حمایتها از فعاالن اقتصادی به میزان
خسارتهای کرونایی بستگی دارد

انجمن جامعهشناسی ایران:

۷۵درصد جمعیت
کشور در این
روزها میتوانند
در خانه بمانند

کرونا نرخ رشد
اقتصادی را منفی کرد

میزان حمایتها بستگی به
اطالعات دقیق در خصوص میزان خسارات
وارده کرونا بر اقتصاد کشور دارد
صفحه 4

صفحه 4
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره 950 :سال چهارم  8صفحه تکشماره 5000 :تومان

س کرونا را افزایش داد
کروناهراسی با مصرف الکل تلفات تهاجمی ویرو 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز:

فعالیت های ساختمانی
در شهر شیراز متوقف شود

به گــزارش روابــط عمومی معاونــت شهرســازی و معماری
شهرداری شیراز ،مهندس جواد بهادری در نامهای به شهرداران
مناطق  11گانه نوشت :در ادامه اقدامات پیشگیرانه از گسترش
بیماری کرونا و تأمین سالمت شهروندان ،کارگران و مهندسان،
تمامی فعالیتهای ســاختمانی در شهر شیراز اعم از پروژههای
دولتی و خصوصی از تاریخ  27اســفند تا  15فروردین 1399
متوقف گردد.

مرگ درچمبره اتانول و متانول

صفحه 3

سقوط اقتصاد ایرالینها
در بازار کرونا

سرپیچی بانکها از
بخشنام ه بانک مرکزی
اقساط وا م قرضالحسنه کلیه اشخاص بدون هیچ قید و
شرطی به مدت سه ماه به تعویق بیفتد
صفحه 2

سازمان بینالمللی حملونقل هوایی یاتا :کرونا  ۲ماه بیشتر بماند ،کار ایرالینها تمام است
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره):

توزیع بسته
حمایتی به اقشار
آسیبدیده از
کرونا تا پایان سال

صفحه 4

رئیس کمیته بینالملل کمیسیون
حقوقی مجلس:

کشورها به رفع
تحریمهای
ظالمانه آمریکا
علیه ایران
صفحه 2
کمک کنند

صفحه 2

در بازدید سرزده رئیس کل دادگستری
فارس از مجتمع دادگاههای حقوقی
شیراز عنوان شد:

پاسخگوییهای
غیرحضوری
تقویت شود

صفحه 2

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد:

اجرای سناریوی
پیشگیری
کارتنخوابها
از ابتال به کرونا

صفحه 4

سال نو مبارک

