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خداحافظ »فراموشی«؟

خبرتازه

کل هواشناسی استان  شهروند| اداره 
تهران اعالم کرد: »از روز گذشته  تا اوایل 
هفته با روند افزایشی، دمای هوا از ۳۶ 
به ۳۹ درجه افزایش می یابد.« بر اساس 
طی  تهران،  استان  هواشناسی  اعالم 
استان  جوی  وضعیت  آینده  روز  پنج 
قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه 
در  استان  ارتفاعات  در  و  باد  وزش  با 
ابر  افزایش  با  همراه  گاهی  عصرهنگام 
پیش بینی می شود. همچنین روزهای 
نقاط  پاره ای  در  شنبه  تا  پنجشنبه 
به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان 

با  شدید  نسبتا  باد  وزش  گاهی  تهران 
از  و  ک  گردوخا احتمال خیزش موقت 
نسبی  افزایش  روند  یکشنبه  تا  جمعه 
دما را خواهیم داشت. بیشینه و کمینه 
روزهای  در  پایتخت  هوای  دمای 
چهارشنبه ۳۶ و ۲۴، پنجشنبه و جمعه 
یکشنبه  و   ۲۵ و   ۳۸ شنبه   ،۲۵ و   ۳۷
پیش بینی  سانتیگراد  درجه   ۲۶ و   ۳۹
و  درجه   ۳۸ با  ورامین  می شود. 
فیروزکوه با ۶ درجه سانتیگراد به ترتیب 
گرم ترین و خنک ترین نقاط استان طی 

۲۴ ساعت گذشته بودند.

گفت:  آموزش وپرورش  وزیر  شهروند|   
که  است  این  شده  ایجاد  که  »تعهدی 
در  بهداشت  وزارت  وسیله  به  معلمان 
کار  این  با  قطعا  و  شوند  کسینه  وا مرداد 
احتمال بازگشایی مدارس در مهر افزایش 

می یابد.«
وزیر  حاجی میرزایی،  محسن 
هیأت  جلسه  حاشیه  در  آموزش وپرورش 
دولت در جمع خبرنگاران درباره دریافت 
خبر  »این  گفت:  شاد  شبکه  برای  هزینه 
دستور  به  شبکه  این  می کنم.  تکذیب  را 
رئیس جمهوری رایگان است و قرار نیست 

هزینه ای در قبال آن دریافت شود.«
دانش آموزان  حضور  احتمال  درباره  او 
»تالش  کرد:  اظهار  درس  کالس های  در 
درس حضوری  کالس های  که  است  این 
این  در  دنیا  که  درسی  مهم ترین  شود. 
که معلم و مدرسه  گرفت، این بود  مدت 
که  جایگزین ندارد. باید به سمتی برویم 
کالس ها دایر شوند اما این ظرفیت مهمی 
بین  که  پیوندهای الزم  و  ایجاد شده  که 
ایجادشده  تربیت  نظام  مختلف  ارکان 

است حتما حفظ خواهد شد.«
که  وزیر آموزش وپرورش افزود: »تعهدی 
ایجاد شده این است که معلمان به وسیله 
کسینه شوند و  وزارت بهداشت در مرداد وا
کار احتمال بازگشایی مدارس  قطعا با این 
در مهر افزایش می یابد. برای افراد زیر ۱۸ 
نشده  توصیه  کسن  وا هنوز  دنیا  در  سال 
کند، برای آن  گر این نظر تغییر  که ا است 

هم برنامه خواهیم داشت.«
کرد: »همین االن غالب کشورها  او اظهار 
کرده اند.  فعالیت مدارس خودشان را آغاز 
است  ضروری  بسیار  مدارس  فعال شدن 
خاطر  به  که  است  این  دنیا  در  توصیه  و 
بروز  امکان  و  دانش آموزان  روانی  سالمت 
باز  باید  مدارس  دیگر  عدیده  مشکالت 
شوند. البته این امر حتما با رعایت همه 
بهداشتی  مقامات  سوی  از  الزم  مقرارت 

است.«
این  برنامه  درباره  آموزش وپرورش  وزیر 
وزارتخانه برای ثبت نام معلمان قراردادی 
و حق التدریسی اظهار کرد: »تمام معلمانی 
آموزش وپرورش  با   ۹۲ سال  از  قبل  تا  که 

همکاری داشتند، بر اساس قانون مجلس 
کمی از آنان  تعیین تکلیف شدند و تعداد 
تکلیف  تعیین  زودی  به  که  باقی  ماندند 

می شوند.«
سوالی  به  پاسخ  در  حاجی میرزایی 
مدارس  در  طلبه  هزار   ۲۰ جذب  درباره 
توضیح داد: »این طور نیست. یک مصوبه 
طالب  از  تعدادی  درباره  که  بود  مجلس 
که قبل از سال ۹۲ در طرحی تحت عنوان 
همکاری  آموزش وپرورش  با  »امین« 
تمام وقت  حضور  مدارس  در  و  می کردند 
طبق  دارند،  محدودی  تعداد  و  داشتند 

قانون عمل کنیم.«
با  بازنشستگان  همکاری  درباره  او 
که  »کسی  کرد:  اظهار  آموزش وپرورش 
بازنشسته شده، نمی تواند مدیر یا معاون 
و  است  تمام وقت  شغل  این  چون  شود؛ 
تمام وقت  کار  برای  بازنشسته ای  هیچ 
نمی تواند به کار گرفته شود. ما چون کمبود 
بازنشسته ها  از  تعدادی  از  داشتیم،  نیرو 
را  وقت شان  یک سوم  قانون  طبق  که 

می توانیم بگیریم، استفاده کردیم.« 

 سازمان غذا و داروی آمریکا  دارویی  برای آلزایمر تأیید کرد،
 اما درباره موثربودن آن بحث شدید درگرفته است!

 وزیر آموزش وپرورش اعالم کرد: تالش می کنیم مدارس امسال باز شوند: 
آغاز واکسیناسیون معلمان سراسر کشور از مرداد

دبیرکل  جمعیت هالل احمر :دمای تهران تا آخر هفته به ۳۹ درجه می رسد

سردار »حسین رحیمی« فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ:

معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه وشهرسازی:

گره هایی که با 
توسعه کسب و کار 

 صنایع دستی
 باز  می شود

 25 میلیون
و 540 هزار امدادگر 

هالل احمر کم داریم 

 دستگیری
  793 سارق و مالخر

 در رعد 

 ثبت نام جدید
ح ملی مسکن   طر
 از دیروز آغاز شد
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 دیلی تلگراف و واشینگتن پست

ر را بخوانید
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گر من اشتباه تو باشم...  ا
 پرونده »شهروند«:

چرا وارد روابط اشتباه می شویم؟
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پرونده

گر من اشتباه تو باشم... ا
سایه سنگین گذشته

گفت وگو با دکتر خالد اصالنی، عضو هیأت علمی 
دانشگاه شهید چمران اهواز

بحران تنهایی
گفت وگو با دکتر وحیده وطن خواه، روانشناس، 
آیا روابط اشتباه وجود دارند؟مشاور خانواده و عضو انجمن روانشناسی

گفت وگو با میثم ایران پناه، کارشناس ارشد مطالعه مغز و ذهن

از یک رابطه چه می خواهید؟
گفت و گو با دکتر آناهیتا چشمه عالیی، پزشک و الیف کوچ 

 پرونده »شهروند«:
چرا وارد روابط اشتباه می شویم؟

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

14
00 

اه
ت م

ش
به

دی
| ار

مر
اح

الل 
ه ه

هفت
مه 

ه نا
ویژ

 شجاعدل چهل

40داوطلبوامدادگرهاللاحمر
برایشماروایتمیکنندداستانهاینجاترا

 آیا روابط اشتباه 
وجود دارند؟
 گفت وگو با میثم ایران پناه، کارشناس 
ارشد مطالعه مغز و ذهن

پرونده

مسابقه  هفته

 برگزاری مناظره دوم با موضوعاتی متنوع
و انتقادات همه جانبه به سبک برنامه

 مناظره در شهرونگ
آفتابه لگن چند دست؟

 نامه ای
 به مجری مناظره

بحران تنهایی
  گفت وگو با دکتر وحیده وطن خواه، 
روانشناس، مشاور خانواده و عضو 
انجمن روانشناسی

گفت وگوی »شهروند« با مرد 39 ساله ای که در راستای برقراری صلح و سازش چهره ملی شده است

پا درمیانی های »زبید« برای خاموشی 11 هزار آتش اختالف
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 روحانی: 
با شعور 

مردم بازی 
نکنیم

 

2
در این انتخابات به نظام جفا شد

 

ح ملی داوطلبان  چهارمین طر
  هالل احمر  برای مناطق درگیر خشکسالی
 کشور بزودی آغاز می شود

نذر آب و آبادانی  
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