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به سال  1400 
امیدوارم

 مرور چهره ها و اتفاق های مهم
 در سالی که گذشت

سال نحس، سال کوچ، سال کرونا

سمفونی نوروز    زیر سایه کرونا

قربانیان سرشناس پاندمی جهانی در ایران

 پیشنهادات هیجان انگیز»شهروند« برای داشتن روزهای امن
 در نوروز 1400 

 مرور یک سال پرحادثه و چالش برانگیز
 در گفت وگو با کریم همتی، رئیس جمعیت هالل احمر 
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 نوروز 1400 | 356 صفحه|  قیمت: 50 هزار تومان

مطرحترین ایرانیهایقرنچهاردهمخورشیدیویژهنامهایبرای

1300-1399

علمیورزشیسیاسیفرهنگیاجتماعی

گفت وگو با آیت اهلل سیدجواد علوی 
بروجردی درباره پدربزرگش

ما آخوندیم... متخصص الزم 
است

درباره ظهور و افول حکومت 
رضاشاه پهلوی با خسرو معتضد

خاطر مبارک آسوده باشد!

نظرات شاپور رواسانی، پژوهشگر  
و رئیس بنیاد پژوهشی-فرهنگی 

میرزا کوچک خان جنگلی
مسأله »میرزا« رهایی جامعه از 

فقر بود

»چهرزاد بهار« از سبک زندگی 
ملک الشعرا محمدتقی بهار می گوید

یگانه در شاعری، مهربان با 
خانواده

گیم یوشیج تنها فرزند نیما  شرا
یوشیج از او می گوید 

تو را من چشم در راهم

فرازی از ابعاد شخصی زندگی 
امام خمینی)ره( به روایت فاطمه 

طباطبایی، همسر حاج احمد و 
عروس ایشان

روی دیگر مرد مبارز

گفت وگو با جهانگیر هدایت،  
برادرزاده صادق هدایت و مولف 

آثاری درباره زندگی و آثار او
مرز انزوا

گفت وگو با پری ملکی در وصف 
اولین و مهم ترین خواننده زن تاریخ 

موسیقی ایران
»قمر« خوشبخت تر

 از ما بود

گفت وگو با دکتر »تقی آزاد ارمکی« 
درباره اندیشه و حیات سیاسی 

غالمحسین صدیقی   
او یک نجیب زاده دانشمند بود

دکتر سیدعلیرضا مرندی پزشک 
گرد ممتاز دکتر قریب از  اطفال  و شا

استادش می گوید
شاه دستور داد اخراجش کنند

گفت وگو با پری دخت بنان به یاد 
خواننده ماندگارترین

آوازهای عاشقانه و ملی و میهنی   
همیشه می خواست در اوج 

خداحافظی کند

دکتر نورباال رئیس اسبق هالل احمر 
خاطراتش از دکتر حسین خطیبی را 

مرور می کند
گفت شیر مادر حالل تان!

روایت مجید انتظامی از روزهای 
آغاز بازیگری پدر خاطره های 

خانوادگی و چند چیز دیگر
عشقش بازیگری بود؛ بعد 

خانواده!

حرف های فرزنِد ارشد رحیم 
موذن زاده اردبیلی از مردی که یکی از 
ماندگارترین نواهای تاریخ ما را آفرید 

چرا اذان او را کوتاه می کنید؟

»امیر هوشنگ ابتهاج« به روایت 
دخترش »یلدا«

همیشه مثل یک سایه زندگی 
کرده

گفت وگو با سروش دباغ درباره 
اندیشه های سپهری

سهراب، سالک مدرن بود

گشتی در زندگی مقام معظم رهبری 
در دوران کودکی و نوجوانی در 

گفت وگو با »سید هادی خامنه ای« 
در مطالعه حریص بود

درباره استاد شجریان با رفیقی 
ج از قاب موسیقی؛  دکتر یونس  خار

شکرخواه
از روایت تا اسطوره تا آخرین نت

زمانه و زندگی »م.امید« به روایت 
آخرین فرزندش؛ مزدک علی 

اخوان ثالث
بعد از الله، 

پدر آن آدم سابق نشد

یادداشت سیروس شاملو برای پدر
بیابان را سراسر مه گرفته ست

روایت سال های دور مسعود 
کیمیایی از زبان رفیق همیشه اش؛ 

فرامرز قریبیان
رد پای رفاقت

گفت وگو با امیر »احمد دادبین« 
فرمانده نظامی ارتش درباره 

دوستی و ارتباطش با شهید »علی 
صیاد شیرازی«

صیاد محافظ نداشت

بررسی سینمای شرقی و شاعرانگی 
سینما در گفت وگو با استاد علی 

نصیریان
 علی حاتمی »خودش« بود؛

بدون ادا و ژست

محمد پروین درباره پدرش چه 
نظری دارد؟ 

فوتبال ایران مثل علی پروین به 
خودش نخواهد دید

روایت امامعلی حبیبی از سوپراستار 
ورزش و سینمای ایران

هیچ انسانی را 
به شریفی او ندیدم

آیت اهلل سیدمصطفی محقق داماد 
از ناصر کاتوزیان می گوید

همیشه کنار مظلوم می ایستاد

حرف های مریم کاظم زاده 
خبرنگاری که در یکی از سخت ترین 

عملیات ها همراه چمران بود
برای چمران، خبرنگار   و پاسدار و 

سرباز تفاوتی نداشت

درباره حسن روحانی چه کسی بهتر 
از محمود واعظی صحبت می کند؟ 

این حاصل گفت وگوی ماست
 سکوت و صبر روحانی بی حکمت 

نیست

مرور نیم قرن خاطرات رهبر معظم 
انقالب از زبان حجت االسالم 

والمسلمین معزی
خون دلی که لعل شد

کبر صالحی از  دکتر علی ا
خاطرات   و جایگاه علمی 
شهید شهریاری می گوید

حیف بود جور دیگری از 
دنیا می رفت

گفت وگو با عباس 
 سلیمی نمین

درباره ترفندهای یکی از 
منفورترین های تاریخ ایران

فریب، راز او بود
ارشد تهماسبی درباره محمدرضا 
لطفی و برهه تعطیلی »چاووش« 

حرف های خواندنی دارد
برترین تک نواز موسیقی ما بود

 دکتر مهدی محسنیان راد از 
همیشه  استادش می گوید 

و گالیه مند از  آنکه به توصیه هایش 
گوش نکرد  و متاسف

 از کارهای نیمه تمام او
به  جای دانشجویان

 سابق من می گفت 
همکالسی های

 سابق من

گفت و گو با محمد غرضی درباره 
آنچه از دوران ریاست جمهوری 

و شخصیت آیت اهلل  هاشمی 
 رفسنجانی برایش پررنگ است

دنیای مردم برایش اهمیت 
داشت

فتح اهلل جعفری، همرزم شهید 
باقری، از جای خالی همیشگی او 

می گوید
گر زنده می ماند سرنوشت جنگ  ا

جور دیگری می شد

حاج قاسم به روایت کارشناسان 
و فرماندهان نظامی آمریکایی و 

اسرائیلی
سپهساالر سایه ها

گفت وگو با رامبرانت فریریش، 
 پیانیست صاحب نام هلندی

درباره جادوگر کمانچه  
بداهه نوازی مرا
 به کیهان کلهر

 متصل کرد

بررسی دالیل موفقیت
 نیکی کریمی در گفت وگو با علیرضا 

داوودنژاد،
 فیلمنامه نویس عروس
به معنای واقعی کلمه 

سوپراستار است

ویژه نامه نوروزی 
 »شهروند« را 
از کیوسک های 
 مطبوعاتی 
دریافت کنید

    موجودی انبارهای جمعیت به 
60 درصد افزایش یافته است

    باید از تبدیل شدن هالل  احمر به 
نهادی دولتی یا سیاسی جلوگیری 

کنیم
گر بحران، بزرگ و وسیع باشد از      ا

دست هالل  احمر به تنهایی 
کاری برنمی آید

و     تحریم ها تأثیر مستقیم 
غیرمستقیمی بر 

 حوزه دارو
 گذاشته است

مردم: فقط نخ و سوزن برسونید
سال 99 چگونه گذشت؟

 کمتر از پنج دقیقه 
برای بد شدن!

مروری بر جمالت 
قصار مسئوالن

 مروری بر فرهنگ
  و هنر در سالی

 که  گذشت

 همیشه
 آخرش سخته
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