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فصل تازه در برجام  
آغاز شد
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تازهخبر

 دربی مربیان سرخابی؛
 9 بر 2  به سود استقالل!

گشت طرفین به  باز
برجام در یک مرحله 

صورت می گیرد

و  مهاجرت  بر  مبنی  شایعاتی  دیروز 
پیوستن فرزاد حسنی مجری صداوسیما به 
شبکه ایران اینترنشنال در برخی رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی منتشر شد. شایعاتی 
که بدون صحت سنجی در فضای مجازی 
روزنامه  تماس  در  شد.  تکثیر  و  منتشر 
شهروند با فرزاد حسنی وی این شایعات 
کرد.  او گفت: پشت میز مطالعه  را تکذیب 
کتابى هستم شیرین در  مشغول خواندن 
منزل پدرى و در کنار حضرت مادر.و انشاء 

کم.  اهلل تا آخر عمر خدمتگزار همین خاك پا
ایران اینترنشنال شبکه فارسی زبان ضد 
که با حمایت مالی عربستان  ایرانی است 
سعودی در لندن فعالیت می کند.تا کنون از 
میان مجریان معروف فقط مزدک میرزایى 
نشنال  اینتر  ایران  به  صداوسیما  مجری 
پیوسته است. فرزاد حسنی متولد سال 
۱۳۵۶ است. او با برنامه های نیم رخ و کوله 
پشتی به شهرت رسید و در چندین سریال 
است.  کرده  بازی  هم  سینمایى  فیلم  و 

دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هالل 
امدادونجات  طرح  اجرای  درباره  احمر 
هالل احمر در ایام نوروز گفت: »جمعیت 
آالم  تسکین  راستای  در  احمر  هالل 
آمادگی  و  ایمنی  سطح  ارتقای  بشری، 
و  مادی  خسارت های  کاهش  جامعه، 
موثر  امدادرسانی  جسمانی،  صدمات 
و  حوادث  از  آسیب دیدگان  به  کارآمد  و 
همزمان  و  نوروز  ایام  در  هرساله  سوانح 
نسبت  مردم،  سفرهای  افزایش  با 
ایجاد  و  عملیاتی  توان  باالبردن  به 
پایگاه های موقت و سیار در اقصی نقاط 

کشور اقدام کرده است.«
با  احمر  هالل  »جمعیت  افزود:  او 
کرونا و شیوع  گسترش ویروس  توجه به 
کووید- ۱9 از ابتدای سال ۱۳99  بیماری 
با رویکردی جدید و سالمت محور نسبت 

به ارایه خدمات اقدام کرده است.«
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به 
اینکه امسال همزمان با اجرای طرح ملی 
امدادونجات نوروزی ۱400 )طبق سنوات 
بهینه  مدیریت  راستای  در  و  گذشته( 

انتقال  زنجیره  قطع  روند  در  مطلوب  و 
کشور و به منظور هم افزایى،  بیماری در 
مطابق با مصوبات پنجاه ونهمین جلسه 
کرونا،  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد 
مسافران  بهداشتی  کنترل  مسئولیت 
کشور  از مبادی مرزهای رسمی  ورودی 
کنار وزارت  )زمینی، هوایى و دریایى( در 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
گذاشته  احمر  هالل  جمعیت  برعهده 
کرد: »به همین منظور در ۱۶  شد، بیان 
استان کشور و ۳۳ مرز رسمی، هماهنگی 
 20 از  امدادی  نیروهای  استقرار  و 
کلید خورد و خدمات الزم  اسفندماه 99 

به هموطنان ارایه شد.«
در  مشارکت  به  اشاره  با  همتی  دکتر 
طرح مراقبت بهداشتی مسافران مبادی 
وزارت  با  همراه  کشور  رسمی  مرزی 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
گفت: »از روز 20 اسفند سال 99 تا ساعت 
8 صبح امروز ۱8فروردین ماه، ۱۱8 هزار 
و ۳74 نفر از مسافران در ورودی مرزها 

کنترل شده اند.«

او  به انجام 20هزار و 4۱9 تست فوری 
نفر   ۶8۳9 »از  افزود:  و  کرد  اشاره  کرونا 
 PCR که دارای عالئم بودند، تست هم 
گرفته شد و 4۳ نفر از مسافران مشکوک به 
کرونا به قرنطینه منتقل شدند.  بیماری 
استان  در  سرو  مرز  در  قرنطینه  کز  مرا
آذربایجان غربى، مهران در استان ایالم و 
میرجاوه در استان سیستان وبلوچستان 
قرار دارد. افراد مشکوک به کرونا از نزدیک 
بهداشت  وزارت  همکاران  سوی  از 
انجام  موردشان  در  الزم  پیگیری های 

شد.«
تعداد  به  رئیس جمعیت هالل احمر 
هالل  فعال  امدادی  کز  مرا و  پایگاه ها 
ح امدادونجات نوروز ۱400  احمر در طر
گفت: »۱20۵ پایگاه و مرکز  کرد و  اشاره 
ح نوروز فعال بود که این  امدادی در طر
 4۳۳ ثابت،  پایگاه   ۵۶۱ شامل  تعداد 
شعبه، ۳2 مرکز استان، ۳4 تیم آنست، 
۳2 مرکز امدادونجات هوایى،90 پست 
موقت نوروزی و ۳۳ پست موقت مرزی 

است.«

 روحانی: هیچ وقت در تاریخ ایران فناوری هسته ای
 مانند امروز نبوده است

نایب رئیس انجمن اپیدمیولوژی ایران از وقوع پیک پنجم و ششم خبر داد

دکتر کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد:
غربالگری 118 هزار نفر در مبادی مرزی رسمی کشور

تکذیب خبر پیوستن دومین مجری صداوسیما به   ایران اینترنشنال 

9 سرمربی لیگ برتر استقاللی هستند 
و تنها دو سرمربی از پیشکسوتان 

پرسپولیس هستند

گر پیشرفتی صورت نگیرد،  عراقچی: ا
این روند ادامه پیدا نخواهد کرد

 

افزایش مستمری 
بازنشستگان و 

مستمری بگیران 
سازمان تأمین 

اجتماعی در سال ۱۴۰۰

همکاری هالل احمر 
با کمیساریای عالی 

پناهندگان
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از کامران تا مرتضی
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شورش کرونا 

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
واشینگتن پست و  نیویورک تایمز  

 را بخوانید
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 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

ویژه3

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

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

   جنجال های  مستند »آقا مرتضی«
 و نمایش چهره متفاوت
 شهید آوینی در تلویزیون

زلزله 
خواب 

مریوان را   
آشفته کرد

 

4
زمین لرزه 5/3 ریشتری مرز ایران و عراق، 

امدادگران  و تیم های عملیاتی را به 
روستاهای مریوان کشاند

 

 آیا خودروی شما 
لوکس محسوب می شود؟

 نجات گردشگرانی
 که در غار بیهوش 

شده بودند

معیار اخذ مالیات از 
خودروها چیست؟
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 مردم:
 لذت بیشتر  در فشردگی کمتر!!

غ:  رئیس انجمن پرورش دهندگان مر
غ خوش شان می آید  مردم از صف مر

شباهت عجیب دولت 
آینده به مردم!

غرب در منجالب 
غ نداشتن  قرارگاه مر


