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همایون در مسیر 
شجریان شدن؟!

2 2

خبرتازه

  بررسی
 علل آتش سوزی 
پاالیشگاه تهران  

لوازم خانگی در ایران 
۳۰درصد گران تر   از 
همسایگان است

هیأت  مصوبه  اساس  بر  شهروند 
ثبت نام  برای  جدیدی  فرصت  وزیران 
از  از جاماندگان و همچنین منصرفین 
سایر یارانه ها به وزارت تعاون، کار و رفاه 
تصمیم  پی  در  شد.  محول  اجتماعی 
وزیران،  هیأت  سوی  از  شده  اتخاذ 
که  کسانی  از  نام  ثبت  زمان  زودی  به 
گذشته انصراف  یارانه نمی گیرند، یا در 
یارانه ها  از  یکی  متقاضی  یا  داده اند 

هستند اعالم می شود .
مربوط  آیین نامه  قالب  در  مهم  این 

قانون   ۱۴ تبصره  بندهای  از  یکی  به 
ها  یارانه  هدفمندی  درباره  بودجه 
موجب  به  است.  رسیده  تصویب  به 
رفاه  و  تعاون،کار  مصوبه،وزارت  این 
ارتباطات  با همکاری وزارت  اجتماعی 
و فناوری اطالعات موظف است ظرف 
آیین نامه،  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  یک 
دسترسی کامل و برخط پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان را از طریق مرکز ملی تبادل 
قانونی  تکالیف  اجرای  برای  اطالعات 

مربوطه در اختیار سازمان قرار دهد.

 
رئیس دفتر رئیس جمهوری
محمود واعظی

اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری 
با محوریت مسائل اقتصادی دیروز برگزار 
که  بود  این  می رفت  انتظار  آنچه  شد. 
نامزدهای محترم در این مناظره با هدف 
اثبات  و  مشارکت  افزایش  و  مردم  اقناع 
توانایی های خود سخن بگویند. در عوض 
بیشتر  متأسفانه  مناظره  محتوای  اما 
سیاه نمایی، تخطئه غیرمنصفانه دولت و 

درشت گویی حضار به یکدیگر بود. 
سابقه  که  نامزدهایی  مناظره،  این  در 
سه گانه  قوای  مسئولیت های  در  طوالنی 
گذشته  به  نسبت  گونه ای  به   دارند، 
نقشی  هیچ  گویی  که  می کردند  صحبت 
در ایجاد شرایط امروز نداشته اند. قبل از 
که نامزدها با بیان  مناظره انتظار این بود 
مشکالت  برای  راه حل  ارایه  و  برنامه ها 
به  مردم  امید  افزایش  راستای  در  کشور،  
کشور و در نتیجه افزایش مشارکت  آینده 
گام بردارند، ولی آنچه در عمل بر مناظره 
و  پوپولیستی  شعارهای  افکند،  سایه 

تخریب دولتی بود که در چهار سال گذشته 
همه جانبه  اقتصادی  جنگ  مقابل  در 
آن،  با  همزمان  و  کرده  سپر  سینه  آمریکا 
دشوار  نبرد  در  گذشته  سال  یک ونیم  در 
کرونا  بیماری منحوس  دیگری در مقابل 

صف آرایی کرده بود. 
و  مناظره  برگزارکنندگان  از  سوال 
که در تحلیل  نامزدهای محترم این است 
نباید  مردم  آیا  کشور،  اقتصادی  شرایط 
در  سیاستی  چه  آینده  دولت  که  بدانند 
مواجهه با اصلی ترین مولفه های تأثیرگذار 
گذشته  سال های  در  کشور  اقتصادی  بر 
تاریخ  تحریم های  سنگین ترین  یعنی 

معاصر و بحران کرونا به کار خواهد بست؟
و  اقتصادی  جنگ  مدیریت  آیا 
که  کثری  حدا تحریم های  خنثی کردن 
عزیزمان،  مردم  بی نظیر  مقاومت  با 
و  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 
دست  به  دولت  شبانه روزی  تالش های 
آمد،  افتخار بزرگ برای نظام نبود؟ آیا این 
که  اقتصاد  در  موثر  مهم  بسیار  مولفه  دو 
بخش اعظمی از تمرکز دستگاه اجرایی را 

به خود اختصاص داده بود، باید از مناظره 
حذف شود؟ 

نادیده انگاشتن توفیقات این دولت در 
که بسیار فراوان است  گذشته  هشت سال 
و سیاه نمایی، عالوه بر اینکه جفا در حق 
موجب  است،  دولت  میلیونی  خانواده 
در  آنها  کمتر  مشارکت  و  مردم  ناامیدی 
مسئولیت  دوران  شد.  خواهد  انتخابات 
اتمام  به  دیگر  دو ماه  از  کمتر  دولت  این 
خواهد رسید اما این رویکرد غیرمنصفانه 
ایران خواهد  بزرگ  یاد ملت  و  در خاطره 
برای  تجربه ای  تلخ  روزهای  این  ماند.  
وقتی  هست.  هم  آینده  دولتمردان 
و  رأی  ۲۴میلیون  با  که  رئیس جمهوری 
مشارکت کم نظیر مردم روی کار آمد و پنجه 
و  داخلی  مشکالت  دشوارترین  پنجه  در 
ایران  موفقیت  برای  و  انداخت  خارجی 
این چنین  جنگید،  مردانه  مردم  همراه 
تضمینی  گیرد،  آیا  قرار  بی حرمتی  مورد 
این  بعدی  دولت  برای  که  دارد  وجود 

بی اخالقی ها افزایش نیابد؟
منبع: خبرگزاری ایرنا

 استفاده از قطعه ملی- میهنی »ایران من« 
همایون شجریان در تبلیغات و برنامه های انتخاباتی 

صداوسیما بحث انگیز شده است 

  نمایش تخریب و تخطئه 
به جای اقناع و اثبات کارآمدی   

اعالم جزئیات ثبت  نام جدید برای دریافت یارانه:
چه کسانی می توانند ثبت نام کنند؟ 

 وزیر نفت 
خواستار شد:

 نایب رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی:

بسته حمایت از مستأجران هفته 
آینده ابالغ می  شود

زلزله 5.2 ریشتری ایالم خسارت 
جانی و مالی نداشت 

جزئیات بازی مرگبار ۳ کودک در 
گفت وگوی »شهروند« با معتمد روستا 

 

گزارش میدانی از کارگاهی که عواید آن صرف 
بهبودیافتگان اعتیاد می شود

آباجی  و میوه هایش!

 تمدید مجدد مصوبه 
تعیین سقف اجاره بها

امدادگران
 در آماده باش 

 کپرنشینان راسکی
 در سوگ فاطمه، 

سمینه و زکریا

 آلکنو
  و خداحافظی والیبال 

 با دوران 
حرص و جوش!
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 اولین مناظره انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برگزار شد

خان اول؛ اقتصادی
2

6

گردان اســکوچیچ برای صعود به جام جهانی ادامه تالش شا

ایران- بحرین؛ وقت انتقام فرا رسید

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

کسپرس،    مهمترین عناوین ساندی ا
 ساندی تایمز    و دیلی میل  را 

بخوانید

2

تازه ها3

 ۴۰ 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

  کی بود؟
 کی بود؟  من نبودم

در حاشیه مناظره اقتصادی کاندیداها

 هوا خوب است
 یا هوا پس است؟ 

 مناظره
 در دنیای موازی 

عکس: فاطمه عموزاد / میزان


