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قرارگاه فضای مجازی مازندران: صاحب امتیاز 



روستاهای بیرون بشم زیرپوشش شرکت آب و فاضالب نیستند



مازندرانبیمار کرونایی در ۷۹۲بستری 

هشدار آب گرفتگی معابر و ریزش سنگ در جاده های کوهستانی



هزار بیمار دیابتی در مازندران شناسایی شدند۱۶۵

واحد صنفی متخلف در چالوس۱۵پلمب 

میلیارد تومان تسهیالت خسارت کرونا در مازندران۴۸۶پرداخت 



هستنددانش آموز فریدونکناری از داشتن گوشی و تبلت محروم ۲۸۴

شدشمال مسدود -آزادراه تهران کشورهزار پروژه محرومیت زدایی در مناطق مختلف ۱۰اجرای 











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



۱3۹۸آبان ۲۷رصد توییتر فارسی 

:دارد ،آبان دیگر بسازیم ، آبان ادامه ۹۸آبان آبان ، آبان خونین ، کدام 

هایی که بیشتر سلطنت طلب ها زدند و برخی دیگر از گروه های مخالف نظام نیز هشتگ 

همراه شده اند

زده شده و تا بحال ۹۸این هشتگ ها که از اوایل آبان ماه و جهت سالگرد حوادث آبان 

آبان فراخوان تجمع زده اند که هیچ نتیجه ای نگرفته اند اما نکته ۲۴آبان و ۷روزهای 

جالب پررویی این جماعت مدعی است که همیشه در حال تشویق مردم به اغتشاش 

هستند و بعد از آبان نیز باید منتظر بهانه جدید از این گروه سلطنت طلب و ربات هاش 

!باشیم

نوبخت

هشتگ عمدتا توسط جریانات همسو با انقالب کار شده و پیرامون سخن اخیر آقای این

تحریم به جای اعانه و یارانه خواستار رفع مردم )نوبخت به رئیس مجلس که گفته

.(هستند

:کرونا 

آمار باالی فوت هموطنان در اثر کرونا و طرح جدیدی که از شنبه مقرر شده تا اجرا 

دهندشود باعث شد تا کاربران با این هشتگ نظرات خود را در مورد این طرح ارائه 

:ترامپ

پس از گذشت چند روز از نتایج انتخابات آمریکا و قطعی شدن برنده شدن بایدن همچنان 

تایم الین با این هشتگ پیگیری حاشیه های بعد از آن است ، شکایت ترامپ در خصوص 

تقلب و حمایت گروه های سلطنت طلب و ری استارت از اقدامات ترامپ این هشتگ را 

استهمچنان در تایم الین فارسی نگه داشته 



تازه های اقتصادی

قیمت طال

تومان 259,000آبان با 27در بازار آزاد امروز سه شنبه امامیسکه 

.معامله شد 11,979,000کاهش, 

تومان 103,000آبان با 27در بازار آزاد امروز سه شنبه بهار آزادی سکه 

.معامله شد11,697,000کاهش, 

تومان کاهش, 150,000آبان با 27در بازار آزاد امروز سه شنبه سکه نیم 

.معامله شد6,500,000

تومان کاهش, 50,000آبان با 27در بازار آزاد امروز سه شنبه سکهربع 

.معامله شد۴,550,000

قیمت انواع سکه

قفل شستا باز شد :نیوزاقتصاد 

در بازار قیمت دالر

! هزار تومان۵دو عدد گوجه فرنگی :تجارت نیوز 

درصد گران شد ۵۰الستیک : تسنیم



کرونا در مازندران

بیمار جدید کرونایی در مازندران1۴7شناسایی  

: «دانشگاه علوم پزشکی مازندران»

بیمار131: جدید کروناییبیماران 

نفر115: ترخیصی

بیمار659: بستری شده هامجموع 

نفر15۴: در بخش مراقبت های ویژهبستری 

نفر5: فوتی

:«دانشگاه علوم پزشکی بابل»

بیمار16: جدید کروناییبیماران 

نفر20: ترخیصی

بیمار1۴2: بستری شده هامجموع 

نفر3۸: در بخش مراقبت های ویژهبستری 


