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جامعه فرزند سالم 
می خواهد
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تازهخبر

چرا مصدق در آخرین 
دادگاه خوابید؟

دلهره و ترس قبل از ورود 
مرد یخی به ایران

عدالت  سهام  آزادسازی  سخنگوی 
وزارت  محل  در  که  خبری  نشست  در 
انتخابات  موضوع  با  دارایی  و  اقتصاد 
استانی  سرمایه گذاری  شرکت های 
اظهار  شد،  برگزار  عدالت  سهام 
داشت: »بعد از آنکه در مرحله نخست 
و  مستقیم  روش های  سهامداران 
را  عدالت  سهام  اداره  غیرمستقیم 
حدود  دوم  مرحله  در  کردند،  انتخاب 
معامالت شان  توانستند  نفر  ۱۹میلیون 
سوم  مرحله  در  دهند،  انجام  را 
استانی  سرمایه گذاری  شرکت های 
تجدید  سرمایه  ساختار  لحاظ  به 
و  بورس  سامانه های  در  و  ساختار 
در  شدند،  ثبت  مرکزی  سپرده گذاری 
مرحله چهارم امکان معامله آنها فراهم 
شد و درنهایت در آخرین روزهای سال 
۹۹ توزیع سود مشموالن نیز انجام شد 
عدالت،  سهام  در  بار  نخستین  برای  و 
سهامی  تعداد  براساس  سود  توزیع 
یا  مستقیم  روش  در  سهامدار  هر  که 
تعلق  آن  به  سود  داشت،  غیرمستقیم 

حساب  در  سود  از  ۵۰درصد  و  گرفت 
مشموالن سهام کارسازی شد.«

وارد  کنون  »ا کرد:  خاطرنشان  او 
ششمین مرحله آزادسازی سهام عدالت 
شده ایم که با برگزاری مجامع الکترونیکی 
مدیره  هیأت  اعضای  انتخاب  و 
سرمایه گذاری  شرکت های  سازماندهی 
استانی این بار به لحاظ مدیریتی صورت 
انتقال  و  مالکیت  مدیریت،  تا  می گیرد 
دارایی های سهام عدالت به مشموالن 

گذار شود.« سهام عدالت وا
اینکه  بیان  با  فهیمی«  »حسین 
انتخابات با حضور ۳۰میلیون نفر در ۳۱ 
استان و با زمانبندی های متفاوت برگزار 
انتخاب  برای  »آنچه  افزود:  می شود، 
مدیران صورت می گیرد، مجمعی تحت 
عنوان مجمع عمومی عادی به صورت 
هیأت  اعضای  انتخاب  ویژه  فوق العاده 
شرایط  در  و  شرکت هاست  این  مدیره 
فعلی تاریخ انتخابات به صورت اجمالی 
تا  ماه  اردیبهشت  نخست  نیمه  برای 
شده  اعالم  ماه  خرداد  نخست  نیمه 

است.« او در ادامه این جلسه از تعیین 
متوفی  سهامدار  میلیون  سه  تکلیف 
»قدم  افزود:  و  داد  خبر  عدالت  سهام 
نخست برای تعیین تکلیف سهام عدالت 
متوفی، مراجعه وراث به مراجع قضائی 

برای گرفتن گواهی حصر وارثت است.«
از  »بسیاری  داشت:  اظهار  فهیمی 
و  دارند  قرار  مرحله  این  در  مشموالن 
کنون فقط تعداد کمی از وراث اقدام به  تا
اخذ گواهی حصر وراثت کرده اند، هنوز به 
لحاظ قانونی وراث آنها برای ما مشخص 
نیست و فقط حدود ۱۲۰هزار نفر مراجعه 
کرده اند و سهام متوفیان به وراث منتقل 

شده است.«
عدالت  سهام  آزادسازی  سخنگوی 
کشور  کرونا در  گفت: »با توجه به شرایط 
برای  حضوری  مراجعه  تا  کردیم  تالش 
وراث را از بین ببریم و الزمه آن این بود که 
سرویس های اجرایی فراهم شود تا بدون 
انتقال  به وراث  را  مراجعه مردم، سهام 
این  کنون  تا قانونی  لحاظ  به  که  دهیم 

اقدام صورت نگرفته است.«

امدادونجات  سازمان  رئیس 
 ۳ عملیات  از  هالل احمر  جمعیت 
ساعته امداد هوایی برای نجات جان 
ارتفاعات بیستون  جوان ۲6 ساله در 

کرمانشاه خبر داد.
 ۱۰ »ساعت  گفت:  ولی پور  مهدی 
گزارش  ماه،  فروردین   ۲۰ امروز  صبح 
ساله   ۲6 جوان  یک  سقوط  حادثه 
و  کنترل  مرکز  به  بیستون  دیواره  در 
کرمانشاه  استان  عملیات  هماهنگی 
تیم های  بالفاصله  و  شد  اعالم 
پایگاه  و  امدادهوایی  سریع،  کنش  وا
حادثه  محل  به  بیستون  کوهستان 

اعزام شدند.«
به  توجه  »با  افزود:  ولی پور 
حادثه،  محل  صعب العبوربودن 
بالفاصله بالگرد امدادی هالل احمر به 
پرواز درآمد و نهایتا پس از سه ساعت 
تالش  ساعت   6 و  هوایی  عملیات 
کوهستان و اعضای  نیروهای امدادی 
کوه  در  استان  سریع  کنش  وا تیم 
بیستون، آنها موفق شدند به مصدوم 

دسترسی پیدا کنند.«
سازمان  رئیس  گفته  به 
امدادی  نیروهای  امدادونجات، 
اقدامات  انجام  از  پس  هالل احمر 
مصدوم  توانستند  پیش بیمارستانی 
بالگرد  با  ویژه  عملیات  طریق  از  را 
بیمارستان  بالگرد  پد  به  هالل احمر 
سپس  و  کرده  منتقل  رضا)ع(  امام 
مصدوم  درمان،  روند  ادامه  جهت 
بیمارستان   به  آمبوالنس  توسط 

آیت اهلل طالقانی انتقال داده شد.
عملیات  در  »شهروند«  گزارش  به 
گذشته،   ٧٢ساعت  در  امداد و نجات 
انجام  امدادونجات  مأموریت   ۱۹۰
امدادرسانی شده  نفر  به ۲۳۰  و  شده 
است. در این عملیات ها  امدادگران و 
نجات  به  موفق  هالل احمر  نجاتگران 
منظور  به  نفر   76 شده اند،   نفر   ۱4۲
درمانی  کز  مرا به  درمان  روند  ادامه 
منتقل و 77 نفر هم از خدمات درمان 

سرپایی برخوردار شدند. 

کارشناسان منتظر نظر شورای نگهبان  در مورد بحث غربالگری 
و حذف سقط درمانی در مصوبه مجلس هستند

با دستور  روحانی  گازدهی به سانتریفیوژ های پیشرفته ایران در نطنز  آغاز شد

آغاز ششمین مرحله آزادسازی سهام عدالت
سهام عدالت ۱۲۰ هزار متوفی تعیین تکلیف شد

رئیس سازمان امدادونجات هالل احمر خبر داد
۳ ساعت  پرواز بر فراز بیستون برای نجات جوان ۲۶ساله

 فرهاد آییش بازیگری
 که سه بار مصدق شد

کامی در لیگ روسیه    آلکنو بعد از   نا
حاال پروژه بزرگ تری  پیش رو دارد

 پرسپولیسی ها در راه سفر به هند
 با مشکالت زیادی مواجه شدند 

کشف استعدادهای موسیقی توسط 
محمد اصفهانی، رضا صادقی، 

احسان خواجه امیری، رضا یزدانی، 
علیرضا افکاری و فرزاد فرزین 

دردسرهای 
پرسپولیس برای سفر 

به جزیره رویایی

آیا شما هم می خواهید 
خواننده شوید؟!
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 رونمایی از ۱۳۳ دستاورد هسته ای 
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 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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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

چرا مهناز افشار، پانته  آ بهرام، فرزاد 
فرزین، بهاره کیان  افشار، حمیدرضا 

پگاه و سارا رسول زاده در »گیسو« 
حضور ندارند؟

عراقچی: باید زودتر به نتیجه برسیم 
تا آژانس دچار مشکل نشود

 

 از خوزستان تا سیستان وبلوچستان 
همراه با حجت االسالم   بی آزار تهرانی

 عاشق »محمدعلی کلی«
 جهادگر داوطلب شد

رازهای پیدا و پنهان 
سریال گیسو!  خوشبینی

  یک دیپلمات
کرات وین  به مذا
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 شکارچیان آهو چگونه
 دو محیط بان زنجانی را به شهادت رساندند؟

پایان غم انگیز مدافعان آهو
7

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
تایمز  و  نیویورک تایمز  

 را بخوانید

مهدی مجلل یکی از محیط بانان شهید در حال نگهداری از یک بچه آهو در منطقه حفاظت شده  »فیله خاصه« 


