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قرارگاه فضای مجازی مازندران: صاحب امتیاز 



از لزوم به روزرسانی قوانین کارگری تا کمبود کارگر در مازندران



هزار تنی روغن خوراکی از بندرامیرآباد به ۵ارسال محموله 

تهران

هشدار هواشناسی مازندران در 
مورد بارش باران و احتمال آبگرفتگی معابر 

پرداخت تسهیالت میلیاردی رونق تولید در مازندران 

اهدای زندگی بسیج جامعه پزشکی آمل به نیازمندان

مدیریت ناصحیح عامل تعطیلی واحد های تولیدی 

درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران ۲۵رکود 

پازل محو کرونا در مازندران چگونه چیده می شود؟

پیگیری مدیریت و جلوگیری از رهاسازی زباله در دریا

بازشدن درهای بازارهای بین المللی به روی کیوی 

مازندران 



فرصت دوهفته ای کشاورزان برای کشت کلزا

روند ساخت پروژه نیروگاه زباله سوز ساری بی وقفه ادامه دارد

لزوم نظارت فرمانداران شهرهای قرمز بر روند اجرای محدودیت 

های کرونایی



اجرای موفق طرح های کرونایی نیازمند همکاری دستگاه ها است

مسافری در مازندران راه اندازی شود-پروازهای باری 
نوزاد دوقلو و سه قلو طی روزهای کرونایی در بابل۹۵تولد 











(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

! میلیون ارزان شد۶۰، ۲۰۶پژو : اقتصاد آنالین 

با وضع محدودیت های دو هفته ای کرونایی، بازار راکد خودرو در رکودی 

شدیدتر فرو رفت و قیمت ها همچنان در سراشیبی نزول است، با این حال 

. مقاومت برخی فروشندگان خودرو در مقابل کاهش قیمت ها بی فایده است

روغن گران شد : اقتصاد نیوز

طبق جدیدترین تصمیمات ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت مصرف کننده انواع 

درصد افزایش 13درصد و سایر انواع بسته بندی ها 1۰روغن در بسته بندی پت 

ه می یابد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید قیمت احجام و بست

. بارگذاری کند12۴بندی های مختلف روغن را محاسبه و در سامانه 

!قیمت مرغ در تعقیب گوشت قرمز: مشرق نیوز
هزار ۷قیمت مرغ در بازار به شدت افزایش یافته و طی چند روز گذشته بیش از 

تهران حاکی است 19گزارش میدانی از منطقه . تومان در هر کیلو رشد داشته است

.تومان به فروش می رود۵۰۰هزار و 3۵قیمت هر کیلو مرغ به قیمت 



کرونا در مازندران

بیمار جدید کرونایی در مازندران1۷۷شناسایی  

: «دانشگاه علوم پزشکی مازندران»

: دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1۵۴: بیمار کرونایی جدید

بهبود یافته123: ترخیص

۶۷۵: مجموع بستری شدگان

1۶۵: بیمار کرونایی بدحال

:«دانشگاه علوم پزشکی بابل»

1۸: بیماران جدید کرونایی

بیمار23: پذیرش جدید

بهبودیافته2۰: ترخیصی

1۵۰: مجموع بستری شدگان

3۴: بستری در بخش مراقبت های ویژه


