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 در »ابیجان«
 چه خبر است؟
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خبر

درگذشت محمود 
گران شعر  کیانوش،  از آغاز

کودک و نوجوان 

کنش تند ظریف وا
 به ادعای تازه پمپئو 

درباره ایران

تازه

بررسی آخرین پیشنهادها درباره مراسم های پیش رو در ستاد ملی کرونا

از ایام فاطمیه تا دهه فجر  
ستاد  انتظامی  اجتماعی  کمیته  دبیر 
کید بر عدم سفر  کرونا با تأ ملی مدیریت 
در ایام پیش رو گفت: »با توجه به سردی 
هوا و سرعت باالی انتقال بیماری در این 
جدید  سویه  شیوع  همچنین  و  فصل 
ویروس در کشورهای اروپایی)انگلیسی( 
با  مناسب تر  زمان  یک  به  را  سفر  مردم 

فراغ بال موکول کنند.
کمیته اجتماعی  حسین قاسمی، دبیر 
کرونا  مدیریت  ملی  ستاد  انتظامی 
رعایت  لزوم  و  پیش رو  تعطیالت  درباره 
ح  »طر گفت:  سفر  برعدم  مبنی  مردم 
محدودیت ها  هوشمند  مدیریت  جامع 
درحال  و  بوده  عمل  ک  مال همچنان 

اجراست.«
وضع  در  که  شهری  »هر  داد:  ادامه  او 
ممنوعیت  با  دارد  قرار  قرمز  و  نارنجی 
ورود مواجه است و خودروهای شخصی 
وارد  نمی توانند  غیربومی  ک  پال با 
نارنجی شوند  و  با وضع قرمز  شهرهایی 
غیربومی  خودروهای  که  صورتی  در  و 
یک میلیون  شوند،  شهرها  این  وارد 

تومان در شهر قرمز و ۵۰۰ هزار تومان در 
شهر نارنجی هر ۲۴ ساعت یکبار جریمه 
اجتماعی  کمیته  دبیر  می شوند.« 
کرونا  مدیریت  ملی  ستاد  انتظامی 
کرد: »ممنوعیت تردد از ساعت  تصریح 
قرمز،  نیز در هر سه وضع  تا ۴ صبح   ۲۱
قاسمی  است.«  کم  حا زرد  و  نارنجی 
می کنیم،  کید  »تأ کرد:  خاطرنشان 
از انجام سفر خودداری  مردم همچنان 
که  کنند تا با رعایت پروتکل ها وضعیتی 
دستورالعمل های  اجرای  راستای  در 
بهداشتی به وجود آمده است را از دست 
که وضع، شکننده است و با  ندهیم، چرا
هر دلیلی ممکن است شرایط تغییر کند. 
باالی  سرعت  هوا،  سردی  به  توجه  با 
انتقال بیماری در این فصل و همچنین 
شیوع سویه جدید ویروس در کشورهای 
اروپایی)انگلیسی( مردم سفر را به زمان 

مناسب تر با فراغ بال موکول کنند.«
او ادامه داد: »درحال حاضر نیز رعایت 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشت 
قرار  عمل  ک  مال را  اجتماعی  و  فردی 

مورد  موضوعات  این  کان  کما و  دهند 
توجه شان باشد و از برگزاری دورهمی ها 

به شدت خودداری کنند.«
ستاد  انتظامی  اجتماعی  کمیته  دبیر 
ملی مدیریت کرونا درباره وضع شهرهای 
خاطرنشان  کشور  شمالی  استان های 
گلستان و  کرد: » ۷ شهر در استان های 
نارنجی  شهر   ۳۰ و  است  قرمز  مازندران 
از  مردم  است  این  ما  خواهش  داریم. 
سفر به شهرهای شمالی و سایر شهرها 

خودداری کنند.«
تجمعات  برگزاری  درباره  قاسمی 
»دسته روی  کرد:    کید  تأ نیز  مذهبی 
زهرا)س(  حضرت  شهادت  ایام  در 
ممنوع است و براساس اطالعیه قرارگاه 
برگزاری  نیز  کرونا  با  مقابله  عملیاتی 
درباره  او  است.«  ممنوع  تجمعات 
تعیین پروتکل ها و دستورالعمل ها برای 
گفت:  نیز  بهمن  و ۲۲  مراسم دهه فجر 
و  بررسی  کمیته  در  را  پیشنهادات  »ما 
جمع بندی آن را به ستاد ملی مقابله با 

کرونا اعالم می کنیم.«

توسعه همکاری های درمانی  و خدمات بشردوستانه با ساحل عاج

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

قانون جدید تصادف در خیابان تاریک 
پلیس راهور: اختصاص »سهم تقصیر« تصادفات به سازمان های مرتبط

رئیس  مومنی،  احسان  سرهنگ 
راهور  پلیس  تصادفات  اداره 
تلویزیونی  برنامه  در  پایتخت، 
وقوع  خصوص  در  امن«  »شهر 
تصادفات در شب و سهم روشنایی 
اظهار  خ داده  ر تصادفات  در  معابر 
بررسی های  و  آنالیز  »برابر  داشت: 
مشخص  تصادفات  صورت گرفته 
که حدود ۴۴درصد از تصادفات  شد 
منجر به فوت شهر تهران در تاریکی 

خ می دهد.« هوا و ساعات شب ر
تصادفات  »در  داد:  ادامه  او 
محدودبودن  و  هوا  تاریکی  و  شب 
دارای  تصادفات  راننده  دید 
که برای  مشکالت خاص خود است 
اصلی  از وقوع تصادفات  پیشگیری 
وجود دارد به نام اصل خوب دیدن 
و خوب دیده شدن؛ به عنوان مثال 
حال  در  که  موتورسیکلتی  راننده 
رانندگی است باید خوب ببیند و به 
جلو خوب توجه داشته باشد و باید 

وسیله نقلیه او  به وسیله رانندگان 
دیگر خوب دیده شود.«

»حدود  گفت:  مومنی  سرهنگ 
پیاده،  عابر  تصادفات  از  نیمی 
موتورسیکلت  تصادفات  از  نیمی 
در  تهران  خودروهای  تصادفات  و 
فکر  خیلی ها  و  می دهد  روی  شب 
پیاده  عابر  تصادفات  که  می کنند 
با  که  صورتی  در  نداریم  شب  در  را 
پیاده ای  عابران  هوا  تاریک شدن 
دیده  دالیلی  به  می کنند  تردد  که 
تصادف  بروز  باعث  و  نمی شوند 

می شوند.«
»کارشناسان  داشت:  بیان  او 
محل  که  تصادفاتی  در  پلیس 
و  است  روشنایی  فاقد  تصادف 
است  روشنایی  عدم  تصادف  دلیل 
به سازمان مربوطه سهم می دهیم 
مراجع  در  باید  مربوطه  سازمان  و 
جبران  و  بوده  پاسخگو  قضائی 

خسارت را انجام دهد.«

سرقت های سریالی 
 زوج تبهکار

 از زنان مسن 

 امنیتی ترین 
مراسم تحلیف در 

شهره جان فشان،  نامزد جایزه تاریخ آمریکا
»لیلی« درباره رمانی می گوید که در 
آن به سگ های امداد هالل  احمر 

پرداخته است

 رئیس شورای شهر تهران
  از احتمال تعطیلی شنبه

در پایتخت خبر داد

طرفداران ترامپ در حال 
برنامه ریزی برای اعتراضات 

مسلحانه هستند

شمار کاربران فعال تلگرام 
کنون از مرز ۵۰۰ میلیون عبور کرد؛ ا

ادامه مهاجرت 
کاربران واتس اپ به 

پیام رسان های رقیب

دوراهی تلخ خاموشی 
یا مازوت سوزی

 جوابیه جمعیت خیریه امام علی )ع( 
به گزارش روزنامه شهروند

»امیر« اصال خودکشی نکرد!

3

داستان سگی به نام 
»سرمه«
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آموزش امداد عشایر در سیستان و بلوچستان آغاز شده است
معلم هایی که برای عشایر بختیاری کالس درس می سازند

همراه با عشایر ؛ از معلمان تا امدادگران

3

واعظی: انواع و اقســام افراد در مجلس درباره بودجه صحبت می کنند

دولتبیتکویناستخراجنمیکند

4
5

رئیــس جمعیــت هــالل  احمــر ایــران در ســفر بــه کشــور ســاحل عاج بــرای توســعه 
همکاری های بهداشتی، درمانی، دارویی و خدمات بشردوستانه با وزیر بهداشت 

و رئیس جمعیت صلیب سرخ این کشور دیدار و گفت وگو کرد. 

تازهها3

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

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

ویژه نامه | دی ماه 1399| 160 صفحه|  قیمت: 30 هزار تومان
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این ویژه نامه را  از کیوسک مطبوعاتی تهیه کنید
عالقمندان در شهرهای دیگر جهت تهیه ویژه نامه با دفتر روزنامه تماس بگیرند


