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کرات یک مسیر  عراقچی:   ادامه مذا
ساده نیست

 2 جام طالیی جشنواره 
فیلم شانگهای به ایران رسید 

رئیس جمعیت هالل احمر:

روحانی: تحریم ها 
به زودی برداشته 

می شود 

 آیا دور آینده دور پایانی 
خواهد بود؟

درخشش ابوالفضل 
جلیلی در چین 

تأمین هزینه های دارو 
و درمان نیازمندان 30 

برابر می شود 

 چگونه »خانه« را 
از »آتش« ایمن کنیم؟
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گزارش »شهروند« از متن و حاشیه  اولین نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری  منتخب

 رئیسی:
 امید و اعتماد را برمی گردانیم

6

روز خبرهای خوب

پهلوان 
 محمد

  به یاری 
 سرخس

 آمد

 به اخبار خوب فرصت 
عرض اندام بدهیم

اخبار مثبت سالمت روان 
جامعه را  تضمین می کند

   3 راهکار برای خالصی
 از اخبار منفی

 

7
گاری که از سرباز معلمی به  قصه آموز

کارآفرینی و محرومیت زدایی رسید

کیوسک  مطبوعات جهان 
 مهمترین عناوین تایمز،   

نیویورک تایمز   و واشینگتن پست 

2

 

جاماندگان از یارانه منتظر 
اعالم وزارت رفاه برای ثبت نام 

الکترونیکی باشند 

 آمادگی
  برای  پرداخت  

یارانه جدید 

3

   22 ژوئن برابر  با نخستین روز از فصل تابستانامروز هیچ گونه مطلب منفی نداریم!
کرده ایم تا اخبار و  به نام »روز رسانه مثبت« نامگذاری شده و ما تالش 
مطالب مان برای یک روز چراغ هدایت، انرژی مثبت و شادی باشند.  
گر مثبت گرایی در رسانه ها بیشتر  این نام اعتقادی است که می گوید ا
که  شود سطح رضایت مردم از زندگی بیشتر خواهد شد. وقتی خبری 
گرفته و شاد است، آن وقت  انسان را تحت تأثیر قرار می دهد، الهام 
که مردم می توانند سهم مثبت خود را در زندگی به نمایش  است 
گر بتوانیم فقط برای یک روز مثبت اندیشی را به جریان  بگذارند. پس ا
کنیم، می توانیم وضع موجود و احساسات  اصلی رسانه ها هدایت 
جهانی خود را تغییر دهیم

 »به بهانه روز »رسانه مثبت« 
  صفحات روزنامه شهروند متفاوت منتشر شد

کارشناسان حوزه رسانه  
 از مزایای انتشار اخبار مثبت می گویند

کنید  منفی ها را رها 

کانون   رئیس هیأت مدیره 
غ التحصیالن دکتری روانشناسی و  فار
آموزش کودکان استثنایی

بزرگتـر   از  صفـر


