Ai infiltra]ii de pe acoperi[ [i nu
te `n]elegi cu administratorul?
Iat\ cum po]i rezolva problema!

Inclus gratuit ast\zi

Suplimentul

de Cultur\

u v\ prezent\m modul `n care a rezolvat o ie[eanc\ din Podul de Fier u 3
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RĂZVANPETRESCU–
CUȚITUL JAPONEZ

EXORCIZAREA
„PANDEMONULUI“
PRINARTĂ

„Suplimentul de cultură“
vă prezintă în avanpremieră
un fragment din acest volum,
care va apărea în curând
în colecția „Fiction Ltd.“
a Editurii Polirom.

Cea de-a XIV-a ediție a FITPTI
s-a încheiat pe 10 octombrie,
după un maraton de 10 zile
pline de show-uri și
evenimente culturale dintre
cele mai diverse.
PAGINILE 2-3

PAGINA 10

ANUL XVII ◗ NR. 748
◗ 16 – 22 OCTOMBRIE
2021

◗ REALIZAT DE EDITURA

POLIROM ȘI ZIARUL DE

IAȘI

PROGRAM FILIT 2021
PAGINILE 12-13

INTERVIU CU SCRIITORU
L
ION VIANU

„AM ÎNVĂȚAT
ÎN TIMP SĂ
PORT HAINA
MELANCOLIEI“
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Un nou caz ciudat la Ia[i, cu o economist\.
Ne sunt sau nu banii `n siguran]\ la banc\?

30.000 lei fura]i
din cont. Banca
ridic\ din umeri

Num\rul de ie[eni depista]i pozitiv `n ultimele
24 de ore `ntrece orice scenariu: 1.150

Ia[i - Record
`nfrico[\tor!
Explozie greu de anticipat de noi cazuri de infec]ie cu
SARS COV 2 la Ia[i, jude] care ieri era în topul nedorit în
privin]a infect\rilor, dup\ Bucure[ti. Potrivit raport\rilor,
1.150 ie[eni au primit diagnosticul de COVID în ultimele 24
de ore, recordul anterior fiind de 859 cazuri. În acela[i
timp, num\rul intern\rilor este cople[itor pentru sistemul
sanitar, iar singura supap\, Spitalul de la Le]cani, are
pacien]i, dar nu are medici. Vasile Cepoi, [eful DSP, crede
c\ evolu]ia va fi [i mai dramatic\: „Cu cât vom deschide
locuri mai multe, vom avea mai mul]i pacien]i“. u Pagina 2

Cazurile cu ie[eni c\rora le-au disp\rut banii din conturi au `nceput s\ se
`nmul]easc\. ~n urma articolului publicat de Ziarul de Ia[i s\pt\m=na
trecut\ `n care descriam cum unei profesoare i-au disp\rut 35.000 de
euro din contul bancar, am aflat c\ exist\ [i alte cazuri. Ast\zi v\
prezent\m cel al unei economiste, din cartierul ie[ean Canta, care a r\mas
f\r\ suma de 30.000 de lei din contul de la ING. P\gubi]ii au reclamat
faptul c\ institu]iile statului se mi[c\ foarte greoi, iar unele nici nu au
reac]ionat. De asemenea, bancherii arat\ cu degetul tot c\tre clien]i, care
ar fi, spun ei, p\c\li]i de hackeri foarte specializa]i. Una peste alta, este
tot mai clar c\ [i sistemele de securitate ale sistemelor online ale b\ncilor
au o problem\. ~n aceste condi]ii, apare o `ntrebare tot mai legitim\ a
celor ce `[i ]in banii, fie ei economii sau simple descoperiri de conturi ale
salariului: sunt banii no[tri `n siguran]\ la banc\? u Citi]i `n pagina 3

O feti]\ de 13 ani,
f\r\ comorbidit\]i, a
murit de COVID u 4
ZIARUL
de azi
LOCAL

2

Cinci edificii la Ia[i:
Licita]ii pentru cinci importante
edificii: de la s\li de sport la
reabilit\ri de pasaje . Valoarea
contractelor: 10 milioane lei.

LOCAL

u pelerinajul s-a `ncheiat anul acesta ieri-diminea]\, c=nd racla cu
moa[tele Sfintei Parascheva a fost returnat\ `n Catedral\ u asta se
`nt=mpl\ c=nd r=ndul este prea mic ca s\ se mai justifice
men]inerea afar\ u jandarmii au apreciat c\ anul acesta au trecut pe
la racl\ mult sub num\rul de pelerini dintr-un an normal u Pagina 2

u m\sura este un efect al scumpirii energiei
la nivel global, ce va afecta inclusiv ie[enii cu
centrale proprii de apartament u Pagina 2
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Pu[c\rie versus s=rm\:
Trei ani de `nchisoare pentru un
val de s=rm\: parc\ a vrut
dinadins s\ ajung\ dup\ gratii. De
trei ori judec\torii l-au iertat [i
`n]eles, ca s\ nu-l bage `n
`nchisoare. ~n final, n-a mai fost
chip cu el: l-au b\gat la zdup.

ECONOMIC

Este sigur: se va
scumpi gigacaloria
la Ia[i: nu se [tie
`ns\ c=nd [i cu c=t

85.000 de pelerini în 7 zile:
o treime fa]\ de anii normali

5

Fermierii au avut anul
trecut o produc]ie `n
valoare de 81,4
miliarde de lei: A[a arat\

De [mecher ce este, risc\ s\ fac\ `nchisoare
din cauz\ c\ a fost prins f\r\ centur\ la volan

„Marele“ interlop
Cosmos T\nase se
comport\ `n trafic
ca un cioflingar u 3

„Nu v\ l\sa]i vaccina]i sau testa]i anti-Covid. Sunt `n pericol via]a [i sufletul vostru“

Cu Apocalipsa `mpotriva vaccinului anti-Covid
[i pandemiei: scrisori anticonspira]ioniste `n
cutiile po[tale a mii de ie[eni, `n ultimele zile
Numero[i ie[eni ne-au semnalat c\ au `nceput s\ primeasc\ `n c\su]a po[tal\ de pe casa
sc\rii mesaje conspira]ioniste, care `ndeamn\ popula]ia „s\ nu accepta]i a[a-zisa vaccinare
pentru nimic `n lume. Este vorba despre s\n\tatea, via]a [i sufletul dumneavoastr\“. u 3

USR merge cu propriul
guvern, PNL ar merge
al\turi de PSD

Vremea probabil\ la Ia[i

datele f\cute publice de c\tre
Institutul Na]ional de Statistic\

Sâmb\t\ Duminic\
Mar]i,
19 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.2

Luni

 Max. 11ºC  Max. 13ºC  Max. 14ºC
 Min. 7ºC  Min. 4ºC  Min. 5ºC

Ghidul auto

Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

u liberalii i-au tr=ntit vineri u[a `n nas
premierului desemnat, motiv pentru
care Ciolo[ a anun]at o variant\ de
cabinet format\ exclusiv din membri ai
partidului u C`]u nu a exclus negocieri
cu social-democra]ii pentru formarea
unui nou guvern u Citi]i `n pagina 4

Apare `n fiecare luni
Inclus `n

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 14ºC  Max. 16ºC  Max. 21ºC
 Min. 3ºC  Min. 6ºC  Min. 8ºC
Sursa: Accuweather.com

Supliment pus pe roate `mpreun\ Grupul TESTER - Casa Auto

2 u Emo]ii mari, ieri,

pentru 369 profesori
ie[eni: au dat concurs
de director de [coal\

