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 غربالگری روزانه
 6 هزار مسافر نوروزی 
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خبر

تازه

خأل تشکل های مردمی 
در زمان بحران فرصت کم است

به عنوان  دوستی  کوچه  ح  طر هشت 
از پروژه های تهران ۱۴۰۰ در مناطق  یکی 
۱۹، ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۲۱ و ۹ طی روزهای 

۲۵ تا ۲۷ اسفندماه افتتاح می شد.
حضور  با  دوستی  کوچه  افتتاح  مراسم 
معاون  یگانه-  جوادی  محمدرضا 
تهران،  شهرداری  فرهنگی  اجتماعی- 
بانوان  امور  مدیرکل  بهروزآذر-  زهرا 
مناطق  شهرداران  و  تهران-  شهرداری 
مناطق  شهری  مدیران  از  جمعی  و 

بیست ودوگانه تهران برگزار می شود.
هدف  با  دوستی«  »کوچه  ح  طر
کودکان  و  زنان  مشارکت  از  بهره مندی 
از پروژه های  به عنوان یکی  اداره شهر  در 

تهران ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته است. 
کوچه های  بازآرایی  دنبال  به  ح  طر این 
شهر تهران با بهره گیری از هنر و مشارکت 
تا  است   ۱۴۰۰ نوروز  از  استقبال  در  زنان 
که مملو از شادی و نور نشاط  روح زنان را 
به  خانه ها  از  است،  امید  و  حیات  و 
کوچه ها به مثابه  کوچه ها توسعه دهد و 
منظر،  این  از  شوند.  تعریف  خانه  ادامه 
کوچه دوستی در شهرداری تهران  بحث 
 ۱۴۰۰ تهران  پروژه های  از  یکی  به عنوان 
و به عنوان استقبال از بهار و تحویل قرن 
ح شده است. زهرا بهروزآذر- مدیرکل  مطر
مراسم  در  تهران-  شهرداری  بانوان  امور 
 ۱۹ منطقه  در  واقع  سرو  کوچه  افتتاح 

گفت: »در رویکرد جدید  شهرداری تهران 
که بنا دارد تهران را از یک شهر سازه محور 
کنیم،  تبدیل  انسان محور  شهر  یک  به 
که شهر را با مشارکت  تالش بر این است 
زیست پذیر  و  طراحی  شهروندان  خود 
از  یکی  دوستی  کوچه  ح  طر کنیم. 
خود  که  است  موضوع  همین  مصادیق 
و  ح  طر چه  گرفتند  تصمیم  شهروندان 
نقشی روی دیوارها حک شود و خودشان 
گزارش شهرداری تهران،  کردند.« به  اجرا 
کودکان  و  »زنان  کرد:  اظهار  پایان  در  او 
نیز  کار بوده اند و شهرداری  این  در رأس 
کند  کرده است تا امکانات را فراهم  تالش 

و منابع را در اختیار افراد قرار دهد.«

مورد  در  اقتصاد  وزیر  دژپسند،  فرهاد 
داشت:  اظهار  عدالت  سهام  سود  واریز 
از  را  سود  که  تالشیم  در  قبل  ۱۰روز  »از 
پرداخت  از عید  و قبل  بگیریم  شرکت ها 
و  چهارشنبه  می کنیم  سعی  کنیم. 
پنجشنبه سود سهام عدالت به حساب 

افراد واریز شود.«
بیان  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
است؛  خوبی  عدد  سود  »رقم  داشت: 
چهارنفره  خانواده  یک  برای  مثال 
می شود.  واریز  تومان  ۸۰۰هزار  حدود 
کامل به افراد بدهیم.  می خواهیم آن را 
تومان  ۱۰۰هزار  نفری  االن  می توانیم 
تا  که  است  این  تالشمان  اما  بدهیم، 
پرداخت  کامل  به طور  هفته  همین  آخر 

شود.«
بورس  نوسان  دامنه  اینکه  مورد  در  او 
کرد: »قرار است  کرده است، تصریح  تغییر 
بورس  شورای عالی  فردای  جلسه  در 

تصمیم گیری شود. براساس مصوبه قرار 
فعلی،  دامنه  اجرای  از  پس  یک ماه  شد 
ارزیابی و بررسی صورت بگیرد و در مورد 

آن تصمیم گیری شود.«
»حرفه ای ها  کرد:  عنوان  اقتصاد  وزیر 
که از دامنه نامتقارن  دنبال این هستند 
کنیم. توده سهامداران البته موافق  عبور 
کدام دامنه  که  نیستند. باید بحث شود 
کنیم.« دژپسند اظهار داشت:  را انتخاب 
که می گویند از دامنه نامتقارن  »عده ای 
کنیم، یک دیدگاه شاذ دیگری هم  عبور 
که دامنه نوسان به مثبت و منفی  دارند 

۱۰درصد برسد.«
کرد: »تصمیم گیری در مورد  او تصریح 
نوسان  دامنه  یا  دارد؛  حالت  سه  دامنه 
می شود،  تمدید  دیگر  یک ماه  نامتقارن 
یا به حالت قبل برمی گردد یا حالت جدید 
گرفته خواهد  مثبت و منفی باالتر در نظر 

شد.«

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت 
داد.  خبر  غ  مر دالل  نفر   ۸ دستگیری   از 
گودرزی،  ولی پور  علی  گاه  کارآ سرهنگ 
تهران  اقتصادی  امنیت  رئیس پلیس 
غ  مر دالالن  از  ۸نفر  دستگیری  از  بزرگ 
معاونت  معاونت  گاهان  کارآ توسط 

مبارزه با جرایم اقتصادی خبر داد.
در  گودرزی  ولی پور  علی  سرهنگ   
پی  »در  داشت:  اظهار  فوق  خبر  تشریح 
نارضایتی  و  غ  مر قیمت  اخیر  نوسانات 
قیمت  برهم زدن  احتمال  و  مردم  عموم 
بررسی  دالالن  توسط  غ  مر عرضه  واقعی 
کار این  موضوع به صورت ویژه در دستور 

پلیس قرار گرفت.«
تهران  اقتصادی  امنیت  رئیس پلیس   
با  زنده  غ  مر خرید  با  افراد  »این  گفت: 
قیمت خیلی پایین از مرغداران و فروش 
در  مصوب  قیمت  از  باالتر  قیمت  با  آن 
عرضه  قیمت  برهم زدن  موجب  میادین 

غ می شدند.« مر

 دکتر همتی وظایف هالل احمر 
در کنترل مبادی مرزی رسمی کشور را تشریح کرد:  

 8 کوچه  دوستی در 3 روز آینده افتتاح می شود 

سود سهام عدالت تا پنجشنبه واریز می شود
فردا درباره دامنه نوسان بورس تصمیم گیری می شود

بازداشت سالطین مرغ!

در زلزله سی سخت چه گذشت؟ این 
بار به روایت رئیس سازمان داوطلبان

  ظریف و خطیب زاده 
 برای آمریکا و آژانس 

خط و نشان کشیدند

مکمل های ویتامین D ممکن است 
فایده ای برای کووید-19 نداشته 

باشد

 مجید دلدوزی
 گرافیست تبریزی درگذشت

رابطه تاریک ویتامین 
»آفتاب« و کووید-19

طراح آرم حزب اهلل 
لبنان  کدام هنرمند 

ایرانی بود؟
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اعالم آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی شهر ها

سفر نوروزی به این 40 شهر  قطعا ممنوع است 
3

 
 

گفت وگو با »ر. اعتمادی«، یکی از مشهورترین 
داستان نویسانی که آثارش خاطره چند نسل است

عالیجناب عشق
4

 کودک 
بیوِه 

بخت 
برگشته

 

7
گزارش »شهروند« از زندگی کودک 

همسری نسل به نسل یک خانواده  

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 دیلی میل   و واشینگتن پست

 را بخوانید
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آماده باش ٣۵٠٠ آتش نشان برای 
چهارشنبه آخر سال

لزوم شفاف سازی در زمینه روند 
کسیناسیون طبق اولویت های  وا

تعیین شده در سند ملی

 افزایش ۴۰۰ درصدی 
مرگ  در حوادث 

چهارشنبه آخر سال

دستور مهمی که 
روحانی صادر کرد
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وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

چهارشنبه 27 اسفند منتشر می شود

 برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را 
به شماره ۵۰۰۰2۶2۶۶2 پیامک کنید 

ویژه

َصد چهره َسده
هر ایرانی باشد خانه 

ر  د

اید
ویژه نامه ای که ب

به ما رای بدهید 
لطفا!

عکس: امیر رسام مهر


