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قای کاشانی رگبار خانواده آ

خبرتازه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با 
کید بر لزوم اخذ مجوز اضطراری برای  تأ
گفت: »بحث  کرونا  کسن های  تمام وا
و  کووبرکت  کسن  وا دو  ایمنی زایی 
کسن انستیتو پاستور در فاز یک و دو  وا
تأیید شده، اما همچنان به اطالعات 
کامل تری نیاز است و به همین دلیل 
اوایل هفته آینده یعنی دوشنبه جلسه 

نهایی مجددا برگزار خواهد شد.«
به  اشاره  با  رئیسی  علیرضا  دکتر 
کسن  نتایج وا بررسی  برگزاری جلسه 

نتایج  بررسی  »جلسه  گفت:  ایرانی 
تیم هایی  حضور  با  ایرانی  کسن  وا
کسیناسیون  وا موضوع  در  که 
اخالق  کمیته  مانند  دارند،  نظارت 
مطالعات  کمیته  پژوهش،  در 
پژوهش  معاونت  حوزه  دو  از  بالینی 
دارو  و  غذا  سازمان  همچنین  و 
گزارش های  تشکیل شد و این تیم ها 
روند  درخصوص  را  خود  نهایی 
و  دادند  ارایه  کسیناسیون  وا

گزارش ها بسیار امیدوارکننده بود.«

شهروند| محمود واعظی روز چهارشنبه 
در حاشیه نشست هیأت وزیران درباره  
کرات وین  آخرین تحوالت مربوط به مذا
کشوری نمی تواند  اظهار داشت: »هیچ 
خود  مردم  برای  و  پیدا  توسعه  انزوا  در 
که  است  طبیعی  کند.  ایجاد  رفاه 
که  کشورها به  دنبال این هستند  همه 
که در داخل دارند را صادر  مزیت هایی 
که در روابط  کنند و بتوانند از امکاناتی 
کشور و رفاه  خارجی دارند برای توسعه 
بنابراین  کنند.  استفاده  خود  مردم 
ج  ایران هم نمی تواند از این مقوله خار
باشد.« او گفت: »طبیعی است که برخی 
کار اجرایی ندارند یا اینکه  افراد یا سابقه 
یک  در  نمی دانند  را  کشور  مشکالت 
که  شرایطی ایده هایی را مطرح می کنند 
عملیاتی نیست یا باعث مشکالت برای 
همه  که  امروز  بنابراین  می شود.  مردم 
کره روی خوش  نامزدها به تعامل و مذا
نشان داده اند ما به این موضوع انتقاد 
که  هستیم  خوشحال  ما  نمی کنیم. 
خط مشی که از سال ۹۲ به عنوان یکی از 

کنون  برنامه های رئیس جمهوری بوده ا
عملیاتی شده است و به نوعی همه به 
کار خوبی است و  آن اتکا می کنند. این 
نباید چون ما به این راه اعتقاد داشتیم، 
که دیگران هم این حرف را عنوان  االن 
می کنند به اینها منتقد شویم یا بگوییم 
کار را انجام می دهند.« واعظی  چرا این 
که برای این  کید بر اینکه آن چیزی  با تأ
است،  نظام  آینده  است  مهم  دولت 
کار بیاید  که سر  گفت: »هر دولت دیگری 
که ۸ سال سابقه و  ما به عنوان دولتی 
این  وظیفه مان  کردیم،  کسب  تجربه 
که صادقانه تجربیات گذشته مان  است 
را در اختیار دولت آینده قرار دهیم و از 
آینده  برای  که  ریل گذاری  دیگر  طرف 
کشور انجام داده ایم را به وزیران و دولت 
کنیم.« او درباره موضوع  بعدی منتقل 
نباید  »هیچ کس  گفت:  مردم  مشارکت  
برای مشارکت کم مردم خوشحال باشد. 
ممکن است کسی انتقادی داشته باشد 
یا سلیقه او با سلیقه شورای نگهبان یا 
همه  اما  باشد  متفاوت  دیگران  سلیقه 

ما در یک موضوع مشترک هستیم و آن 
است  نظام  قدرت  باال  مشارکت  اینکه 
تنهایی  به  آینده  دولت  قدرت  فقط  و 
را  داخلی  انسجام  و  وحدت  نیست؛ 
افزایش می دهد و هم باعث خنثی شدن 
کشور  از  ج  خار در  ما  دشمنان  توطئه 

می شود.«
او با بیان اینکه دولت نه نامزد دارد و 
نه از کسی حمایت و نه با کسی مخالفت 
تصمیم  همتی  »آقای  گفت:  می کند، 
گرفتند در انتخابات شرکت کنند. ایشان 
اینکه  اما  هستند.  و  بودند  ما  همکار 
یا  کنند  منتسب  دولت  به  را  نامزدی 
اینکه بگویند دولت از یک نامزد حمایت 

می کند این چنین نیست.«
رئیس جمهوری   رئیس دفتر 
برگزارکننده  »دولت  کرد:  خاطرنشان 
جای  نمی خواهد  و  است  انتخابات 
کند و به مردم  کسی را انتخاب  خودش 
بگوید به این شخص رأی دهید در عین 
حال انتخابات پرشور و مشارکت خوب 

آرزوی این دولت است.«

  جزئیات قتل عام 8 عضو یک خانواده در زاهدان 
در گفت وگو با معلم و همسایه های قربانیان حادثه

واعظی، رئیس دفتر  رئیس جمهوری: 
دولت در انتخابات کامال بی طرف است

 لزوم اخذ مجوز مصرف اضطراری
 برای واکسن های ایرانی کرونا

 هادیانفر
 رئیس پلیس راهور ناجا

 یک تبعه چینی پس از باالرفتن
 موج اعتراضات اقدام به حذف 

کانت خود کرد فیلم ها از ا

 

رئیس جمهوری:

 

آرام گرفتن »خارک« در ساحل جاسک  

 غول باشکوه
 به خاطره ها پیوست 

 آغاز ممنوعیت
  تردد بین استانی

به مدت ۵ روز

 ماجرای
  انتشار ۵0 فیلم

 از دختران ایرانی

ثبت ۲۴۲۱ حادثه 
طبیعی در سامانه 
 مدیریت حوادث

 و سوانح هالل احمر

    مسائل اصلی
 در وین حل شده
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 تیم ملی فوتبال عصر پنجشنبه
با هنگ کنگ رقابت های چهارگانه اش را شروع می کند

شروع ماراتن صعود 
به جام جهانی قطر
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بررســی جامعه شناسی  و روانشناسی نســخه ایرانی جنبش »من هم«  

هم صدایی اعتراض، عدالت خواهی یا انتقام؟

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
  نیویورک تایمز   و تایمز

 را بخوانید
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بفرمایید چای! 
 پرونده »شهروند«: فرهنگ کافه نشینی
 و   اوضاع کافی شاپ ها در دوران کرونا
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پرونده

بفرمایید چای!
پرونده»شهروند«:فرهنگکافهنشینی

واوضاعکافیشاپهادردورانکرونا

کافه کووید
گفتوگوبادکتررضاتسلیمیطهرانی،جامعهشناس

فرهنگیدربارهرونقکافهدردورانکرونا

کافه باز
گفتوگوباعلیسزاوار)باریستا(دربارهکافه،فرهنگکافهنشینیو

استقبالمردمازاینفضادردورهکرونا

کافه کووید
  گفت وگو با دکتر رضا تسلیمی 
طهرانی، جامعه شناس فرهنگی 
درباره رونق کافه در دوران کرونا

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

کافه باز
 گفت وگو با علی سزاوار )باریستا( درباره 
کافه، فرهنگ کافه نشینی و استقبال 
مردم از این فضا در دوره کرونا

پرونده

 حذف ۷ صفر  از  پول ملی
 غذا دادن به پرندگان فرش و... 

وعده ها و تبلیغات عجیب وغریب کاندیداها

 تأثیر انتخابات 
بر درمان افسردگی!

چند پیشنهاد خالقانه 
برای   فیلم  های کاندیداها


