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قرارگاه فضای مجازی مازندران: صاحب امتیاز 



روزهای خوب برای طالی نارنجی مازندران



هزار تبلت به دانش آموزان 14اهدای 

مازندرانی

چالش عجیب در لیگ پیشکسوتان فوتبال مازندران



اهمیت طرح توسعه مشاغل خانگی در توانمندسازی 

جامعه بهزیستی

کاهش خفیف تعداد بیماران کرونایی در مازندران

سرنوشت منطقه آزاد در مازندران



واحد صنفی متخلف در چالوس پلمب شد1۵

محور هراز به صورت موقتی مسدود می شودبازداشت جاعل و کالهبردار شش میلیارد ریالی در ساری











(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 26رصد توییتر 

:هشتگ های داغ

آبان _کدام#(1

خونین_آبان#(2

98آبان#(3

98_آبان#(4

دارد_ادامه_آبان#(۵

:رصد هشتگ های برتر

دارد و _ادامه_آبان#و 98_آبان#و 98آبان#خونین و _آبان#آبان و _کدام#(1

بسازیم _دیگر_آبان#

،اکانت های ضدانقالب اعم از سلطنت طلب و 98با فرا رسیدن سالروز اغتشاشات آبان در سال 

منافق و دیگر گروهک ها فعال شده اند تا به زعم خود فضای احساسی را دوباره به دست 

پخش .بگیرند و در جهت شکل دهی به افکار مردم و شروع دوباره اعتراضات از آن استفاده کنند

عکس و فیلم از تظاهرات ها و اغتشاشات سال گذشته،پخش تصاویر کشته شده ها،داستان های 

تخیلی درباره حجم کشتار و اعدام و شکنجه ها و درنهایت سوق دادن مردم به سمت و سوی 

نکته جالب توجه،عدم اعتماد مردم به .اغتشاشات از جمله موارد مطرح شده در توییت ها میباشد

.ضدانقالب بود که باعث شد آنها در بعضی موارد شروع به توهین کنند

ایران#(2

کاربران با تفکرات متفاوت .عموما در توییت های خبری یا تحلیلی با موضوع ایران بکار میرود

.و حتی بعضا کاربران غیر ایرانی نیز با این هشتگ توییت میزنند

کرونا #(3

بعد از افزایش آمار کرونا و شروع پیک سوم آن در کشور،کاربران با استفاده از این هشتگ 

تحلیل های مربوط به کرونا را ارائه میدهند و ضدانقالب به مانند همیشه سعی میکنند تا این 

در طی چند روز گذشته و با بدتر شدن وضعیت،بحث .مساله را به بیکفایتی کل نظام مربوط کنند

ها و اخبار مختلف مبنی بر تعطیلی برخی نقاط کشور نیز دوباره باعث باال آمدن این هشتگ شده 

.است



تازه های اقتصادی

قیمت طال

.معامله شد1,167,300تومان افزایش, 5,600آبان با 26امروز دوشنبه 

.معامله شد5,058,000تومان افزایش, 27,000آبان با 26امروز دوشنبه 

تومان 2۴7,000آبان با 26در بازار آزاد امروز دوشنبه سکه امامی

.معامله شد 12,218,000افزایش, 

تومان 99,000آبان با 26در بازار آزاد امروز دوشنبه سکه بهار آزادی 

.معامله شد11,797,000افزایش, 

تومان افزایش, 50,000آبان با 26در بازار آزاد امروز دوشنبه نیم سکه 

.معامله شد6,650,000

تومان افزایش, 50,000آبان با 26در بازار آزاد امروز دوشنبه ربع سکه

.معامله شد۴,600,000

قیمت انواع سکه

جوسازی دالالن برای مقابله با کاهش قیمت خودرو:اقتصاد آنالین 

در بازار قیمت دالر

.تومان اعالم شده است2۵،899کاهش،۰.4%با1399/۰8/26امروز

کامیون سیب زمینی در مرز ایران و عراق11۰۰بالتکلیفی :تجارت نیوز 

تومان تعیین شد66۵۰قیمت مصوب شکر : بورس نیوز



کرونا در مازندران

بیمار جدید کرونایی در مازندران121شناسایی  

: «دانشگاه علوم پزشکی مازندران»

بیمار101: بیماران جدید کرونایی

نفر105: ترخیصی

بیمار6۴3: مجموع بستری شده ها

نفر155: بستری در بخش مراقبت های ویژه

نفر5: فوتی��

:«دانشگاه علوم پزشکی بابل»

بیمار20: بیماران جدید کرونایی

نفر21: ترخیصی

بیمار1۴9: مجموع بستری شده ها

نفر39: بستری در بخش مراقبت های ویژه


