مربوط به آبان ماه سال گذشته ( عمدتا جعلی )مردم شروع به انتشار فیلم ها و عکس های 

.کردند تا احساسات مردم را جرحیه دار کنند

بورس#(۳
متعددی از جریانات مختلف نسبت به افزایش حجم و ارزش معامالت بورس پس از کاربران

روز و همینطور اعتراض و تجمع برخی از سهام داران مقابل سازمان بورس واکنش 19

.های متفاوتی از خود نشان دادند



تازه های اقتصادی

1۳99آبان 2۵قیمت طال امروز یکشنبه 
1,202,600تومان کاهش, 2,100آبان با 25در بازار آزاد امروز یکشنبه 

.معامله شد

5,206,000تومان کاهش, 12,000آبان با 25در بازار آزاد امروز یکشنبه 

.معامله شد

تومان 150,000آبان با 25در بازار آزاد امروز یکشنبه سکه امامی

.معامله شد 12,۴78,000کاهش, 

تومان کاهش, 101,000در بازار آزاد امروز با سکه بهار آزادی 

.معامله شد12,297,000

7,000,000تومان کاهش, 100,000در بازار آزاد امروز با نیم سکه 

.معامله شد

تومان کاهش, ۴0,000آبان با 25در بازار آزاد امروز یکشنبه ربع سکه

.معامله شد۴,760,000

قیمت انواع سکه

ضرورت ایجاد سامانه ارتباط با مشتریان و فروش آنالین : اقتصاد آنالین 

در اصناف

.تومان رسید۸۵0هزار و 2۶در صرافی ملی،قیمت دالر 

افزایش خودروها در پارکینگ خودروسازان :تجارت نیوز 
طبق گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر کرده, 

درصد و 9/ 9ماه منتهی به مهر امسال, 3موجودی انبار خودروسازان در 
.افزایش پیدا کرده است1۴/ 7در خود مهر نیز 

سنت شکنی در بورس امروز : اقتصاد نیوز 



کرونا در مازندران

بیمار جدید کرونایی در مازندران167شناسایی 

: «دانشگاه علوم پزشکی مازندران»

1۴1: بیمار کرونایی جدید

بهبود یافته13۴: ترخیص��

6۴7: مجموع بستری شدگان��

160: بیمار کرونایی بدحال��

8: فوتی قطعی کرونایی��

:«دانشگاه علوم پزشکی بابل»

بیمار26: پذیرش جدید

بهبودیافته36: ترخیصی��

153: مجموع بستری شدگان��

۴3: بستری در بخش مراقبت های ویژه��


