انرژی

سیاست

قیمت نفت در روزهای اخیر بهبود
یافته است

معاون زیارت و گردشگری استانداری
خراسانرضوی مطرح کرد:

درباره اماکن مقدس تابع تشخیص
کارشناسیستادهستم

سقوط نفت از آن
طرف بام

خراسانرضوی پیشرو
در جذب گردشگر

قیمت نفت در پی افزایش تعطیلی چاهها
در واکنش به افت تقاضا در بحبوحه بحران
پاندمی ویروس کرونــا در روزهای اخیر
بهبود یافته اســت و در این میان ،برخی
از تحلیلگران نسبت به کمبود...
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سرمقاله
ِ
بحران جهانگیر کرونا ،ایران
در
مسیر متفاوتی دارد!

ایران ما عامل ارتقای
عجایب هفتگانه به
هشتگانه

دکتر رضا محزونیه
مدیرمسئول روزنامه نسلفردا
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سالی که عجیبترین نرخ «رشد جمعیت» در تاریخ ایران رقم خورد؛ کمتر از یک درصد

زمستانزادوولد،بهارپیری

رکوردشکنی پرسپولیسیها با یحیی!

سرخهایسرسخت

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:

 2000تومان

«کشتار» سریالی
کم جنجال و پربازدید

7

4

منبع :ورزش 3

 - 1اگر ایران را مهد اتفاقات عجیب
و غریب بنامیم ســخن بــه گزاف
نگفتهایم آنقدر این حوادث عجیب
پشت سرهم اتفاق میافتد که انسان
را در حیرت فرو میبرد و دست به
دهان میکند که چگونه این موارد
دارد پی در پی حادث میشود.
 - 2در حالــی کــه در دنیا اقتصاد
تعطیل است و همه نگران آینده و
روزهای ســخت پس از آن هستند
بورس ایران روزهای شنگولی را طی
میکند و هشدارها برای خالی شدن
حباب بورس اثر ندارد و هجوم برای
خرید سهام غوغایی به پا کرده است
و این قصه معلوم نیست تا کجا ادامه
دارد و آینده چگونه خواهد بود؟
 - 3زلزله تهران هم از جمله حوادث
روزهای اخیر بود که روی یک گسل
خاموش اما قابل فعــال اتفاق افتاد
و دهها پس لرزه در پی داشــت به
طوری که تهران و اطراف آن لرزید
و در بهت و حیرت فرو رفت .راستی
اگر تهران به معنای واقعی بلرزد چه
اتفاقی خواهد افتاد؟
 - 4مردم بیخیال از کرونا شدهاند
یا فکر میکنند کرونا رفته اســت
و دیگر به کســی کار ندارد .هر جا
ســر بزنید مثل روزهای معمول به
داد و ســتد و مذاکــره و دیگر امور
مشغول هستند و بعضی هم رعایت
فاصلهگذاری ،پوشیدن دستکش و
زدن ماسک را به باد مسخره گرفته
و میگویند از اول هم خطر نداشت!
و این هم از همان رفتارهای نادر ما
مردم است.
 - 5باشگاههای ورزشــی ایران به
خصوص پرسپولیس و استقالل با
این همه طرفدار و حمایت کننده در
داخل و خارج بدهی باال میآورند،
هیئت مدیــره عــوض میکنند،
دعوا دارند ،کــم میآورند ،تکذیب
میکنند و خالصه داســتانی دارند
که هنــوز کرونا تمام نشــده ابعاد
خرابکاریهای آنها رو میشــود و
این برخالف باشــگاههای ورزشی
دنیاست که همه با حساب و کتاب
کار میکنند؟
 - 6از این دست اتفاقات عجیب و
غریب در میان مــردم خودمان کم
نداریم .بقیه باشد برای بعد.

در جلســهای که به منظور بررســی
و عملیاتی کردن طرح آگروتوریســم
(گردشگری در کشــاورزی) با حضور
معاون زیارت و گردشگری استانداری،
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
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خراسانرضوی...،

پیشنهاد نسل فردا برای
شکست روزهای کرونایی

گزارش هیات تحقیق و تفحص از سرخآبی ها در مجلس قرائت میشود

ِ
پشتهجدهسرخابی
بهارستان

استان ها

اگر چه این ســریال در نهایت با
پخش فصل پایانی در نتفلیکس
همــراه بــود امــا «کشــتار»
( )The Killingبــرای اولیــن بار
در ســال  ۲۰۱۱در شبکه AMC
منتشــر شــد .این درام جنایی
آمریکایی از یک سریال تلویزیونی
دانمارکی با نام «جنایت» ( The
 )Crimeاقتباس شده و داستانی
پیچیــده در مــورد یــک مأمور
بازجویی جنایی اداره پلیس ،یک
خانواده داغدار و کمپین انتخاباتی
شهرداری بعد از پیدا شدن جنازه
یک دختر  ۱۷ســاله در صندوق
عقب یک ماشین که در آب غرق
شده را به تصویر میکشد .با بهره
بردن از بازیگران شاخصی مانند
جوئل کینامــان و میریل انوس،
«کشتار» ترسی شــدید با حال و
هوای تاریک خود در شــما ایجاد
خواهد نمود.

شــاید بتوان تنــش و پیچیدگی
داستان این ســریال را با «توین
پیکس» (  )Twin Peaksمقایسه
کرد کــه هر بار از خــود خواهید
پرسید قاتل کیست.

در شبکههای استانی انجام شد

4

پرداخت کرایه تاکسی بهصورتآنالین

ساخت  ۲۴قطعه برای کادر درمانی کشور
دبیر انجمن اپیدمیولوژیست ایران درگفتوگو با «نسلفردا»:

استفاده از کولرها را به تاخیر بیندازید
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ویرژیل فندایک ستاره هلندی خط دفاعی لیورپول

فوتبال بازی نکردن
سختترین کار است

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در دوسالگی خروج آمریکا از توافق هستهای موسوم به برجام ،در صفحه توئیتر خود نوشت« :دو سال پیش ،دونالد ترامپ
تصمیم شجاعانه حفاظت از جهان در برابر خشونت ایران و تهدیدهای هستهای آن را با خروج از توافق ایران اعالم کرد .امروز ،آمریکاییها نسبت به وقتی که
اگر در برجام میماندیم امنیت بیشتری دارند و خاورمیانه صلحآمیز است».
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7

ســیر روایــی داســتان بســیار
تاثیرگذار و تکان دهنده اســت و
دائم شما را آشفته خواهد کرد به
طوری که هنگام تماشای آن توان
نشســتن بی حرکت را نخواهید
داشت.

ِ
«قهرمان» فرهادی در شیراز
تولید

آقای کارگردان
بازگشت
5

مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در دوسالگی برجام در صفحه توئیتر خود نوشت« :دو سال از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد ،میگذرد.
ما تمام گزینههای دیپلماتیک را برای مطمئن شدن از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل به کار میبریم .ما وضعیت کنونی خشونت و تروریسم
ایران را نمیپذیریم .و ما هرگز به ایران اجازه نمیدهیم سالح اتمی داشته باشد».

