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تازهخبر

خیز آنتونی هاپکینز برای 
دومین جایزه اسکار 

پول های بلوکه شده ایران 
در عراق آزاد می شود

ماه  آستانه  در  نمکی  سعید  دکتر 
علیرضا  دکتر  به  نامه ای  در  رمضان 
به  توجه  با   « است:  آورده  رییسی، 
انتظار  و  ماه مبارک رمضان  فرارسیدن 
مومنان روزه  دار در اعالم پروتکل های 
مرتبط با مراسم این ماه پرفضیلت الزم 

است موارد زیر مورد نظر قرار گیرد.
با  آبی  و  زرد  شهرهای  در  گرچه   -1
و  نماز  برگزاری  شیوه  نامه  ها  رعایت 
است،  بالمانع  احیا  مراسم  برگزاری 
گسترده  شیوع  به  توجه  با  مع الوصف 
یافته  موتاسیون  ویروس  با  بیماری 
فوق  شرایط  حائز  نقطه  ای  کمتر 
تدوین  با  تا  می طلبد  لذا  بود.  خواهد 
شیوه  نامه  هایی برای برگزاری نمازهای 
یومیه ماه مبارک )یک وعده آن هم به 
و  نفرات  حداقل  با  نیم ساعت(  مدت 
کثر فاصله و  در فضای باز با رعایت حدا
ماسک و جانماز و سجاده اختصاصی 

در کلیه شهرها اجازه داده شود.
به  شهری  شرایط  گر  ا است  بدیهی 
قرنطینه  مشمول  و  اضطراری  شدت 

گرفت،  قرار  رفت وآمد  عدم  و  عمومی 
متفاوت عمل خواهد شد.

قدر  پرفیض  شب های  مورد  در   -2
همچون  می تواند  احیا   مراسم  نیز 
تعداد  و  فاصله  رعایت  با  گذشته  سال 
کلیه  محدود در فضای مناسب و باز در 
اجرا  2ساعت  به مدت  کثر  شهرها حدا
و  ورودی  و  شخصی  کامال  لوازم  شود. 
خروجی ها متعدد و بدون تماس باشد. 
گذشته عزیزان  تجربه و مدیریت سال 
یقینا در بهتر برگزارشدن مراسم امسال 

موثر خواهد بود.
ویروس  شیوع  به  توجه  با   -3
و  و قدرت سرایت  سرکش جهش یافته 
بیماری زایی باال، اطالع  رسانی عمومی 
برگزاری مراسم  به  عزیز  ترغیب مردم  و 
محدودتر و با اولویت منازل و استفاده 
صداوسیمای  ارزشمند  ظرفیت  از 
فضای  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
نباید  گذشته  سال  همچون  مجازی 

مغفول بماند.
جریانات  با  مماشات  هرگونه   -4

قانون گریز و شکننده پروتکل ها با توجه 
ابعاد  کنونی  خطیر  بسیار  شرایط  به 
می تواند  که  دارد  زیان آوری  گسترده 
کند. لذا  مدیریت بیماری را غیرممکن 
مدیریت  محترم  دست  اندرکاران  توجه 
با  شرایط  تفاوت  از  مذهبی  مراسم 
گذشته به دلیل تحوالت ویروس  سال 
جزوه های  و  بروشور  تهیه  و  بیماری زا 
که  عزیزی  روزه  داران  برای  آموزشی 
مراسم  این  در  شرکت  به  متمایل 

هستند، بسیار موثر خواهد بود.
در  فطر  عید  مراسم  برگزاری   -5
سال  در  کشور  مناطق  از  بعضی 
موجی  شکل  گیری  موجب  گذشته 
که  شد  استان ها  آن  در  جدید 
عید  در  پدیده  این  شکل گیری 
ویروس  در  می  تواند  آتی  فطر  سعید 
ایجاد  سنگین  تری  ابعاد  جهش یافته 
پیشگیرانه  امور  به  پرداختن  لذا  کند. 
و  استان ها  در  عید  فرارسیدن  از  قبل 
پذیر  آسیب   است  ممکن  که  نقاطی 

باشد، بسیار ضروری است.

کید بر اینکه  روز گذشته جهانگیری با تأ
یکی از اصلی ترین مسائل کشور این است 
که دستگاهی حاضر به پاسخگوبودن در 
یک مرجع دیگر نیست، خاطرنشان کرد: 
اقتصادی  حیثیتی،  هزینه های  »گاهی 
و  افراد  پاسخگویی  عدم  امنیتی  و 
کشور فاجعه بار است.« دستگاه ها برای 
افزود:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
که  دستگاهی  شود  بررسی  »باید 
مسئول بوده، جلوی اقدامات دشمن 
به  توفیقی  زمینه  این  در  و  بگیرد  را 
دست نیاورده است، بازخواست شود 
اعتبار  منابع،  که  بدانند  باید  مردم  و 
اقداماتی  چه  ج  خر کشور  حیثیت  و 

می شود.«
ظالمانه  تحریم های  به  اشاره  با  او 
خاطرنشان  کشورمان،  علیه  آمریکا 
گر به رشد اقتصادی 8درصدی  کرد: »ا
عوامل  33درصدی  بهره وری  و 
دوران  در  حتما  می رسیدیم،  تولید 
که درآمد  کشور  تحریم های آمریکا علیه 

کم شد، به رشد اقتصادی خوبی  نفتی 
کاهش درآمد نفت  دست می یافتیم و 

با ارتقای بهره وری جبران می شد.«
دستگاه های  »باید  کرد:  کید  تأ او 
و  اختیارات  برابر  در  درکشور  مختلف 
از  و  باشند  مسئول  و  مکلف  منابع، 
موجب  که  چندکاری  و  موازی کاری 
پرهیز  می شود،  مسئولیت  سلب 

کنیم.«
کرد: »اعتماد  جهانگیری خاطرنشان 
بهره وری  ارتقای  باعث  جوانان  به 

درکشور می شود.«

 سیستان وبلوچستان با بیشترین آمار بیماران تاالسمی
 با کمبود خون دست به گریبان است

مراسم ماه رمضان با اولویت منازل و استفاده از فضای مجازی
چگونگی برگزاری مراسم احیا و عید فطر

جهانگیری: مردم باید بدانند که منابع، اعتبار و حیثیت 
کشور خرج چه اقداماتی می شود 

 دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق
 خبر داد:  

درخشش یک پیرمرد آلزایمری مراسم 
جوایز سینمایی بفتا؛

مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا؛

فرهنگیان در ۷۶ کشور در 
کسن کرونا اولویت های دریافت وا

ابالغ پرداخت بسته 
حمایتی ۲۵۰۰ میلیارد 

تومانی رمضان به 
۶۰ میلیون نفر

کسیناسیون  وا
فرهنگیان پیش شرط 

کالس های حضوری
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ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
نیویورک تایمز  و واشینگتن پست  

 را بخوانید

 
 

گزارشــی از یک عملیات 9 ســاعته برفراز بیســتون 
برای نجات جوانی ۲۶ ســاله

گشت به زندگی از کام اژدها باز
4
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 »انتقام« اسراییل
 از موفقیت ایران در مسیر لغو تحریم ها 

حکم ۶ بار قصاص از سوی 
دیوان عالی کشور برای قاتالن 

سریالی اردبیل تأیید شد

 

کسن   آژانس دارویی اروپا از »ارتباط احتمالی« بین وا
کسفورد/آسترازنکا« و لخته های خون کشنده گفته است »آ

همه علیه »آسترازنکا«

جنایتکاران باغ زردآلو 
در یک قدمی مرگ

قول نخست وزیر 
کره جنوبی درباره 

آزادسازی پول های 
ایران 
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 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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