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قرارگاه فضای مجازی مازندران: صاحب امتیاز 



لزوم رعایت انصاف در صدور حکم و توجه به 
پیامد و عواقب آرا

توصیه اهداکننده مستمر خون برای خون دهی در روزهای 

هزار بیمار خاص چشم انتظار حضور گرم اهداکنندگان16/ کرونایی



هجوم مسافران غیر بومی به مازندران

لغو نماز جمعه در سراسر 
استان مازندران 

بیمار کرونایی تازه مبتال در مازندران 1۲۸شناسایی 

آژیر قرمز کرونا در سه شهر مازندران 

کنترل جاده های مواصالتی مازندران در محدودیت دوهفته ای 

هزار پرونده در محاکم دیوان عالی کشور ۸رسیدگی به بیش از 

.

بیمارستان ماهفروجک ساری | واکنش سازمان برنامه و بودجه 

جزو اولویت وزارت بهداشت نبود

بهله عقاب تاکسیدرمی در میاندورود ۳کشف و ضبط 



تن کیوی از ساری به ازبکستان۲۲صدور گواهی صادرات 

سه شهر مازندران در قرق آژیر قرمز کرونا

درصدی میزان ورودی زندان ها در مازندران۹کاهش بیش از 



ساری در دست تکمیل است« ابن شهر آشوب»پروژه ۳فاز 

مبارزه فراگیر با زمین خواری شروع شده استمیلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی در مازندران۴۲۸پیش بینی 











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





تازه های اقتصادی

شوک به بازار موبایل و لپ تاپ : اقتصاد نیوز 

با تداوم تثبیت قیمت ارز در کانال هایی پایین تر از ماه های قبل و کاهش قابل 
. توجه تقاضا در بازار موبایل، شاهد افت محسوس قیمت ها هستیم

محصول ایران خودرو ۴آغاز فروش فوق العاده : تجارت نیوز 

گروه صنعتی ایران خودرو به منظور اجرای سیاست های وزارت صمت مبنی بر 

افزایش عرضه خودرو به بازار، هشتمین مرحله فروش فوق العاده محصوالت خود 

.را با عرضه چهار محصول از امروز اجرا می کند

جایزه ای برای دارندگان سهام عدالت : گسترش نیوز
به گفته مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی، سهام جایزه به محض طی 

. شدن مراحل قانونی به پرتفوی سهامداران سهام عدالت اضافه می شود



کرونا در مازندران

بیمار جدید کرونایی در مازندران12۸شناسایی  

: «دانشگاه علوم پزشکی مازندران»

بیمار11۵: بیماران جدید کرونایی

نفر119: ترخیصی

بیمار۶31: مجموع بستری شده ها

نفر1۵۴: بستری در بخش مراقبت های ویژه

نفر۴: فوتی  

:«دانشگاه علوم پزشکی بابل»

بیمار13: بیماران جدید کرونایی

نفر13: ترخیصی

بیمار1۴۴: مجموع بستری شده ها

نفر3۶: بستری در بخش مراقبت های ویژه


