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 پیشنهاد  ویژه به مقصد 
کرونای جهش یافته
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خبرخبر

مولویشناسان
اشتباهکردهاند

سوپراستارسینما
کتبهدستشد را

انتخابعجیب
برایپستمهم
تیمملیفوتبال

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
درخواست  از  اسالمی  شورای  مجلس 
خود از وزیر بهداشت و درمان برای انجام 
تولید  کرونای  کسن  وا بالینی  آزمون 

داخل بر روی کودکان خبر داد.
محمدعلی محسنی بندپی اظهار کرد: 
با توجه به اینکه ویروس جهش یافته 
گذاشته  کودکان تاثیر  انگلیسی بر روی 
و آنها را درگیر می کند. از وزیر بهداشت 
کسن داخلی  کز تولید وا خواستم به مرا
آزمایش  بعد  به  این  از  که  دستور دهد 
کودکان  روی  بر  کرونا  کسن  وا بالینی 
که  گیرد  صورت  بزرگساالن  همچون 

کسیناسیون کودکان خواهد  نتیجه آن وا
بود.  او همچنین با اشاره به جلسه دیروز 
کمیسیون بهداشت  کمیته هالل احمر 
و درمان مجلس گفت که در این جلسه 
طرح اصالح اساسنامه جمعیت هالل 
احمر همانند جلسات قبلی مورد بررسی 
قرار گرفت جلساتی که هدف آن رسیدن 
اساسنامه  تغییر  جهت  اجماعی  به 
جمعیت هالل احمر است . پیش بینی 
کثر تا دو ماه آینده بررسی ها  می شود حدا
کمیته نهایی شده و جهت رسیدگی  در 
ارجاع  بهداشت  کمیسیون  به  نهایی 

شود.

به  انتخابات  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
سال  سیاسی  رویداد  مهم ترین  عنوان 
صندوق  پای  که  مردمی  گفت:  جاری 
و  سلیقه  نماینده  باید  می آیند  رای 
داشته  نامزدها  میان  در  را  فکرشان 
باشند.وی افزود: »از صدا و سیما این 
که با رعایت بی طرفی و  تقاضا را داریم 
تبلیغاتی،  برنامه های  با  قانونمداری 
جامعه  در  مناسبی  انتخاباتی  شور 
به  اشاره  با  کشور  وزیر  کند.  ایجاد 
رویداد  مهمترین  عنوان  به  انتخابات 
که  مردمی  گفت:  جاری  سال  سیاسی 
پای صندوق رای می آیند باید نماینده 
نامزدها  میان  در  را  فکرشان  و  سلیقه 

داشته باشند.«
حاشیه  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
کشور  نشست دیروز استانداران سراسر 
که در سالن پیامبر اعظم)ص( در محل 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  کشور  وزارت 
کار  اینکه در نشست امروز چهار دستور 
تنظیم بازار در ایام ماه مبارک رمضان، 
کشور،  داخلی  امنیت  شرایط  بررسی 

کرونا در مناطق  روند مدیریت بیماری 
کشور و فراهم سازی مقدمات  مختلف 
برای برگزاری انتخابات خرداد ماه سال 
گرفت؛  جاری مورد بحث و بررسی قرار 
 ۱۴۰۰ سال  در  شد  توفیق  »امروز  گفت: 
با استانداران  را  اولین جلسه حضوری 

داشته باشیم.«
از  دیگری  بخش  در  کشور  وزیر 
وزیر  درخواست  به  خود  صحبت های 
کشاورزی و معاون وزارت صمت  جهاد 
در  کاال  تامین  و  ذخیره  خصوص  در 
این  »در  گفت:  و  کرد  اشاره  استان ها 
مشترک  صورت  به  شد  قرار  خصوص 
انجام  کاالها  قیمت  کنترل  و  تامین 
گیرد.  فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با 
کرونا با اشاره به اینکه طبق نمودارهای 
ارائه شده وزارت بهداشت، موج چهارم 
گفت:  است؛  جهانی  موج  یک  کرونا 
بیماری  چهارم  موج  دنیا  همه  »در 
موج  این  هم  ایران  در  و  گرفته  شکل 
این مسیر همه ما  آمده و در  به وجود 
شده  ارائه  دستورالعمل های  به  باید 

او در  کنیم.«  از سوی ستاد ملی عمل 
استانداران  کرد:  تصریح  خصوص  این 
مسئولین  عنوان  به  فرمانداران  و 
که  قرارگاه های استانی موظف شده اند 
با  بتوانند  همکاری ها،  افزایش  ضمن 
هر  عزیزمان  مردم  همدلی  و  همکاری 
پایان  چهارم  مرحله  این  به  زودتر  چه 
کشور با بیان اینکه موضوع  دهیم. وزیر 
کشور موضوعی چند  کرونا برای وزارت 
موضوع  »یک  گفت:  است؛  وجهی 
اصلی، جان مردم است که برای ما واقعا 
سخت است اتفاقاتی در این حوزه برای 
سیاسی  بحث  دیگری  و  بیفتد  مردم 
انتخابات  عرصه  این  در  که  است 
شیوع  که  داریم  پیش  در  را  خردادماه 
انتخابات  در  مشارکت  مساله  بر  کرونا 
هم موثر است.« او اضافه کرد: »موضوع 
است  امنیتی  و  اجتماعی  ابعاد  دیگر، 
و در این عرصه، بسته شدن مغازه ها، 
کاهش  کارها و  کسب و  از رونق افتادن 
فعالیت های اقتصادی، ظرفیت ایجاد 

نارضایتی و تحرکات اجتماعی را دارد. «

چرامرزهایزمینیوهواییایرانبهترکیهکهدربحرانیترین
شرایطکرونایجهشیافتهقراردارد،بستهنمیشود؟
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وزیرکشور:
 مردم باید نماینده فکرشان را در میان نامزدهای انتخابات داشته باشند 

درخواستمحسنیبندپیازوزیربهداشت
   آزمون بالینی واکسن کرونا روی کودکان
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باافزایش۱۵تا
۲۵درصدی

مردانکمهوش،
زنانکمحرف!
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دومینقتلعامخانوادگیفجیع
کمترازیکماه؛اینباردراهواز در

مرد شیشه ای 8 نفر   را  کشت
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حگامبهگامیرانپذیرفتهاســت ایرانهیچطر

امروزدروینچهاتفاقیمیافتد؟

کیوسک
مطبوعاتجهان

مهمترینعناویندیلیمیل،
نیویورکتایمزوواشینگتنپست

رابخوانید

2

ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

این عکس متعلق به قاتل کنگانی است که در اول فروردین ماه کشته شد


