
درگاه جمع آوری کمک های مردمی  

ویژه تامین بسته 
غذایی عیدانه

ویژه نامه ای برای چهل چهره تاثیرگذار
 در دوران هشت سال دفاع مقدس
+ شهید حاج قاسم سلیمانی
برجسته ترین سردار ایرانی پس از جنگ تحمیلی

ویژه نامه | دی ماه 1399| 160 صفحه|  قیمت: 30 هزار تومان
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موفقیت دولت 
در دفاع از برنامه 

هسته ای ایران
3 6

ویژهخبر

 دومین پرستار باردار
 بر اثر کرونا درگذشت

 سفارش می گیرند 
ما را بکوبند!

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   
میزان  با   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه  بررسی  در 
دارایی  بر  مالیات  برای  شده  تعیین 
و  لوکس  مسکونی  واحدهای  )ساالنه( 

باغ ویالهای گران موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی ۱۱ تبصره 6،  
در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی لوکس 
گران قیمت )با احتساب  و باغ ویالهای 
معادل۱۰۰  روز  ارزش  با  اعیان(  و  عرصه 
زیر  خ های  نر به  بیشتر  و  ریال  میلیارد 

محاسبه می شود:
۱-۱- نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا 

۱۵۰ میلیارد ریال یک در هزار
۱-۲- نسبت به مازاد ۱۵۰میلیارد ریال 

تا ۲۰۰ میلیارد ریال دو در هزار
۱-۳- نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال 

تا ۴۰۰ میلیارد ریال سه در هزار
۱-۴- نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال 

تا 6۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار
۱-۵- نسبت به مازاد 6۰۰ میلیارد ریال 

به باال پنج در هزار

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره 
منابع  که  دولت هایی  رفتار  تغییر  به 
گفت:    کرده اند،  کشور را مسدود  مالی 
ماه های  و  روزها  می کنم  »احساس 

امیدوار کننده در پیش است.«
مراسم  در  جهانگیری  اسحاق 
خیرین  جشنواره  بیست ودومین 
خیرین  همه  از  تشکر  با  مدرسه ساز 
می دهند،  انجام  که  مهمی  کار  بابت 
خیرین  اعتبارات  »حجم  کرد:  اظهار 
قابل  اعتبار  آموزش وپرورش  در 

توجهی است.«
مقبول ترین  از  »یکی  داد:  ادامه  او 
به  اقدام  کشور  در  خیرخواهانه  امور 
بزرگی  کمک  که  است  مدرسه سازی 
مدرسه  می کند.  آموزش وپرورش  به 
و  است  کشور  توسعه  اصلی  کانون 
عدالت  پیشبرد  برای  مدرسه سازی 
همبستگی  روحیه  تقویت  و  آموزشی 

بین مردم اهمیت دارد.«
»یکی  کرد:  خاطرنشان  جهانگیری 
اسالمی  جمهوری  آرمان های  از 

جنبه های  بین  در  است.  عدالت 
از  آموزشی  عدالت  عدالت،  مختلف 
است .  عدالت  جنبه های  مهم ترین 
محروم  مناطق  در  که  صحنه هایی 
می بینیم دردآور و نگران کننده است، 
ولی هیچ کدام نسبت به نبود امکانات 

آموزشی دردآورتر نیست.«
رئیس جمهوری  اول  معاون 
همچنین با اشاره به لزوم کمک دولت 
تصریح  محروم،  مناطق  به  خیرین  و 
کرد: »برای مردم هیچ چیزی مهم تر از 
استقرار عدالت و رفع تبعیض نیست. 

این مسأله برای مردم مهم است.«
با  »ما  گفت:  ادامه  در  جهانگیری 
مواجهیم.  کرونا  بیماری  و  تحریم ها 
را  ما  زندگی  جنبه های  تمام  کرونا 
آن  اثر  و  است  داده  قرار  تحت تأثیر 
نگران کننده  بخش ها  برخی  در 
آموزش  می دانیم  همه  است.  شده 
حضور  و  نیست  تعطیل بردار 
مدارس  در  معلمان  و  دانش آموزان 
اثرات مثبت زیادی دارد، ولی به خاطر 

دانش آموزان  سالمت  اهمیت  و  کرونا 
شبکه  و  تعطیل  مدارس  معلمان،  و 
به  آموزش  تا  شد  راه اندازی  شاد 
ولی  شود،  دنبال  مجازی  صورت 
و  شد  وارد  حوزه  این  به  شوکی  حتما 
که عقب ماندگی ها را  کنیم  کاری  باید 

کنیم.« جبران 
رئیس جمهوری  اول  معاون 
از  »یکی  کرد:  تصریح  همچنین 
خیلی  که  است  این  ما  دغدغه های 
ازجمله  الزم  ابزار  به  دانش آموزان  از 
تحصیل  برای  هوشمند  همراه  تلفن 
از طریق شبکه شاد دسترسی ندارند. 
باید  مردم  آحاد  و  خیرین  دولت، 
از فرزندان ما  که فرزندی  کنند  کمک 
معلمان  نشود.  محروم  ابزارها  این  از 
مدت  این  در  ارزشمندی  کارهای 
در  معلمی  خانم  داده اند  انجام 
را  آموزش  اما  بود  بستری  بیمارستان 
روستا به روستا  معلمی  نکرد،  تعطیل 
رفت و به دانش آموزان درس داد. باید 

دست این معلمان را بوسید.«

گرامیداشت یاد مرحوم  او در ادامه با 
گفت:     »ما  حافظی و سایر خیرین، 
بزرگ  قدرت  شش  با  مقطعی  در 
و  امضا   برجام  و  کرده  توافق  دنیا 
آمریکایی ها  اما  شد،  لغو  تحریم ها 
و  کردند  غیرعقالیی  و  ضدانسانی  کار 
را  خود  هدف  و  شده  ج  خار برجام  از 
اعمال فشار بر مردم ایران قرار دادند 
تا به مردم درد وارد شود. آنها دارو را 
کردند ما برای خرید تجهیزات  تحریم 
با  دالر  ۷۰ میلیون  مبلغ  به  پزشکی 
توافق  به  جهانی  بهداشت  سازمان 
امکان  هنوز  یکسال  بعد  اما  رسیدیم 
کردن این تجهیزات فراهم نشده  وارد 

است.«
گفت: »احساس می کنم  او در پایان 
در  امیدوار کننده  ماه های  و  روزها 
که منابع ما را  کشورهایی  پیش است. 
کره و ژاپن اعالم  کرده اند مثل  مسدود 
می کنیم.  آزاد  را  شما  منابع  می کنند 
امیدوارم دوران سختی و تلخی برای 

ملت ما زودتر تمام شود.«

از روز گذشته قانون اقدام راهبردی مورد نظر مجلس عملیاتی شد؛

والدت حضرت امام علی)ع( مبارک باد

جهانگیری در جشنواره خیرین مدرسه ساز:     روزها و ماه های امیدوار کننده در پیش است   
عدالت آموزشی از مهم ترین جنبه های عدالت است

با رأی نمایندگان؛
مالکان  واحدهای مسکونی 

لوکس مالیات می دهند 

ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره قرن

پزشکان نوزاد 7 ماهه را از طریق 
سزارین از مرگ حتمی نجات دادند

مسعود ده نمکی به حاشیه های 
بی پایان سریال دادستان  پاسخ می دهد

این ویژه نامه  نیمه دوم اسفند ماه منتشر می شود
برای درخواست پیش خرید  و ارسال پستی رایگان  عدد یک را به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

مصوبه کمیسیون 
 تلفیق باعث

افزایش چشمگیر 
قیمت بسته های 
اینترنت می شود

ک  معرکه گیران ترسنا
در تله پلیس
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 داوطلبان 
ابتال به کرونا

8

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

 ما به شرافت زیسته ایم 
و با شرافت مراحل 

انقالبی را طی کرده ایم 
و با شرافت خواهیم 

ُمرد.

 یونس استادسرایی
 مشهور به میرزا کوچک جنگلی
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سخنگوی دولت در پاســخ به شهروند خبر داد

نام »مادر« از 1401 روی کارت های ملی
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5

دولت آمریکا آنچه بر 
زبان می گوید در عمل 

هم متعهد باشد

 هدف: 
رفع مشکالت مردم

سیاست دولت براساس قوانین و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده

گفت وگوی »شهروند« با دو مردی 
که خشن ترین درگیری ها را در 

خیابان های پایتخت به راه انداختند

 خط تولید صافی دیالیز در 
شرکت سها افتتاح شد

تقدیر نماینده 
 مردم بویراحمد 
از اقدامات موثر 

 هالل  احمر
 در امدادرسانی 
به زلزله زدگان 

سی سخت
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 مناظره 3 نامزد احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال بدون حضور علی کریمی 
 به شکلی کامال بی روح و بی حاصل انجام شد

کرد، کسی پاسخ نداد! آجورلو حمله 

عکس: سعید غالمحسینی/ شهروند

در آزمایشی جدید داوطلبان بزرگسال 
سالم از 18 تا 30 سال در معرض ویروس 

کووید-19 قرار می گیرند!


