اقتصاد

ورزش

رئیس کانون کارگری بازنشستگان
تأمیناجتماعی خراسانرضوی تاکید کرد:

خریداران خودروی صفرکیلومتر برای
فعالکردن گارانتی یک فصل فرصت
دارند

همسانسازی حقوق
مهمترین مطالبه کارگران
بازنشسته

اولتیماتوم  3ماهه

ورود شــورای رقابــت بــه پروســه
قیمتگذاری موجب ازبینرفتن فاصله
قیمتی خودرو در بازار و کارخانه شــد
و بهای چهارچرخها بهشــدت کاهش
یافت .موضوعی که رئیــس اتحادیه
فروشندگان خودرو آن را گامی3 ...
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پیشنهاد عضو فراکسیون ورزش مجلس درباره
لیگ برتر فوتبال:

با حضور یک پنجم تماشاگران
از سرگرفته شود

یک پیش بینی در ایام کرونا برای پساکرونا!
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رئیس دانشکده علومپزشکی آبادان:

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان:

رانندگان وانت بارها با دریافت پروانه اشتغال ،سوخت مازاد دریافت میکنند
8

ادارهها را تعطیلکنیم ،بازارها
شلوغمیشود

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به ادامه فعالیت بازارها و بازارچههای محلی در آبادان و جنوب
غرب خوزســتان گفت :با این وضعیت تردد مردم در بازارها ،دور از انتظار است که حاالحاالها بیماری
کنترل شود و انتظار میرود در روزهای آینده حتی موارد ابتال از این هم بیشتر شود .شکراله سلمانزاده،
درخصوص وضعیت شیوع کروناویروس در جنوب غرب خوزستان اظهار کرد :وضعیت شیوع بیماری
در آبادان ،خرمشهر و شادگان جدا از اوضاع کل استان خوزستان نیست .بیماری دیر به خوزستان آمد؛
زمانی که استانهای زیادی به شدت درگیر بیماری بودند...
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دست های خالی

نگاهی به درونمایههای آثار هنری و ادبی دوران

کرونا و ادبیات!

این هفته شــبکه نمایش به مرور آثار عباس رســتگار پورصدابردار و صداگذار ســینمای ایران
می پردازد.
وی تاکنون موفقیت های بسیاری را در جشنواره های گوناگون کسب کرده است و در آثاری چون فیلم
«نفس»« ،دست های خالی»« ،مهاجر» و «زیر سقف دودی» فعالیت داشته است.
فیلم های ســینمایی این هفته با صداگذاری رستگارپور ،از شــنبه تا جمعه به ترتیب «به کبودی
یاس»« ،ســجاده آتش»« ،فرزند خاک»« ،نفــس»« ،فصل نرگس»« ،دســت های خالی» و
«سی و سه روز» از این شبکه پخش می شوند. .

زیر سقف دودی

یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا درباره شانس
قالیباف برای ریاست مجلس یازدهم سخن گفت  

بازگشت

نمایندگان مجلس

یازدهم نظرشان روی
2

ریاست قالیباف است

فرزندخاک

به استناد خبر منتشره از سوی
سایت آر.تی.بی  .اف
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«یک پیامبر»؛ فیلم بعدی راسل کرو معلوم شد

آگهـی مناقصـه

آغاز انتشار روزنامه محلی
«ل ا ِکو دی برگامو» در شهر
«برگامو» ایتالیا با چاپ
بیش از  10صفحه آگهی
ترحیم فوتیهای ناشی از
ابتال به کرونا در این شهر
منبع  :رویترز
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ویروسی که بازارکسب و کارهای هنری را متحول خواهد کرد

پیشنهادهای «نسلفردا» برای  روزهای کرونایی

نشریه اکونومیست در یادداشتی درباره تأثیر شیوع بیماریهای
همهگیر بر فرهنگ و هنر نوشــت :پیوند میان همهگیریها و
فرهنگ قدمتی هزار ساله دارد .یکی از اولین همهگیریهای
تاریخ ،طاعون سیاه بود که در ســال  ۱۳۴۷به اروپا رسید .این
بیماری جان یک ســوم تا نصف جمعیت منطقه را گرفت اما
همزمان با ایجاد تغییرات بزرگ در نظم اقتصادی و اجتماعی،
راه را برای ظهور رنسانس فراهم کرد .جان هندرسون نویسنده
کتاب فلورانس در محاصره که به تازگی در باب شیوع طاعون
منتشر شده ،معتقد اســت این همهگیری به طور مستقیم به
رنسانس منتهی نشــد اما به متمرکز شــدن ثروت بین گروه
کوچکی از افراد ،دو برابر شدن دستمزدها و ثروتمندتر شدن
ثروتمندان منجر شد که در نتیجه به آنها اجازه داد از هنر
حمایت مالــی کنند .همهگیری طاعــون ردپای خود را
حتی در سبکهای نقاشــی برجای گذاشت .در اولین
دهه از قرن چهاردهم میالدی ،جوتو دی بوندونه نقاش
ایتالیایی یک مجموعه اثر در سبک فرسکو را خلق کرد
که به طور بی سابقهای زنده بودند و احساسات انسانی را
با واقعگرایی که بعدها به نماد رنسانس تبدیل شد ،به تصویر
میکشیدند...
ادامه در صفحه5
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موضعگیری مشکوک و مشترک افغانستان -آمریکا بیشتر
رنگ و بوی توطئهای سیاسی دارد تا حمایتی انسانی

تحلیل
همهگیری

 2000تومان

غائلهافاغنه!
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منبع :ایرنا

هر چند «کابوی مو بور» بارها از این حرفها زده اســت ولی
این بار گویا وضع فرق داشت چون این نخستین بار است که
از احتمال قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی با چین سخن
میگوید .او پیشتر بارها از چین به خاطر آنچه که مخفیکاری
درباره کرونا خوانده ،انتقاد کرده بود ولی تهدید به قطع روابط
نه« .دونالد ترامپ» با اشاره به اینکه فعال تمایلی به گفتوگو
با «شی جن پنگ» همتای چینی خود ندارد ،از احتمال قطع
روابط کامل سیاسی و اقتصادی با چین خبر داد.
این روزها و در بحبوحه جنگ لفظی واشنگتن با پکن بر سر
شــیوع جهانی ویروس کرونا و اتهامزنیهای دولت ترامپ به
چین بابت آنچه که مخفیکاری چیــن درباره ویروس کرونا
میخوانند ،دونالد ترامپ دیروز در فرازی جدید از تهدیدات
لفظی برای نخستین بار از قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی
با چین سخن گفت.
ترامپ در مصاحبهای با شــبکه تلویزیونی «فاکس بیزنس»،
این تهدید را مطرح کرده است .چین و ایاالت متحده آمریکا
بزرگترین شــرکای تجاری در جهان محسوب میشوند و
ساالنه نزدیک به  700میلیارد دالر حجم روابط تجاری این
دو کشور است.
ترامپ در مصاحبه اخیر با اشاره به مایوس کننده بودن تالش
چین برای مهار ویروس کرونا گفته مقامات پکن نباید اجازه
میدادند چنین اتفاقی میافتاد.
او تاکنون بارها از چین به شدت انتقاد کرده و به نظر میرسد
استراتژی انتخاباتی خود را نیز بر مبنای تشدید جنگ لفظی
با چین قرار داده است.
ترامپ در مصاحبهاش در پاسخ به ســوالی درباره طرح یک
سناتور آمریکایی برای ممنوعیت صدور ویزا برای دانشجویان
چینی گفت :ما میتوانیم خیلی از اقدامات را انجام دهیم .ما
میتوانیم کل روابط را قطع کنیم ...اگر ایــن کار االن انجام
شود چه اتفاقی میافتاد؟ شما  500میلیارد دالر صرفهجویی
میکردید .اشاره ترامپ به صادرات ساالنه حدود  500میلیارد
کاالی چینی به آمریکاست که ترامپ پیشــتر از این حجم
صادرات چین به آمریکا انتقاد کرده و آن را «پول گمشــده»
آمریکا توصیف کرده است.
ترامپ افزود :من توافق تجاری بزرگی با چین انجام دادم و االن
میگویم احساسم مثل آن زمان نیست .هنوز جوهر امضای آن
توافق خشک نشده بود که این بیماری آمد ...اما من االن مایل
نیستم با رئیسجمهوری چین صحبت کنم.

رئیس کانون بازنشســتگان کارگری
سازمان تامین اجتماعی خراسانرضوی
با بیان اینکــه چیزی فراتــر از قانون
نمیخواهیم ،گفت :هر سال به بهانههای
اقتصادی وضعیت...
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چرا ماجرای اتباغ افغان آرام نمیگیرد و چه کسانی
از تنش بین ایران و افغانستان سود میبرند؟

درس با ترس

بیزنس» به قطع کامل روابط با چین تهدید کرد
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مدارس در نفسهای آخر سال تحصیلی بازگشایی شد!

ترامپ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «فاکس

استانها

شرکت سد و عمران پارس گستر در نظر دارد بخشی
از عملیات اجرایی خاکبرداری و خاکریزی در قطعه 7
آزاد راه شیراز  -اصفهان را از طریق مناقصه عمومی به
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .پیمانکاران فعال در این
زمینه جهت شرکت در مناقصه مذکور می توانند با مراجعه
به آدرس :شیراز ،بلوار پاسداران ،خیابان شهید محالتی،
شرکت سد و عمران پارس گستر ،واحد امور قراردادها
نسبتبهدریافتاسنادمناقصهاقدامنمایند.جهتهرگونه
اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 38435803و
یا 09173000477تماس حاصل نمایید.

کاوه رضایی

به بروخه قطعی شد
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آگهـی مناقصـه

شرکت سد و عمران پارس گستر در نظر دارد انجام
عملیات ابنیه فنی (زیر گذر ،روگذر ،آبرو) در قطعه 5
آزاد راه شیراز  -اصفهان را از طریق مناقصه عمومی به
پیمانکار واجد شرایط و دارای تجهیزات کامل واگذار نماید.
پیمانکاران فعال در این زمینه جهت شرکت در مناقصه
مذکورمیتوانندبامراجعهبهآدرس:شیراز،بلوارپاسداران،
خیابان شهید محالتی ،شرکت سد و عمران پارس گستر،
واحد امور قراردادها نسبت به دریافت اسناد مناقصه
اقدام نمایند .جهت هر گونه اطالعات بیشتر می توانید
با شماره تلفن  09177069226مهندس یار احمدی و یا
 09174067815مهندس دالور تماس حاصل نمایید.

