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گنده الت دیروز، 
منجی امروز 
6 2

خبرتازه

  می خواهم زنده بمانم 
در خطر توقیف!

 کنترل 37 مرز
 از یکصد مرز رسمی کشور

ستاد  جلسه  دویست وبیست ونهمین 
ریاست  به  دولت  اقتصادی  هماهنگی 
جلسه  این  در  و  برگزار  رئیس جمهوری 
درباره  انجام شده  اقدامات  از  گزارشی 
درمقابله  الزم  کمک های  و  حمایت ها 
کرونا در سال ۱۳۹۹  با تبعات اقتصادی 
تمدید  تصویب  به  توجه  با  شد.  ارایه 
از  کرونایی  حمایت های  و  تسهیالت 
کسب وکارها پیشنهادها برای  بنگاه ها و 
 ۱۴۰۰ سال  در  کسب وکارها  از  حمایت 
و  بررسی  مورد  مختلف  محورهای  در 

گرفت. حجت االسالم  تصمیم گیری قرار 
والمسلمین حسن روحانی در این زمینه 
با اشاره به آثار و زیان های سنگین ناشی 
شرایط  در  کووید-۱۹  بیماری  شیوع  از 
کرد:  کید  تأ اقتصادی،  تمام عیار  جنگ 
و  مالی  محدودیت های  به رغم  »دولت 
کشور در حد توان برای  درآمدهای ارزی 
جنبه  از  هم  آسیب دیدگان  از  حمایت 
زیان دیده  بنگاه های  هم  و  خانوارها 
این  به  و  است  کرده  تالش  تولیدی 

حمایت ها ادامه خواهد داد.«

کرونا در  با  دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله 
نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
رئیس  و  انتظامی  نیروی  فرمانده 
اجرای  خواستار  صداوسیما،  سازمان 
جلسه  هفتاد ویکمین  مصوبات   ۱ بند 
خصوص  در  کرونا،  مدیریت  ملی  ستاد 
در  استانی  بین  سفرهای  ممنوعیت 

تعطیالت نیمه خرداد شد.
به  نامه ای  ارسال  با  دین پرست  بابک 
فرمانده  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی 
اشاره  با  صداوسیما  سازمان  رئیس  و 
استانی  بین  سفرهای  ممنوعیت  به 
درتعطیالت نیمه خرداد، آورده است: در 
بند ۱ مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی 
خ  کرونا در روز شنبه مور مدیریت بیماری 
توجه  با  شد  عنوان  جاری،  خردادماه   ۸
از  گذر  از  بعد  کشور  شکننده  شرایط  به 
پیک چهارم و افزایش شاخص بستری در 
برخی از استان های جنوبی و پیش بینی 
نیمه  تعطیل  روزهای  در  مسافرت  رشد 
زمانی  فاصله  درنظرگرفتن  با  خردادماه، 

کمتر از دوهفته به انتخابات آتی، موضوع 
بین  سفرهای  که  شد  مقرر  و  بررسی 
از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه  استانی 
روز  لغایت ساعت ۱۲ ظهر   ،۱۴۰۰/۰۳/۱۲
خ ۱۴۰۰/۰۳/۱7 بدون توجه  دوشنبه مور

به رنگ بندی ها ممنوع است.
ح  طر برابر  »همچنین  داد:  ادامه  او 
برای  محدودیت ها  مدیریت  هوشمند، 
شهرهای  به  غیربومی  خودروهای  ورود 
قرمز و نارنجی جریمه ها اعمال خواهد شد 
این  درطول  صرفا  زرد،  شهرهای  برای  و 
بازه زمانی نیز جریمه ۵۰۰هزار تومانی برای 

یک بار اعمال می شود.«
عملیاتی  قرارگاه  دبیر  نامه  براساس 
انتظامی  نیروی  کرونا،  با  مقابله 
و  تدابیر  اتخاذ  به  نسبت  است  موظف 
مصوبه  این  تحقق  برای  الزم  تمهیدات 
کمیته  کند.  اجرایی  را  ضروری  اقدامات 
فرهنگ  )وزارت  ملی  ستاد  اطالع رسانی 
با همکاری صداوسیما  ارشاد اسالمی(  و 
اطالع رسانی  به  نسبت  باید  هم 

تصمیمات اتخاذشده اقدام کند.

به  نامه ای  در  همچنین  دین پرست 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس 
اقتصادی  پیامدهای  با  مقابله  کارگروه 
خواستار  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی 
هفتاد ویکمین  مصوبات   ۲ بند  اجرای 

جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد.
گزارش، در بند ۲ مصوبات  براساس این 
آخرین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری 
ماه  خرداد   ۸ خ  مور شنبه  روز  که  کرونا 
تمدید  است:  آمده  شد،  برگزار  جاری 
مشاغل  و  کسب وکارها  از  حمایتی  بسته 
شامل  کرونا  از  آسیب دیده  به شدت 
تسهیالتی  بانکی،  مالیاتی،  حمایت های 
شامل  خانوارها  حمایت های  سایر  و 
مسکن،  اجاره  ودیعه  تسهیالت  اعطای 
تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین 
در  مسکونی  کن  اما اجاره  مبالغ  سقف 
و  دولت  اقتصادی  ستاد  در   ۱۴۰۰ سال 
کرونا بحث  کمیته های ستاد ملی  جلسه 
دوجلسه،  درهر  تصویب  درصورت  و 
برای  کرونا  ملی  ستاد  مصوبه  به عنوان 

اجرا ابالغ شود.

 گفتوگوی »شهروند« با شرور صاحبنامی 
که پس از توبه 200 زندانی آزاد کرد 

   وزارت کشور پیگیر ممنوعیت سفر بین استانی 
در تعطیالت نیمه خرداد شد 

  روحانی: دولت به حمایت از آسیب دیدگان کرونا 
ادامه می دهد

بازی رسانه ای- تبلیغاتی یا کشمکش 
نیروی انتظامی و سریال پربیننده؟!

  رئیس جمعیت هالل احمر
 خبر داد: 

  دور، دور مربیان آلمانی 
است

کسیناسیون دانشجویان  جزئیات وا
و معلمان اعالم شد

 هدیه پرویز تناولی 
به مردم ایران

 

رئیس ستاد انتخابات کشور: رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی از تخلفات انتخاباتی است

استقبال و کارناوال ممنوع 

2هزار و 500 ساعت 
پرواز بالگردهای

امدادی هالل، جان 
296 نفر را از مرگ

نجات داد

آموزش حضوری
 از سال تحصیلی آینده 

است

میراث دار 
 دست بافته های

 عشایر ایرانی

چلسی چگونه جام 
 قهرمانی اروپا را

 در آغوش کشید؟
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گمنام 313 ؛ برو سفر سالمت

 سروان 25 ساله ناجا 
چگونه شهید مدافع سالمت شد؟
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ح هالل احمر برای مقابله با خشکسالی در  نواحی جنوب شرق کشور اجرا می شود چهارمین مرحله از طر

سرزمین تشنه، چشم به راه نذر آب

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
   تایمز   و دیلی میل

 را بخوانید
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تازهها3

 ۴0 داوطلب و امدادگر هالل احمر
 داستان های نجات را  برای شما روایت می کنند

این ویژه نامه را در تهران از کیوسک مطبوعاتی تهیه کنید
جهت دریافت شرایط خرید پستی این ویژه نامه عدد 2 را به شماره 5000262662 ارسال کنید

چهل شجاع دل ویژه نامه | اردیبهشت ماه 1400| 160 صفحه|  قیمت: 20 هزار تومان
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 شجاعدل چهل

40داوطلبوامدادگرهاللاحمر
برایشماروایتمیکنندداستانهاینجاترا

کجا بهتر از اینجا؟

ح ممنو ع الخروجی مسئوالن  مجلس، طر
 بعد از اتمام مسئولیت را بررسی می کند

 حقوق 
یک اَبر خانه دار!

 تبلیغات
خالقانه
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عکس: سعید غالمحسینی


