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 افزایش قیمت کاالها به ویژه اقالم 
ضروری مردم، پذیرفتنی نیست

آغاز انتشار »زخم کاری« و اتفاقاتی که 
باعث شده

روحانی: تولید رمزارز 
تا پایان شهریورماه 
کیدا ممنوع است  ا

زخمی که وانموده 
دهان از درون و برون!

6

3

پنج  _   هیچ!4

 کیوسک
 مطبوعات جهان 
 مهمترین عناوین گاردین

  تایمز   و دیلی تلگراف را بخوانید

2

تازهها3

 40 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

 گزارش اختصاصی »شهروند«
 از تازه ترین پنج قلوهای ایران 

گفت و گو با  عموی آرتین، کوچکترین قربانی کانال مانش احتماالت صعود ایران چگونه است؟ربیعی از هجمه های زیاد علیه دولت انتقاد کرد

 پاسداری از جمهوریت
کثری  با مشارکت حدا

 لطفا 
صدرنشین شوید

گار تلخ  تکرار روز
خانواده ایران نژاد
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خبرتازه

تسهیالت  پرداخت  و  ثبت نام  مهلت 
کارهای  کسب و  به متقاضیان مشاغل و 
پایان شهریورماه  تا  کرونا  از  آسیب دیده 

تمدید شد.
نشست  در  نهاوندیان«  »محمد 
تصمیمات  آخرین  درباره  خبری 
از  حمایت  برای  اقتصادی  کارگروه 
کرونا،  از  دیده  آسیب  بنگاه های 
بسته  اقتصادی  اظهارداشت: کارگروه 
مالی،  اقتصادی  حمایت های  جامع 
بانکی و بیمه ای در رابطه با مقررات در 

سال ۱۴۰۰ را طراحی کرده است.
همه  وجود  کرد: با  اضافه  وی 
که در سال ۹۹ داشتیم  محدودیت هایی 
همه گیری  اقتصادی  تبعات  سبب  به 
کارهای  و  کسب  از  حمایت  برای  کرونا 

آسیب دیده، تصمیماتی اتخاذ شد.
در  گذشته  سال  نهاوندیان افزود: 
به  تومان  میلیارد  هزار   ۷۷ مجموع 
تسهیالت  صورت  به  و  مستقیم  صورت 
آسیب  کارهای  و  کسب  و  خانوارها  به 

دیده از کرونا پرداخت شد.
جمهوری  رییس  اقتصادی  معاون 
گذشته،  سال  یک  در  اینکه  بیان  با 
در  کرونا  حمایتی  تصمیمات  عملکرد 
حوزه های مختلف، متفاوت بود، افزود: 
گذشته  ماه  دو  در  که  ارزیابی  براساس 
اجرایی  برنامه های  تحقق  میزان  از 
یک  کرونا  اقتصادی  کارگروه  داشتیم، 
اقتصادی  حمایت های  جامع  بسته 
وی  کرد.  تصویب   ۱۴۰۰ برای  را  کرونا 
ما  اقتصادی  حمایت های  کرد:  اضافه 
در حوزه های مالی، بانکی و بیمه ای و در 
رابطه با مقررات است و این تصمیمات 
کارگروه  سایت  در  مفصل  صورت  به 
دسترس  در   coronomy.ir اقتصادی 
اظهارداشت: مهلت  عموم،  است. وی 
تسهیالت  پرداخت  و  نام  ثبت  زمانی 
شهریور  پایان  تا  کارها  و  کسب  کرونایی 
همه  می کنم  توصیه  و  شد  تمدید   ۱۴۰۰
به  گانه   ۱۴ رسته های  در  وکارها  کسب 

بانک ها مراجعه کنند.  

نامزدهای  دوم  مناظره  شهروند| 
ریاست   دوره  سیزدهمین  انتخابات 
و  سیاسی  موضوع  با  دیروز  جمهوری 
اینقدر  مناظره  شد.  برگزار  اجتماعی 
جلیلی،  همتی،  که  بود  بی روح  و  خشک 
از  رضایی  محسن  و  قاضی زاده هاشمی 
کردند. مناظره ها از  شکل مناظره ها انتقاد 
امیدبخش ترین نکات تبلیغات انتخاباتی 
بود که بسیاری از صاحبنظران معتقد بودند 
باالتری در میان مردم  ایجاد مشارکت  به 
کلی گویی ها، شعارها  خواهد انجامید. اما 
گذشته به گونه ای  و وعده های تکراری روز 
را  مخاطب  توجه  هیچ وجه  به  که  بود 
این باره  جلب نمی کرد.  سعید جلیلی در 
شکل  این  به  نباید  بعد  »مناظره  گفت: 
کاندیدا ها تست  که از  باشد، نمی خواهیم 
هوش بگیریم! این نوع مناظره، سوال ها و 
پاسخگویی آیا روی انتخاب مردم تأثیر دارد؟ 
که مورد توجه مردم  بسیاری از موضوعاتی 
اینجا بحث نشده است.«  است، اصال در 
مناظره  برگزاری  شیوه  به  انتقاد  با  همتی 
شیوه  از  می دانم  الزم  »ابتدا  کرد:  عنوان 

مناظره انتقاد کنم، چون شبیه به مسابقه 
سوال های  بود  بهتر  است.  شده  هفته 
ببینند  مردم  تا  می شد  مطرح  مهم تری 

نامزد ها چگونه پاسخ خواهند داد.«
»نحوه  کرد:  بیان  قاضی زاده هاشمی 
سوال پرسیدن ها باعث می شود آورده های 
رضایی  محسن  نشود.«  دیده  کاندیدا ها 
گفت:  با اشاره به تغییر نحوه مناظره سوم 
می خواهم  صداوسیما  سازمان  رئیس  »از 
سوم  مناظره  شیوه  امکان  صورت  در  که 
برخی  انتقاد  پی  در  دهند.«  تغییر  را 
نامزد های ریاست جمهوری برخی از کاربران 
شبکه های اجتماعی با نامزد های انتخابات 
نحوه  به  و  شدند  همراه  ریاست جمهوری 
کنش  برگزاری مناظره معترض هستند و وا
آذری جهرمی،  محمدجواد  دادند.  نشان 
کانال  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
برگزاری  نحوه  از  انتقاد  با  خود  تلگرامی 
ریاست جمهوری  انتخابات  دوم  مناظره 
نوشت: »مناظره دوم بدتر از مناظره اول؛ 
از  برخی  صدای  که  بی کیفیت  اینقدر 
کاندیداها هم درآمد. البته به نظرم این روند، 

مطلوب عده ای محدود است؛ امیدی هم 
گفت  که اصالح شود، پس نخواهم  ندارم 

امیدوارم روند اصالح شود.«
در  هم  ارشاد  پیشین  وزیر  حسینی 
مصاحبه ای گفت: »سطح مناظره نسبت به 
مناظره قبل باالتر نبود. شاید کاندیدا وقت 
کنند.  که برنامه های خود را ارایه  نداشتند 
چه  که  کنند  قانع  را  مخاطب  نتوانستند 
اقداماتی را انجام می دهند. با اینکه عنوان 
مناظره مسائل فرهنگی و اجتماعی بود اما 

چیزی از مسائل فرهنگی نشنیدیم!«
نهم  موج  ایسپا  که  است  ذکر  شایان 
نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری را با 
جامعه آماری افراد باالی ۱۸سال کل کشور 
)شهر و روستا( از طریق مصاحبه تلفنی در 
کرده است.  تاریخ ۱۶ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ اجرا 
این  نتیجه  آخرین  اساس  بر  همچنین، 
در  شهروندان  مشارکت  نظرسنجی ها، 
از برگزاری  انتخابات ریاست جمهوری بعد 
شده  محاسبه  ۳۸درصد  مناظره  اولین 
است. باید دید در نظرسنجی جدید این آمار 

چقدر جابه جا خواهد شد؟

نحوه برگزاری  مناظره دوم نامزدهای انتخابات،  انتقادات بسیاری را برانگیخت
 مناظره یا مسابقه هفته ؟

معاون اقتصادی رییس جمهوری خبر  داد
تمدید مهلت ثبت نام برای مشاغل آسیب دیده از کرونا


