


1399آذر 1–110شماره 

قرارگاه فضای مجازی مازندران: صاحب امتیاز 



افزایش قیمت / اضافه شدن فرصت دوهفته ای برای کشت کلزا

خرید تضمینی کلزا



پایگاه بسیج 88فعالیت / حضور بسیجیان در پویش نذر خون

کرونامیاندورود برای مبارزه با 

تشدید برخورد ها در صورت 
تخطی از محدودیت های کرونایی 

ساخت کشتارگاه صنعتی دام بزودی در شرق مازندران 

توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به سکونتگاه های غیر رسمی 

شهر ها

کروناییدور زدن پیک سوم کرونا با اجرای طرح محدودیت های 

واحد پالسما در مرکز انتقال خون بابل ۵۸۴اهدای 

مازندرانبیمار کرونایی در ۷۵۱بستری 

پالکتعطیلی مراکز تعویض 

آیندهتحویل قیر رایگان به شهرداران کشور از هفته 



مازندرانافزایش یک درصدی نزاع در 

چالوسکیلوگرم هرویین در ۵کشف 

بهره برداریکارخانه زباله سوز نوشهر آماده 



ساریممنوعیت تردد به شهر 

خشک کردن تاالبها برای /کوه خواران دیروز؛ تاالب خواران امروز

ویالها
شدتعیین ۲برنج ایرانی درجه / اعالم وضعیت استاندارد کیفی برنج











(برحسب مجموع بازدید)ساعت گذشته ۲۴ابرواژه مطالب کانال های فارسی تلگرام در  (برحسب تعداد مطالب)ساعت گذشته ۲۴ابرواژه مطالب کانال های فارسی تلگرام در 
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تازه های اقتصادی

ضرر سنگین معامله گران سکه های کوچک : اقتصاد نیوز 

سکه های کوچک در قعر جدول بازدهی انتهای آبان ماه قرار گرفتند؛ نیم سکه 

درصد از ارزش خود را از دست داد و ربع 1۴روز کاری نزدیک به ۶طی 

بازدهی سکه امامی هم منفی شد . درصدی رو به رو شد1۲.۵سکه با افت 
. درصد قرار گرفت9ولی تک رقمی ماند و در دامنه 

روغن نباتی باز هم گران شد: مشرق نیوز
براساس مصوبه امروز کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع روغن نباتی در 

.درصد افزایش یافت13تا 10بسته بندی پت و سایر بسته بندی ها بین 

ریزش شدید قیمت  ها در بازار خودرو : گسترش نیوز
بازار خودرو . بازار خودروهای داخلی پرتیراژ در این هفته، روندی سینوسی داشت

ه در بیشتر روزهای هفته افت نرخ را ثبت کرد؛ این روند نزولی تا آن جا پیش رفت ک

. میلیون تومان نزدیک کرد100را به حوالی 131نرخ پراید 



کرونا در مازندران

بیمار جدید کرونایی در مازندران1۲8شناسایی  

: «دانشگاه علوم پزشکی مازندران»

:دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بیمار88: جدید کروناییبیماران 

نفر۵9: ترخیصی

بیمار۶۴۴: بستری شده هامجموع 

نفر1۶۵: در بخش مراقبت های ویژهبستری 

:«دانشگاه علوم پزشکی بابل»

بیمار18: جدید کروناییبیماران 

نفر3: ترخیصی

بیمار1۴۷: بستری شده هامجموع 

نفر3۵: در بخش مراقبت های ویژهبستری 


