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 به زن و بچه ام 
فحش دادند، حالل شان 

نمی کنم
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خبر

سینما را از بین برده و 
عربده کشی  و فحاشی 

رواج داده اند!

وزیر راه:

  ۶۰درصد
 ماشین آالت راهداری 

فرسوده است

تازه

  جلسه سران سه قوا که به میزبانی قوه قضائیه برگزار شد

ماموریت پایانی دولت: مهار کرونا، عبور از تحریم
حسن  حجت االسالم والمسلمین 
حاشیه  در  سه شنبه  عصر  روحانی 
که به میزبانی قوه  جلسه سران سه قوا 
معیشت،  سالمت،  شد،  برگزار  قضائیه 
را  لغو تحریم های ظالمانه  و  بی اثرکردن 
محورهای گفت وگوهای این نشست ذکر 
کار  کرد و افزود: »در زمینه سالمت، مردم 
بسیار بزرگی در این مدت انجام دادند و 
بهداشتی  پروتکل های  دقیق  اجرای  با 
آمار فوتی ها دوباره به دورقمی برگشت و 
که این آمار را  برای ما بسیار مهم است 

پایدار نگه داریم.«
سالمت  مسأله  اینکه  بر  کید  تأ با  او 
کرونا جزو موارد اصلی و  مردم و مقابله با 
گفت: »در  مورد توجه ویژه دولت است، 
فضای مجازی صحبت ها و دغدغه هایی 
کسن برای مردم بیان می شود.  درباره وا
از مسائل مهم دولت  یکی  تردید  بدون 
نیاز  مورد  کسن  وا تأمین  مقطع  این  در 
که  داخلی  ساخت  چه  است.  مردم 
اقدام می شود و چه خرید از شرکت های 
صددرصد  اعتماد  مورد  که  مطمئنی 

زمینه  این  در  می تواند  دولت  و  است 
اقدامات الزم را انجام دهد.«

»دولت  کرد:  اضافه  رئیس جمهوری 
کس  کوا از  کسن  وا تهیه  زمینه  در  هم 
را  آن  پول  هم  و  ح  مطر را  درخواست 
دوز  میلیون ها  و  است  کرده  پرداخت 
که از این طریق خریداری شده  کسنی  وا
منابع  از  می گیرد.  قرار  مردم  اختیار  در 
هستیم،  کسن  وا تهیه  دنبال  هم  دیگر 
بنابراین مردم در این زمینه اصال نگرانی 

نداشته باشند.«
همه  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
نیازهای ضروری تا امروز خریداری شده 
است،  افزود: »همه سفارشات مربوط به 
که در سال ۱۴۰۰ وارد می شود،  کاالهایی 
بحث شد، بنابراین همه نیازهای مردم 
تأمین  هم  و  خریداری  هم   ۹۹ سال  در 
شده است و برای سال آینده هم انجام 

می گیرد.«
پایان نشست سران قوا  نیز در  رئیسی 
با بیان اینکه امروز انتظار مردم از قوای 
اقدامات شان  در  که  است  آن  سه گانه 

اظهار  باشند،  گرهگشا  و  امیدآفرین 
بر  باید  دستگاه ها  همه  »تالش  داشت: 
شعار ما می توانیم باشد؛ حقیقتا تولید را 
جهش دهند و موانع تولید را رفع کنند.« 
رئیس دستگاه قضا افزود: »این اقدامات 
و  تحریم ها  خنثی سازی  به  می تواند 
و  مدیران  بینجامد؛  آنها  بی اثرکردن 
این  در  که  سرمایه گذارانی  و  کارآفرینان 
آنها پشتیبانی خواهد  از  میدان باشند، 

شد.«
شورای  مجلس  رئیس  همچنین 
اسالمی گفت: »بدون شک از موضوعات 
بخش  و  است  بودجه  کشور  امروز  مهم 
سند  را  سران  جلسه  بحث  از  عمده ای 
داد.  اختصاص  خود  به  بودجه  مالی 
و  هماهنگی  راهبردها  حوزه  در  البته  
دارد،  وجود  قوا   میان  کامل  هم نظری 
محترم  رئیس  که  طور  همین  یعنی 
به  قوه  سه  هر  کردند،  اشاره  جمهوری 
کاهش وابستگی  که  دنبال این هستند 
به نفت را بیشتر از گذشته پیش برده و به 

صفر برسانند.«

گفت وگوی »شهروند« با رضا کرمانشاهی، داور دربی 94 پایتخت

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

گزینه نوروزی شبکه یک تلویزیون چیست؟

رقابت نوروزی »نون. خ« و »پایتخت« در عید 1400!
می شد  گفته  که  شرایطی  در 
نوروزی  سریال های  کتور  کندا
بسته  تلویزیون  مختلف  شبکه های 
انگشت شمار  از  یکی  در  و  شده 
از  عرصه  این  منطقی  رخدادهای 
کنون تکلیف سریال های نوروزی  هم ا
صحبت های  است،  روشن  تلویزیون 
کارگردانان پرکار سال های اخیر  یکی از 
تلویزیون دوباره باعث ایجاد تردیدها 
سریال های  زمینه  در  سواالتی  و 
نوروز ۱۴۰۰ شد. تا همین دو، سه روز 
سوم  فصل  که  می شد  گفته  پیش 
حاضر  حال  در  که  خ«  »نون.  سریال 
که در  در حال تولید است، قرار شده 
که  نوروز ۱۴۰۰ روی آنتن برود. اتفاقی 
تا حد زیادی قطعی به نظر می رسید 
که دیگر  و در عین حال به این دلیل 
همه  بالتکلیفی های  نیست  قرار 
ماراتن  و  باشد  داشته  ادامه  ساله 
سریال ها برای رسیدن به آنتن باعث 
کارهای  و  سهل انگاری ها  تکرار 
شود،  گذشته  سال های  عجوالنه 

خوشحال کننده به نظر می رسید.
اما  را  آرام و تثبیت شده  این فضای 
از  -که  مقدم  سیروس  صحبت های 
در   »6 »پایتخت  سریال  ادامه  پخش 
در  زد.  هم  به  داد-  خبر   ۱۴۰۰ نوروز 
واقع بعد از ادعای سیروس مقدم یک 
در  بالتکلیفی  نوعی  شاهد  دیگر  بار 
تعطیالت  در  آیا  که  هستیم  رسانه ها 
رفتن  آنتن  روی  شاهد   ۱۴۰۰ نوروزی 
سریال »نون. خ« خواهیم بود یا اینکه 
گفته  مقدم  سیروس  که  همان طور 
»پایتخت  باقی مانده  قسمت  چند 
6« را به اندازه یک سریال ده، دوازده 
آنتن  روی  و  داده  کش  قسمتی 

خواهند فرستاد؟
پاسخ این پرسش از نگاه تهیه کننده 
او  است.  مشخص  خ«  »نون  سریال 
همچنان  خ«  »»نون.  که  می گوید 
گزینه پخش نوروزی است و پخش دو، 
سه قسمت پایانی سریال »پایتخت« 
ایجاد  سریال  این  پخش  در  خللی 

نمی کند.«

 سوزاندن نفِت گاز
 به جای مازوت

داستان شروری که 
عاشق قدرت نمایی 

است

جزئیات کسرخدمت  
جدید ازدواج و کسری 

فرزند برای سربازان

 آیا منشأ آلودگی هوای تهران
 تغییر کرد؟

کسن کوبایی زودتر از همه در  وا
ایران وارد بازار می شود

مرد جوان از دوستانش قمه های 
مختلف هدیه می گرفت 

 انعقاد تفاهمنامه همکاری 
 میان سازمان امدادونجات 

و سازمان هواشناسی

گفت وگو با فرزاد موتمن 
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کجا لخت شویم بهتر است؟
هر ایرانی یک مصاحبه با م.الف

از واکسن تا واکسعن

در شهروند آنالین
 

ببینید

 امداد و نجات
  و هواشناسی 

هماهنگ تر می شوند

خانه هاللی که در مناطق حاشیه نشین خرم آباد 
مشارکت داوطلبانه جلب می کند

ک ک به پال اسبستان، پال
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کسن کوبایی  تزریق وا
در ایران تا بهار ۱4۰۰ 

آغاز می شود
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نامه نگاری های محسن، یاسر  و فائزه این روزها حسابی خبرساز شده است 
ماجراهای خانواده آقای هاشمی
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مشروح نشست خبری ســخنگوی دولت با خبرنگاران

 کجای الیحه بودجه
باعث فروپاشی نظام می شود؟
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