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)۰۱:۱۶-۹۸/۱۲/۱۴(«رپ»خوانندهپروندهدوبارهبررسی

گرفت.قرارتحقیقهدفتهرانجناییپرسزبابرابردراشپدرخواندهمرموزگرمخاطربهماه۳۱ازبعدصفتحمید

گزارش ساعتبه جوان، خبرنگاران باشگاه وبگردی شنبه۱۵گروه ظهر از سال۲۹بعد کالنت۹۶مرداد م۱۴۵یرماموران از مشکرونک دروگ میانسالی مرد ک

مرد بردند پی بیمارستان در حضور با و یافتند اطالع م۶۶بیمارستان کام به اش جمجمه شکستگی و سر به سخت جسم اصابت علت به رفتهرسالهای فرو گ

اداره ماموران از تیمی ترتیب بدین باآپلیس۱۰است. دستور به تهران درزگاهی و شدند عمل وارد ویژه تحقیقات برای جنایی امور دادسرای سوم شعبه پرس

است.دادهقرارحرجوضربهدفرااشپدرخواندهاستصفت»«حمیدکهجنایتقربانیپسرخواندهبردندپینخستگام

ه۲۴حمید منکر ابتدا در درساله روزرگیرگونه گفت: و بود مقتول با مادرم۲۴ی که شدم متوجه شدم، بهایی شیخ خیابان در مادرم خانه وارد که زمانی مرداد

د همسرش خاربا خانه از و برداشتم را مادرم فقط من و است شده جرگیر و ضرب از و شدم مرج و اینرح تا داشت ادامه تحقیقات ندارم. اطالعی او گ

د به صفت حمید مرگیرکه حدودری پدرم از جدایی از پس مادرم گفت: و کرد اعتراف مادرش شوهر با در۱۲گبار هوشنگ کرد، ازدواج هوشنگ با قبل سال

خیابان در خانهای در هوشنگ و مادرم میآمدند، ایران به مادرم با یکبار وقت چند هر و میکردند زندگی جا آن در مادرم با همراه داشت، مغازه یک آلمان

بودم.ساکنکارممحلدربیشترامابود،جاآننیزمنوسایلوبودندساکنشیخبهایی

روز که این تا کنم آرام را او داشتم سعی همیشه من و میزد کتک را مادرم و بود بداخالق هوشنگ افزود: آم۲۴وی ساکن که برادرم منرمرداد با یکاست

ازدوستانش یکی روز آن صبح مادرم داد: ادامه رپ خواننده این شوم. ماجرا پیگیر تا خواست و گرفته کتک باد به را مادرم هوشنگ که گفت و گرفت تماس

رفتم، خانه به که بیاید خانه به آوازم مربی است قرار و است مسیر در گفت زدم، زنگ او به وقتی و بود رسانده فرودگاه به بود، آمده ایران به آلمان از که را

بدرفتا مادرم با چرا پرسیدم او از که بود نشسته مبل روی بگیرمرهوشنگ چشم زهر او از که این برای من زدم، که زدم کتک گفت بدی لحن با که میکند ی

تلوی نزدیک که را شیشهای بزگلدان را کاناپه سپس و کردم پرتاب هوشنگ راست سمت به و برداشتم بود ویریون کرد. حمله من سمت به هوشنگ که گردانم

آن در گرفتم، را بینیاش و چشم نبود دیدم معرض در او که درحالی و زدم هوشنگ صورت به ضربه یک لحظه این در گرفت، قرار او و من مابین مادرم افزود:

دستان پشت از آشپزخانه ورودی در جلوی من بردارد، چاقو تا رفت آشپزخانه سمت به هوشنگ سپس کرد، باز را خانه در مادرم و رسیدند سر همسایهها زمان

همسایهها کردم. پرت زمین روی به و گرفتم دستش از را لیوان من و برداشت چپش دست با را میز روی آب لیوان وی که نرود چاقو سمت که گرفتم را وی

خا خانه از ومادرم من و کردند جدا هم از را بهرما را او سپس و میزدند حرف هم با و بودند هوشنگ کنار دوساعت یکی شنیدم همسایهها از و شدیم ج

م اولیه علت هوشنگ، بالینی پرونده در که بود حالی در حمید اعترافات اند. کرده منتقل اعالمربیمارستان گیجگاهی آهیانی ناحیه در سر به شدید ضربه وی گ

است.خوردهمبلکنارکمدیادیواربهسرشمنباکشمکشزماندراوشایدونزدمهوشنگبهمحکمیضربهمنکردبیانحمیدکهاستشده

زندانازآزادی

قانونی، پزشکی نفره هفت کمیسیون تکمیلی تحقیقات از م۵۰پس علت ناپدردرصد بیمارگ را صفت حمید قرارری اساس این بر و کرده اعالم او یهای

شد.آزادزندانازتومانیمیلیون۶۰۰وثیقهقرارباایرانرپخوانندهواستشدهتبدیلوثیقهقراربهدادگاهموافقتبامتهمبازداشت

کمیسیونو تا شد قرار و کردند اعتراض حکم این به دم اولیای و کمیسیون۱۱کیل گذشته روز صبح که شود تشکیل پرونده این بیشتر بررسی برای نفره۱۱نفره

هوشنگ، فرزندان نماینده مقتول، خانواده اعضای از یکی حضور ووبا صفت حمید دم، اولیای بوکیل تهران جنایی امور دادسرای در وی دررکیل و شد گزار

رسید.۱۰:۳۰ساعت پایان به جلسه مواین باعث ضربه که این خصوص در دم اولیای بیمارکیل یا شده هوشنگ آلمانرگ کشور در وی که کرده اعالم او، ی

است.نداشتهمشکلیوبودهخارجینیزداروهایشودادهانجامجراحیعمل
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شد.خواهداعالمشوهرمادرشگرمدرصفتحمیدنقشخصوصدرنفره۱۱کمیسیونیهرنظزودیبهگزارش،اینبهبنا

خراسانمنبع:
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)۱۱:۱۷-۹۸/۱۲/۱۷(ارفاق!باقبولی/رجاسالدربحرانیترمدیکارنامهبررسیمیدهد؛گزارشمهر

فشارت۹۸سال پر از یکی عنوان مدیربه سطح ارتقا به نیاز همچنان اما امدادرسانی حوزه در فراوان اقدامات وجود با و بود طبیعی حوادث وقوع در اخیر های سال دررین بحران یت
یم.رداکشور

باقرگزارخب ساناز _ جامعه گروه مهر؛ سالری راد: ت۹۸ی حادثه پر از یکی میتوان جاررا با آن ابتدای که سالی دانست. کشور سالهای دررین سیل شدن ی

است.ماندهباقیکشورسربرسالاینروزهایینرآختاطبیعیبالیایسایهگویاوشدآغازکشوراستانهایازاعظمیبخش

بهاررابتداییت روزهای حدود۹۸ین در سیل وقوع با آب۲۵همزمان و سیل وقوع به منجر کشور شمالی مناطق در باران فراوان بارش بود. همراه کشور استان

بخشهای در کزگرفتگی آق شهرستانهای ازجمله گلستان استان از تیادی بندر گمیشان، شد.راًل، غیره و کاووس گنبد د۲کمن، از پس استانهایرگیرروز ی

شمار دیدن آسیب و سیل میزبان باران، شدید اما کوتاه بارش دلیل به نیز شیراز شهر و فارس استان حادثه، این با کشور نوروزشمالی مسافران از یزیادی

بود.

نورو تعطیالت یافتن پایان از معموالنزپیش و دختر پل شهرهای ساکنان بهار فصل لرستان، استان در رودخانهها طغیان و فراوان بارشهای دنبال به نیز ی

دید.آسیبسیالباثربرمعموالنشهرستاندرصد۳۵حدودوشدتبدیلخزانبه

ماه فروردین نامهربانت۹۸سیل از یکی عنوان بهربه همچنان و نکرد بسنده لرستان و فارس گلستان، به زدن آسیب به تنها اخیر، سالهای طبیعی بالیای ین

تخ جارمسیر و سیل با نیز استانها از دیگر برخی و اراک کرمانشاه، خوزستان، ایالم، لرستان؛ استان از پس داد. ادامه کشور نقاط دیگر در خود شدنریب ی

شدند.روبرومختلفشهرهایدرآب

حدودژوا باختن۲۰۰گونی جان و شیراز قرآن دروازه منطقه در دیدگی۲۲خودرو آسیب سیل، اثر بر هموطنان از آوا۱۳نفر و خوزستان استان ۳۰۰گیرروستای

روستاها، این اهالی از اززنفر بخشی اراک استان در میقان تاالب حاشیه روستای چندین کامل تخلیه و کرمانشاه استان روستاهای از تعدادی رفتن آب یر

بود.۹۸سالیزنوروسیلازناشیخسارات

سازمان اعالم قانونیبنابر جاپزشکی سال ماه فروردین حوادث جانباختگان شمار و۵۷یرکشور، فضلی رحمانی عبدالرضا گفته به بود. دزنفر نیز کشور یرگیریر

کرد.واردکشوربهخسارتتومانمیلیاردهزار۳۵تا۳۰سال،ابتدایدرسیلباکشورروستای۴۴۰۰واستان۲۵

بهار طبیعی بحرانهای یافتن پایان از فصل۹۸پس اینکه تا داشت ادامه کشور کنار و گوشه در کوچک طبیعی حوادث و خرد لرزههای زمین نظیر اتفاقاتی ،

گذاشت.میدانبهپایدیگربحرانیباهمراهزمستان

تگ و باران شدید بارش بار جاراین موجب روز، چندین طی مرگ نقاط در سیل شدن منجرزکری استان این در سیل شد. بلوچستان سیستان استان جنوبی و ی

تخ بسیاربه کشاورریب زمینهای از تخزی خاکی، و آبی تأسیسات به آسیب شماری، مناریب از شهرهایزی و چابهار شهر به فراوان خسارت کردن وارد و ل

پ»«رخوانندهپروندههدوبارسیبرران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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شد.آناطراف

استاندا عمرانی امور هماهنگی معاون گفته استانربه این در سیالب حجم بلوچستان، و سیستان تخ۳.۵ی بر عالوه و بود گلستان در سیل هزار۲۰یبربرابر

دیدند.خسارتتومانمیلیارد۷۵۰بهیبرقنیزاستانکشاورزانزراعی،زمینهکتار

هرم و کرمان در همزمان سیل جزاین کمتر شدتی با نیز نامهربانیهایرگان اما کرد. مشغول مردم به رسانی خدمت به را امدادی دستگاههای و داشت یان

بحران۹۸سال یک شروع غربی، آذربایجان استان در قطور و خور شهرستانهای در لرزه زمین وقوع نیز ماه اسفند ابتدای و داشت ادامه همچنان کشور با

زد.رقمکشوربرایراجدیدطبیعی

حوالی زلزله بز۴صبح۹این به ماه درریشترر۵.۷گیراسفند و داد بین۷خ خوی شهرستان تخ۱۰۰الی۱۰روستای مسکونی ورواحدهای نیز۷۵یب نفر

شدند.مصدوم

سال ابتدای آخ۹۸از که کنون سپرتا را سال روزهای اینرین تمامی در شدهاند. روبرو مختلف طبیعی بالیای و حواث با بارها کشور مختلف نقاط میکنیم، ی

مدی و حادثه رفع به مناطق، در حضور با کشور دستگاههای دیگر و سپاه ارتش، بسیج، جهادی، امدادی، نیروهای نیز ازروقایع یک هر پرداختهاند. بحران یت

بحرانی شرایط به کمبودها، وجود با و گرفتند دست به را آمده پیش حوادث از گوشهای خود ظرفیتهای و مسئولیت فراخور به کشور اجرایی دستگاههای

کردند.رسیدگی

اضطرا توراسکان اولیه، امدادی خدمات انجام دیده، آسیب مردم عملیاتهایزی ابتدایی مراحل از مردم میان گرمایشی وسایل و بهداشتی بستههای ارزاق، یع

است.بودهبحرانهابهرسیدگیفرآیندبعدیمرحلهنیزمردمبهواردهخساراتجبرانودیدهآسیبمناطقل،زمنایزبازساوبودهبحرانحیندرامدادی

ت اصلی عنوان به احمر هالل جمعیت و نجات و امداد سازمان میان این مدیردر و شرایط این در حضور مسئولیت کشور، امدادی نهاد بررین را بحران یت

مدی موضوع کشور، جغرافیای بودن خیز حادثه به توجه با دارد. عملیاتهایرعهده قوت و ضعف نقاط بررسی و است برخوردار سزایی به اهمیت از بحران یت

باشد.مؤثرآتیطبیعیبالیایبابهترمواجههدرمیتواندامدادی

کردیمیرسپرایرپرفشاسال

در نجات و امداد عملیاتهای قوت و ضعف نقاط درباره مهر، خبرنگار با گفتگو در کشور نجات و امداد سازمان رئیس سلیمی مرتضی خصوص همین در

سال بود.۹۸بحرانهای بحران از پیش آمادگی امسال، بحرانهای در قابلتوجه موارد از یکی گفت: غربی، آذربایجان لرزه زمین و ماه فروردین سیل ازجمله

کمت چالش و مناسبتر عملکرد پاسخگویی فرآیند در کمبودها و کاستیها علیرغم که شد باعث هم امر همین داشتیم، مناسبی بحران از قبل آمادگی یرما

است.مثبتمنیابیزارکلبهطورباشیم.داشته

پرفشا بسیار سال کل در سپرما را درری آوردیم؛ بهدست هم را ارزشمندی تجربههای و کردیم د۲۸ی همزمان بهشکل کشور آبگرفتگیراستان و سیل گیر

ح روبهرشد و گامبهگام ما افزود: کشور نجات و امداد سازمان رئیس است بوده بیسابقه این و میشویمربودیم متوجه کنیم، مرور بخواهیم اگر کردهایم. کت

به نزدیک حالحاضر در است. شده بیشتر سوانح و حوادث به پاسخگویی در آمادگیمان میزان هرسال دا۶۰۰که روندرپایگاه که میدهد نشان این و یم

دیگ موارد از هم هاللاحمر جمعیت لجستیکی رشد است. کرده پیدا قابلتوجهی توسعه هاللاحمر عملیاتی مراکز داشتهایم. اینرروبهرشدی در که است ی

است.بردهباالراماپاسخگوییتواناینهاهمهوشدهمتحولماعملیاتیگانوناکهمیبینیمکنیم،بررسیراسوابقاگراست.بودهمؤثرمیان

پرفشا بسیار سال کل در ما کرد: بیان بحران به پاسخگویی در ایران وضعیت درباره سپروی را درری آوردیم؛ بهدست هم را ارزشمندی تجربههای و کردیم ی

د۲۸ همزمان بهشکل کشور مناسبیراستان شرایط در بحرانها به پاسخگویی نظر از فعلی شرایط در است. بوده بیسابقه این و بودیم آبگرفتگی و سیل گیر

هستیم.دنیابرترکشورچندزمرهدروگرفتهایمقرار

کنیمیرگذاسرمایهیرپیشگیرویباید
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نظاممندی بلندمدت برنامه باید امر این برای داشت: اظهار کشور در نجات و امداد عملیاتهای بهبود راهکارهای بر اشاره با کشور نجات و امداد سازمان رئیس

«پیشگی به «پاسخ» رویکرد از نگرش تغییر بحث زمینه پیشگیردر روی و باشیم داشته سرمایهگذاری» مطلوبتری آینده میخواهیم اگر کنیم. داشتهری ی

مدی درواقع یعنی برویم جلو جامعهمحور و کنیم توجه اصل این به باید خواهدرباشیم، تعامل جامعه بیفتد، اتفاق این اگر و شود جامعه بر مبتنی سوانح یت

داشت.

تص برد، بهره جامعه از فعلی وضع از بهتر میتوان پاسخ بخش در اینکه بیان با پیشگیرسلیمی بحث مهم، موضوع اما کرد: برایریح نبایدها و بایدها است. ی

ضرو بسیار بحران از قبل تابآورآمادگی سطح آنکه میزان به است. همکاری میزان برود، باالتر مردم وقتیری میشود. بیشتر هم امدادی نیروهای با آنها ی

هست.ًاقطعبحرانچراکهنباشدبحرانبگوییمنمیتوانیممیافتد.اتفاقبحرانیترمدیدریربهتتعاملشود،بیشترحوادثازمردمشناختوگاهیآ

بحرانازی»ر«پیشگیحوزهدرجامعیزیربرنامهلزوم

«پیشگی حوزه تقویت بحران، خسارات کاهش راهکار اینکه بر تاکید با هروی کرد: بیان است، پیشگیزی» برای که هرینهای از کمتر بهمراتب میشود ینهزی

پیشگی ما اگر است. بگیرپاسخگویی درنظر بلندمدتی برنامه آن برای کنیم، تدوین راهبردی سند یک بهعنوان را الگوساری مهدکودکها از و شروعزیم را ی

توانمندت کشور همرکنیم، بینالمللی سازمانهای طرف از که داشتهایم مناسبی عملکرد سخت بحرانهای در ما میشویم. بحرانها به پاسخگویی زمینه در ی

است.گرفتهقرارتوجهمورد

تص نجات و امداد عملیاتهای فرماندهی در قوت و ضعف نقاط بر اشاره با کشور نجات و امداد سازمان ذاتیررئیس وظیفه دستگاهها از کدام هر کرد: یح

ش زمینه این در قانونگذار و میدانند را اگررخود کنند. دنبال را مسیر و هدف یک همه بهشکلیکه است. مهم «تیمشدن» میان این در اما داده را الزم ح

در ما پاسخگویی بیفتد، اتفاق بهتر دستگاهها بین لینکشدن هرچقدر شد. خواهد مواجه مشکل با کمکرسانی روند نشوند، لینک باهم بهدرستی دستگاهها

مط اصلی مسئله سه میان این در میشود. بهتر هم بهروشنیربحرانها دستگاهها نقش ببینند، مناسبی آموزش باید مدیران اینکه از است عبارت آن و است ح

است.منابعیقرتزهمموردسومینوشودتبیین

طبیعیبحرانهاییترمدیدرمردمیآموزشهایتأثیر

مدی خالءهای از امکاناتریکی و منابع از دستگاهها کافی اطالع عدم و بحرانها با مواجهه نحوه درباره منطقه مردم برای کافی آموزشهای نبود بحران، یت

است.نجاتوامدادعملیاتهایشروعبرایاستانها

ارهمکا چندجانبه مدیری در همکار سازمانهای و منجررگانها درنهایت که است مردم به الزم آموزشهای ارائه زمینهساز واحد ادبیات یک با بحران یت

قانون در آنچه اساس بر داشت: ابراز طبیعی، حوادث با بهتر مقابله منظور به خالءها این رفع خصوص در سلیمی میشود بحرانها در مؤثرتر خدمات به

فناو و پژوهش آموزش، معاونت در همگانی و پایه عمومی، آموزش کل اداره همین برای است. هاللاحمر جمعیت برعهده همگانی آموزش موضوع یرآمده،

پیشگی زمینه در آموزشی کلیپهای و اسالیدها متنی، فایلهای انتشار با قبل مدتها از هاللاحمر میدانید که همانطور است. شده تشکیل ازرهاللاحمر ی

که میشود باعث آموزشها این و شد انجام کشور به ویروس این ورود از پیش حتی حوزه این در هاللاحمر آموزشی فعالیتهای است. برداشته قدم کرونا

باشند.داشتهیربیشتیرتابآومردم

مدی مناسبتر و بهتر منابع شرایطی، چنین در است. امدادرسانی فرآیند از شناخت امر، این ضرورت افزود: همکاروی که گفت باید میشود. چندجانبهریت ی

مدیرا در همکار سازمانهای و دررگانها مؤثرتر خدمات به منجر درنهایت که است مردم به الزم آموزشهای ارائه زمینهساز واحد ادبیات یک با بحران یت

میشود.بحرانها

گروههای جمله از مردمی گروههای همواره دولتی، دستگاههای و امدادی نیروهای رسانی امداد کنار در طبیعی حوادث و بحرانها تمامی در دیگر سوی از

نادیده نمیتوان را بحرانها رفع در مردمی گروههای نقش داشتهاند. حضور مردمی گروههای و دانشجویان طالب، سمنها، یا نهاد مردم تشکلهای جهادی،
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مدی دوم مرحله در گروهها این اغلب که چرا ترگرفت را منطقه احمر هالل نیروهای که هنگامی و بحران باقیریت دیده آسیب مناطق در نیز میکنند ک

میکنند.رسانیخدمتمردمبهومیمانند

نیستیمبحرانهایترمدیبهقادرسمنهایرهمکابدون

نصی محمد خصوص همین همکاردر درباره مهر، خبرنگار با گفتگو در کشور احمر هالل جمعیت داوطلبان سازمان رئیس مردمری سازمانهای و سمنها ی

مشا تاکنون خوشبختانه گفت: بحرانها و طبیعی حوادث در داوطلبان سازمان با همکارنهاد و احمررکت هالل جمعیت با سمنها و نهاد مردم سازمانهای ی

جا سال ماه فروردین سیل جمله از کشور بحرانهای تمامی در است. بوده نظیر سیلربی در کشور، مناطق دیگر و فارس لرستان، شمالی، استانهای در ی

جا سال حوادث دیگر و آذربایجان زلزله بلوچستان، و سیستان مطلوبراستان صورت به و بوده احمر هالل ویژه به امدادی نیروهای کنار در همواره سمنها ی

داشتهاند.کترمشایکدیگربا

حدود حاضر حال دا۵۰در کشور سطح در عملیاتی همکارتشکل داوطلبان سازمان و احمر هالل جمعیت با که بالیایریم و حوادث تمامی در و دارند کامل ی

نصیر داشتهاند حضور داده همکارخ بدون احمر هالل جمعیت اینکه بیان با مدیری به قادر نهاد مردم سازمانهای سطحری داشت: اظهار نبود، بحرانها یت

بهترمشا در دولتی دستگاههای با سمنها همکارکت برای همواره احمر هالل جمعیت و بوده ممکن حالت آمادهرین نهاد مردم سازمانهای و سمنها با ی

کنیم.یترمدیراطبیعیبحرانهاینمیتوانیمسازمانهااینحمایتهایوحضوربدونکهچرااستکاملیرهمکا

مشا تشکلهای تعداد به اشاره با حدودروی حاضر حال در گفت: احمر هالل جمعیت با کننده دا۵۰کت کشور سطح در عملیاتی جمعیترتشکل با که یم

همکا داوطلبان سازمان و احمر بالیایرهالل و حوادث تمامی در و دارند کامل درری و عملیاتی صورت به صورت به تشکلها این داشتهاند. حضور داده خ

میکنند.کترمشابحرانرفعونجاتوامدادعملیاتهایدروآمدهدیدهآسیبمناطقبهًامستقیمحوادثوقوعزمان

جا سال در نیز کنون تا افزود: کشور احمر هالل جمعیت داوطلبان سازمان مدیررئیس برای آموزشی دوره مردمیری تشکلهای و سمنها ویژه بحران یت

پرداختیم.مناطقکردنضدعفونیبههرندیمنطقهدر۱۲حدودکترمشاباحاضرحالدرنیزکروناموضوعدرحتیکردهایمگزاررب

نیروهایرنصی دیگر و امدادی نیروهای کنار در بحران زمان در مردمی تشکلهای داد: توضیح نجات و امداد عملیاتهای در سمنها اقدامات جزئیات درباره ی

همکا با و دارند حضور آسیبدیده مناطق در تورخدماتی میگیرند. عهده به را خاصی مسئولیتهای کدام هر یکدیگر بهداشتیزی اقالم غذایی، بستههای یع

مهمت عالوه به است. سمنها اولیه اقدامات جمله از دام تهیه آغازرو احمر هالل جمعیت فعالیتهای از بعد بحران، هنگام در تشکلها عملکرد قسمت ین

است.مناطقیزبازساکلیطوربهواشتغالزاییوطنان،هملزمناساختدیده،آسیبمناطقیزبازساشاملمرحلهاینومیشود

بلوچستانوسیستانسیلدرتشکلهامیلیاردی۳۰کمک

مدی به قادر بود، شایسته که طور آن مواقع برخی مردمیردر و امدادی گروهای تالشهای نمیتوان حال این با نبودهایم هموطنان به رسیدگی و بحران یت

همکا درباره وی گرفت نادیده شرایط این در مردمیررا تشکلهای سیل این ابتدای از داد: توضیح نیز بلوچستان و سیستان سیل در نهاد مردم تشکلهای ی

مهمت از یکی پرداختند. متعددی فعالیت به و داشتند حضور امدادی نیروهای کنار آوردر جمع اخیر سیل در آنها اقدامات تأثیررین که بود نقدی کمکهای ی

رقم به بلوچستان و سیستان سیل حادثه در تشکلها نقدی کمکهای مجموع نیز تاکنون داشت. بحران رفع در است.۳۰مستقیمی رسیده تومان میلیارد

کنیم.یترمدیگذشتهازبهترنیزراآتیبحرانهایبتوانیمتاباشدداشتهرشدیبهروروندکترمشااینیمرامیدوا

بحرانیروزهایدرکشورامدادیدستگاهینرمهمتبالتکلیفی

و۹۸سال کاستیها میان این در که هرچند داشتند حضور مردم کنار در همواره نیز خدماتی و امدادی دستگاههای و بود همراه طبیعی مختلف حوادث با

مدی به قادر بود، شایسته که طور آن مواقع برخی در شاید و داشت وجود نمیتوانرکمبودهایی حال این با نبودهایم هموطنان به رسیدگی و بحران یت

در کشور استانهای برخی در سیل وقوع احتمال و کشور جوی شرایط به توجه با حال گرفت. نادیده شرایط این در را مردمی و امدادی گروهای تالشهای
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مدی سازمان و نجات و امداد سازمان ویژه به کشور امدادی نهادهای تا میرود انتظار نوروز، مدیرایام عملیاتهای چالشهای بررسی با بحران بحران،ریت یت

باشند.داشتهیربهتعملکردآیندهسالدر

باالت در همواره باید احمر هالل جمعیت و امدادی سازمانهای ایران، جغرافیای بودن خیز حادثه به توجه با دیگر سوی داشتهراز قرار آمادگی از سطح ین

نوروز ایام در سیل ووقع احتمال و روبروست کرونا ویروس بحران با مقابله شرایط در کشور نیز اکنون هم که است حالی در این با۹۹باشند دارد. وجود نیز

مدی و مسئول مقام نبود حال تراین اصلی در ازریتی بیش مدت به هم آن کشور امدادی نهاد رئیس۴ین میرود انتظار و ندارد عقالنی توجیح هیچ ماه

کند.اقداماحمرهاللجمعیتجدیدرئیسانتخاببهنسبتوقتعراسدرجمهور

)۱۱:۱۶-۹۸/۱۲/۱۷(کشد؟مییعتررسکدامالکل؛یاکرونا

.استرفتهباالکشوردرالکلیمشروباتمصرفازناشیفوتآمارمتاسفانهکهاستیزروچندکند:میتاکیدزادهقدیردکتر

ت شرب میکنند تصور که گرفته شکل برخی در غلطی باور روزها این متاسفانه آنالین، زندگی از نقل به نیوز بهداشت گزارش ضدعفونیربه باعث الکلی کیبات

پیشگی گروهرو رییس قدیرزاده محمدرضا دکتر که آنگونه و نداشته علمی اساس و پایه هیچ مساله این حالیکه در میشود، کرونا ویروسی عفونت بروز از ی

است.کروناازبیشتربسیارالکلبامسمومیتدرگرمخطرگوید:میقانونیپزشکیسازمانالکلوموادسوءمصرفواعتیادمطالعات

رو چند کند: می تاکید زاده قدیر شزدکتر در و است رفته باال کشور در الکلی مشروبات مصرف از ناشی فوت آمار متاسفانه که است بستگانری از که حالی ح

اند.آوردهرویالکلیمشروباتمصرفبهبدن،درکروناویروسبردنبینازبرایافراداینکهنمایندمیاظهارشدهگرفتهمتوفیان

بعلت نیز اغلب که دهد می نشان را باالیی روبه آمار ساله چند این در ما کشور در الکلی مشروبات مصرف از ناشی فوت هرچند زاده؛ قدیر دکتر گفته به

کشور در فقط حاضر حال در که است جدیدی شیوه بدن، در کرونا ویروس بردن بین از برای الکل خوراکی مصرف ولیکن است، بوده متانول الکل با مسمومیت

است!شدهگزارشما

کرونا ویروس عفونت از ناشی فوت احتمال حاضر حال در افزاید: می الکل و مواد سوءمصرف و اعتیاد مطالعات گروه در4تا2رییس شود می براورد صد در

شماست.باانتخابشد.خواهدگرمموارداغلبدرودائمییرکوبهمناسب،منجردرمانعدمصورتدرمتانولبامسمومیتحالیکه

فاق!ارباقبولی/جارسالدرانبحریتمدیرکارنامهسیبررمهر:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

یربیمابروزشانسافزایشیم/رداقرارکروناییهشدارسطحدرهمچنانکرد:حرمطتهراندرکرونابامقابلهعملیاتستادفرمانده
)۱۷:۰۸-۹۸/۱۲/۱۷((تهران)سفرحین

کنت راه تنها کرونا با مقابله عملیات ستاد بیمارفرمانده پیک زمان گفت: و دانست پرمخاطره رفتارهای از پرهیز و مردم اجتماعی رفتار اصالح را کرونا ویروس مردمرل رفتار با متناسب ی
قطعا کنند، توجه ها توصیه به و کرده همراهی مردم اگر اما بود، خواهیم بحرانی شرایط در کماکان ما نکنند توجه گیرانه سخت مداخالت و ها توصیه به مردم اگر کند، می پیدا تغییر

شود.میبهتروضعیتوشکستهشهردریربیمایکژبیولوچرخه

برخی به اشاره با تهران، کالنشهر در کرونا با مقابله ستاد امروز جلسات گزارش ارائه ضمن خبرنگاران جمع در امروز عصر زالی علیرضا دکتر ایسنا، گزارش به

از بعد که کرونایی بیماران کرد: اظهار کرونایی، بیماران ترخیص زمینه در شده اتخاذ تا5یا4تصمیمات همچنان میشوند، مرخص بالینی عالیم رفع با 2روز

بیما انتقال خطر در استرهفته غلطی اصطالح این بنابراین شود. می وتفاهم ایجاد باعث آنان برای بهبودیافته لفظ از استفاده دلیل همین به دارند، قرار ی

باشد.داشتهراخودسابقمراوداتواجتماعیفعالیتعادیفردیکعنوانبهتواندمیدیگرشد،مرخصبیمارستانازامروزفردیاگرکه

انتقالخطرکاملرفعتاترخیصیبیمارانقرنطینهبرایمدلیطراحی

بیما انتقال خطر بر تاکید با زالی تصردکتر بالینی، عالیم شروع از بعد هفته دو تا میشوند،ری مرخص بیمارستان از که افرادی خواهشمندیم بنابراین کرد: یح

بیما و سرطان دچار بیماران مانند پرخطر و پذیر آسیب افراد و سالمندان خصوص به خانواده افراد سایر تا کنند اقدام خانه در ایزوالسیون به یهایرنسبت

بگیرد.صورتپذیرآسیبافراداینبامراوداتکاهشحدینربیشتهاخانوادهدرکهشودعملگونهایبهنکنند.گیرردرازمینهای

انتقال، خطر کامل رفع زمان تا جداگانه مکان یک در یافته ترخیص بیماران قرنطینه برای مدلی طراحی به اشاره با تهران در کرونا با مقابله عملیات فرمانده

افرادی اساس این بر میشود. محقق تهران در آینده روز دو یکی ظرف و است طراحی حال در پزشکی جامعه بسیج و سپاه کمک با مدل این کرد: خاطرنشان

بروند.خودلزمنابهبعدوکردهطیرابینابینیاقامتیکانتقال،خطررفعتاوالزمزمانیمقطعدرمیتوانندشدهبرطرفبالینیشانعالیمکه

یمرداقرارهشدارسطحدرهمچنان

دا قرار هشدار سطح در همچنان اینکه بر تاکید با زالی سازمانردکتر نیست. ایران مختص تنها و بوده برقرار جهانی عرصه در شرایط این البته گفت: یم،

مط جهانی عرصه در را تاکیداتی و هشدارها مجموعه قبل روز دو از جهانی کهربهداشت آنجا از حال این با است، متفاوت کامال قبل ی هفته با که میکند ح

فراگی این کشورتمام بین الگوی یک از جهانی شرایطریهای در را خود کماکان جهانی بهداشت سازمان الگوی اساس بر باید هم ما بنابراین است، برخوردار ی

کنیم.رعایترامسایلکلیهوکردهتلقیجدی

ماسترفتارازمتاثریربیماپیک

بیما پیک کرد: اظهار کشور، در کرونا پیک با رابطه در سوالی به پاسخ در شهروی درون تردد حجم اجتماعی، رفتار اگر عبارتی به ماست. رفتار از متاثر ی،ری

غیرضرو مراودات اگر نشود، رعایت آن اصول و نشده اصالح سالم و آلوده مناطق بین و سالم و بیمار افراد بین انتقال و تماس و مراودات و ارتباطات یرمیزان

نمیکند.پیدابهبودوضعیتنکنند،یرخوددااجتماعیهایمحیطدرحضورازبیمارافرادونرسانیمحداقلبهرا

یرغیرضرومسافرتهایبرمبنیهموطنانپرخطررفتارازانتقاد

غیرضرو مسافرتهای بر مبنی هموطنان برخی گذشته روز تلخ و نامناسب رفتار به اشاره با وروی گالیه مورد و که اینزی با گفت: بود، هم بهداشت یر
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بیما گسترش و انتقال و پرخطر کنتررفتارهای بهداشتیری، جدی هشدار یک این نیست، تفننی کارهای و سفر وقت االن شود. می سخت خیلی شرایط ل

نیست.تعارفوبوده

کندمیپیداافزایشیرچشمگیطوربهیربیمابروزشانسسفرحین

بیما بروز شانس سفر حین گفت: میکند، پیدا کاهش سفر در بدن ایمنی وضعیت عفونی متخصصان اعالم طبق اینکه بیان با چشمگیروی طور به یری

دهیم.میقرارآلودگیوخطرمعرضدررادیگرانهموخودمانهمسفربابنابراینکند،میپیداافزایش

میکندپیداتغییرمردمرفتاربامتناسبیربیماپیکزمان

کنت راه تنها بیماروی پیک زمان گفت: و دانست پرمخاطره رفتارهای از پرهیز و مردم اجتماعی رفتار اصالح را کرونا ویروس تغییررل مردم رفتار با متناسب ی

توصیهها به و کرده همراهی مردم اگر اما بود، خواهیم بحرانی شرایط در کماکان ما نکنند توجه گیرانه سخت مداخالت و توصیهها به مردم اگر کند، می پیدا

میکند.پیدابهبودوضعیتوشکستهشهردریربیمایکژبیولوچرخهقطعاکنند،توجه

نکنندکتمانرالزمنادرکروناییبیمارانفوتافراد

دیگ بخش در منردکتر در که کرونایی بیمارانی تدفین در شده ایجاد مشکالت با رابطه در خود صحبتهای از هماهنگیزی طی کرد: اظهار میکنند، فوت ل

مدی با گرفته قانونیکلرصورت همکاپزشکی و ازراستان باید نیز مردم البته است. شدن حل حال در مساله این زهرا، بهشت امادگی اعالم و دادستانی با ی

اظها مطرکم را شرایط تمام و کنند ممانعت کتمان و کتمانری را شرایط دیگر، گونهای به روند و مسیر طی برای که اند بوده افرادی گاهی که چرا کنند، ح

شود.میمحسوبدیگرانهموخودشانبرایهمگیربزخطراینکهمیکنند

تدفینمراسمکنندگانگزارربباقاطعانهبرخورد

ب از ممانعت بر تاکید با بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه تصرگزاررییس سخت، روزهای این طی جمعی صورت به تدفین و ختم مراسم متاسفانهری کرد: یح

ب خفا در را مراسمات برخی هنوز مالحظات، و بهداشتی اکید توصیه رغم علی تهران شهر حاشیه نواحی از برخی پسردر این از راستا این در که میکنند گزار

بود.خواهدقاطعانهوجدیبسیارونبودهارشادیدیگرتخلفاتاینبابرخورددادستانیوتهرانپلیسرییسباهماهنگیطی

ه بیشتر ثواب هدف با شرایط این در توانند می خانوادهها که کرد توصیه بزوی هرگزارینههای کرونا مهار برای را غیره و هفت شب و ختم مراسمم ینهزی

کنند.

کرونابامقابلهبراینیازمورداقالمتامینبرایخصوصیبخشظرفیتازیرحداکثاستفاده

باز اتاق با امروز جلسه به اشاره با همچنین زالی کشاورردکتر و برزگانی روزها این طی که خصوصی بخش اصلی نماینده عنوان به تهران معادن و صنایع و ی

پذی مسئولیت غیربورراساس طراحیهای و موردنظر بودجه تامین در متنوع روشهای وجود به توجه با کرد: اظهار کردهاند، آمادگی اعالم اجتماعی کراتیکوی

از که شد مقرر و کردیم اعالم بخش این به بیمارستانها در همکاران حفاظتی وسایل و تجهیزات بخش در را خود اولیه نیازهای خصوصی، بخش مجموعه در

شود.بهینهاستفادهاقالماینتامینبرایخصوصیبخشمتفاوتظرفیتهایواجراییمختلفمدلهایهمه

ب به اشاره با بازرگزاروی اتاق در جلسه توری و تولید زمینه در بخصوص اقتصادی فعاالن از تعدادی با روشهایزگانی طراحی با تا شد مقرر کرد: عنوان یع،

بور مشکالت و موانع تهران، استان در درومختلف شد قرار راستا همین در شود. برداشته خدمات، ارائه مدار به پیوستن برای بخشها این راه سر کراتیک

بخش در جدی نیازهای از بخشی و باشیم تماس در آنان با مستمرا خصوصی، بخش فرایندهای در ظرفیت از استفاده و نیازها انتقال برای آینده روزهای

کنیم.برآوردهیقرطاینازراواردات

ببرندبهرهیرحداکثصورتبهجنرالظرفیتهایازموظفنددانشگاهها

برنامه و فعلی شرایط بررسی برای امروز بعدی جلسه به اشاره با خاتمه در تهران در کرونا با مقابله عملیات وزیرفرمانده روسا حضور با که آتی روزهای برای ی

بروزش…ایشیم/افزدارارقرکروناییهشدارسطحدرهمچناند:کرحمطرانتهردرکرونابامقابلهعملیاتستادماندهفرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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بهداشت و درمان ب3معاونان اهلل، بقیه دانشگاه و تهران استان افزایشردانشگاه با دانشگاهی تختهای نوین ظرفیت از بهینه استفاده کرد: عنوان شد، گزار

هر درمان معاونتهای که گونهای به بود، جلسه این مصوبات از عمومی، و جنرال بخش صورت3تختهای به جنرال ظرفیتهای از موظفند دانشگاه

ببرند.راالزمبهرهیرحداکث

پیامانتهای

انصاف،ها،ینربرتسال،شعاررصد،نیوز،بهارفارس،خلیجیا،رآبازارنویس،صنعتاقتصادآنالین،نیوز،نامهنیوز،جامانتخاب،نیوز،فرداتابناک،پانا،یا،رآدیگر:منابع
یرفوخبرممتازنیوز،خبر،ایراناقتصادنیوز،آنالین،یرهمشهنیوز،آفتابجماران،آنالین،نسیم،۲۴اقتصاد

)۰۹:۳۱-۹۸/۱۲/۱۵(داردادامهقانونیپزشکیتوسطیانرهمشهبهخدماتارائهدرقم؛کرونا

خدمات ارائه اما شده تبدیل مسئولین و مردم اصلی دغدغه به قم در کرونا ویروس گسترده شیوع روزها این اینکه وجود با گفت: قم قانونی پزشکی عمومی روابط مسئول - ایرنا - قم
دارد.ادامههمچنانقانونیپزشکیدرکنندگانمراجعهبه

عمومی روابط پنجشنبه روز گزارش قانونیبه گفتقم،پزشکی در رضایی مراکزوابوالفضل همه کرد: بیان قانونیگویی باپزشکی و روزانه بطور قم استان

هستند.مشغولرسانیخدمتبهبهداشتیویژهشرایطاعمال

است،وی اهمیت حائز بسیار ویروس انتقال چرخه قطع اهمیت به توجه با پیشگیرانه و بهداشتی نکات رعایت جلافزود: برای الزم تدابیر رو این ازرگیواز ی

مراکز در ویروس قانونیانتشار توپزشکی مراجعان و پرسنل بین ضدعفونی لوازم و ماسک و گرفته شود؛زصورت می محیطیع کلیه روزانه بصورت همچنین

شود.میعفونیضدستادیوعملیاتیهای

م قالب در کل اداره این عملیاتی واحدهای حاضر حال در ابالغی های دستورالعمل اساس بر داد: ادامه معایناتروی خداکرم) شهید یک(بلوار شماره معاینات کز

دو د(شماره و نزاع موارد برای فاطمی شهید سهرگیرخیابان شماره معاینات و تصاد(ی) مراجعات برای لواسانی شهید ازفخیابان متوفیات واحد نیز و صبح۸)

است.دایریکشمارهکزرمدر۱۶ساعتتاروزههمهنیزمعایناتکشیکاینکهضمنکنند؛میرسانیخدمت۱۳ساعتتا

کنیم.غلبهیربیمااینبرزودترچههربتوانیمویروسانتشارازیرگیوجلبهمربوطدستورالعملهایوهاتوصیهرعایتباکردیرامیدواابرازرضایی

حاضر مشک۸۳۰درحال یا مبتال بستونفر قم در کرونا به استانرک این در هستند، نیز۲۵۶ی مورد چهار و هزار از و شناسایی کرونا به ابتال قطعی مثبت مورد

است.شدهیرنمونهبردا

حدود بیما۳۰تاکنون این به ابتال براثر قمی شهروندان از امامرتن ابیطالب(ع)، ابن علی فرقانی، کامکار، بیمارستانهای حاضر حال در جانباختهاند، ی

دارد.اختصاصکرونابهکومشکیامبتالبیمارانبهبهشتیشهیدورضا(ع)

روزانه اخیر روزهای در متوسط مشک۲۰۰بهطور یا مبتال جدید بستومورد استان بیمارستانهای در کرونا به حدودرک و ترخیص۲۰۰ی هم بهبودیافته تن

میشوند.

بایدربیما تنها شهروندان و نیست مردم وحشت و ترس برای جایی بنابراین نیست؛ آنفوالنزا از خطرناکتر تلفات، شدت و میزان و ابتال ازنظر کرونا ی

مواردی سایر و دادن دست و روبوسی از پرهیز ماسک، از استفاده کنند؛ پرهیز جد به اجتماعات در حضور از و بگیرند جدی را بهداشتی و پزشکی مراقبتهای

است.کارشناسانتاکیدموردپیشزبیشاتوصیهشده،خصوصایندرکه

بروزش…ایشیم/افزدارارقرکروناییهشدارسطحدرهمچناند:کرحمطرانتهردرکرونابامقابلهعملیاتستادماندهفرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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ط برای قمی هرشهروندان تلفنهایرح شماره با میتوانند کرونا ویروس مورد در پرسش پیششماره۳۶۷۰۴۳۶۸و۳۶۶۲۰۰۲۳،۳۶۶۲۰۹۹۹،۳۶۷۰۶۰۳۰گونه (با

بگیرند.تماس)۰۲۵

ناقمخبرنگاران،باشگاهپرس،قمقمنیوز،جماران،دیگر:منابع

)۱۱:۲۵-۹۸/۱۲/۱۳(ایالمقانونیپزشکیبهنزاعمعایناتجهتنفرهزاردوازبیشمراجعه

کردهاند.مراجعهایالمقانونیپزشکیبهجسمانییرگیردمعایناتجهتنفرهزارازبیشآذرماهپایانتا98سالابتدایازایالم:استانقانونیپزشکیکلرمدیمهاجرعلیزاده

مدی مهاجر علیزاده قانونیکلرمهدی گفتپزشکی در امروز ظهر ایالم حوادثواستان از ناشی مصدومین و متوفیات آمار گفت: ایالم، در فارس خبرنگار با گو

است.مردنفر148تعداداینازکهمیباشندنفر202یرجاسالاولماههنهدرایالماستانقانونیپزشکیمراکزبهارجاعیرانندگی

است.ایالمدرسوختگیازناشیآمارنیزنفر10وشدگیقرغاثربرنفر24مدتایندرهمچنینافزود:وی

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال ماهه نه در داشت: بیان گا5یراستان از ناشی حوادث اثر بر فوتی وزنفر ب4گرفتگی شدهرنفر ثبت استان سطح در قگرفتگی

است.

جا سال ابتدای از داد: ادامه وروی هزار دو آذرماه پایان تا نزاع238ی معاینات جهت به(نفر قانونیجسمانی) تعدادپزشکی این از که نموده مراجعه استان

هستند.خانمنفر636ومردنفر602وهزاریک

میلیارد ده اعتبارات جذب از ادامه در اندارمهاجر راه جهت برنامهزیالی با گفت: و داد خبر استان در قانونی شناسی سم بازیری میتوانیم شده انجام یهای

ددارادامهقانونیشکیپزتوسطیانهمشهربهخدماتائهارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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میشود.مرتفعاستانقانونیپزشکیمشکلاینوکنیمیزانداراهقانونیشناسیسمآزمایشگاهHPLCدستگاهیدرخ

970821/پیامانتهای

امروزرویدادبیدار،ایالمدیگر:منابع

)۱۳:۵۹-۹۸/۱۲/۱۳((کرمان)قاسمحاجدیاربهویژه»«مهمانسفرازروایتی

میخوانید.راسفراینازروایتیکهکردسفرسلیمانیقاسمحاجشهیددیارکرمانبهقضاییدستگاهرتبهعالیمسؤوالنازهیاتیصدردررئیسیاهللآیتخبر:شهید

و بود پاک هوا شدیم پیاده طووقتی شهرَسرد؛ پسوپناههای البالی از میشد که خستی تهران،ِر ترمیناَدماِه همان از را بند» در پای سپید «دیو این 4ِلَوند،

پیوند.کردهسعدِراختباوپیمانبستهسپهرِرشیباکهِیکوهدید؛مهرآبادفرودگاه

پهناورت بود؛ کرمان بررمقصدمان روزها این را کرمان آنچه است. آرامیده اسالمی ایران شرقی جنوب در که استانی مقصدین و آورده زبانها کردهَسر َسفرها

از بیش مساحت نه حدود285است حتی و طبیعی جاذبههای و کیلومتربعی تا66هزار باراثر که است شهیدی آرامگاه که آن در شده ثبت خ،رُسِنُخویخی

پیوند.کرداقلیمِهفتباوپیمانبست

کنت «وروی سهراولین را «گیت» ناموزون اصطالح همان یا چیل» کردیم. عبور ممتنع وزِل شخصی وسایل کمی شود؛ تردد در اختالل باعث که نداشتم هم ی

سیستان».«داستانومیقات»در«خسیازمیزنیدحدسالبدامیرخانی.رضاوآلاحمدجاللازیهایرعاواژههایوخطانبوهیوگهربوکتابتعدادی

سالِکُاتاقَدرَسربر در چیَنچسبی تمت تای تا بسماهلل اول از ایران». عبرت «موزه بود شده نوشته انتظار، انتقالزَن یارای که عکس چند جز نبود جوری و ُظلم

معمو که اطالعات باجه ساکنان نداشت. را وحشتکده آن میانهجوانی چندان دارند! گفتن برای حرف نص مقابل در اجتهاد تا سماوی و ارضی مخاطرات از اًل

هم باز نداشتند. سؤال» به «پاسخ و «خوشرویی» با بلیطهایخوبی اخم، بدون که انتظامات گروه جمال به و589ُگلی را500هزار کرمان - تهران تومانی

میکردند.وارسی

هواپیمای13و18ساعت ایرباس171دقیقه، Aُتنی بدهد.300-600 پس درس ما ملی قهرمان یکرنگی و زاللی و صافی به باید که آسمانی شد. آسمان راهی

ارتفاع آن پایی33در معادل(هزار پا خبرسانتیمت30.48هر نشانهر) این تبلیغات؛ و بود تبلیغات بخواهد دلت تا اما نبود، زمینی مرسوم قالهای و قیل از ی

مصرفگرایی.تفکربینشان

زما از چرا حدودنمیدانم گردشگ80ِن جاذبههای معرفی برای کرمان – تهران خوردقیقهای تا نمیشود. استفاده استان این کرمان،ی شنزِد شهر ِنزیباییهای

بلگرا و دنیزلچین و صربستان تِد تزرِی مسافران به مگررکیه شد. ازیق آباد، فتح باغ ماهان، شاهزاده باغ اریبایی بم، تارگ روستای کرمان، بازار راین، یخیرگ

است.هواپیماییفخیمهکترشگردانندگانبرحاکمتفکردرعلتشایددارد.آنهاازکمچه...وکیلومجموعهمیمند،

چ45و19ساعت ازردقیقه یکی Aایرباس14خهای حدود300-600 با ماهان هاشمی260هواپیمایی «آیتاهلل نام به که کرمان فرودگاه آسفالت با مسافر

نامگذا سروررفسنجانی» پخش کرد. علیک سالم چاق است، شده موضوعیتی هیچ هواپیما، فرود پایان در جوان» ایران صالبت ز - کهن ایران اصالت «به ِد

میشود!ولیندارد،ونداشتضرورتیو

شآسما غِن میداشت؛ بر رنگ و میگذاشت رنگ کرمان، ورِب شهادت عق قاسم حاج سپبهد شهید شهادت ایام بهشت. بوی از کردگار،زُپر قضای از و بود یز

آرام او مطهر مزار کنار در پاکش پیکر کرد وصیت قاسم حاج که غالمحسینی پسر حسین همان یوسفالهی. حسین شهید شهادت سالروز آن فردای که شبی

ایالمقانونیشکیپزبهاعنزمعایناتجهتنفرارهزدوازبیشاجعهمرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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گرفت.کهبگیرد

مخلصت از یکی ساحت به ورود بدو در بشود شاید اینکه هوای به گرفتم را کرمان شهدای گلزار آمار مقصد، فرودگاه همان عرضردر خدا، خاص بندگان ین

کرمان!درهمآنبودبردنکرمانبهیرهزهماصراریم.رداویژه»«مهمانفردااست،شلوغامشبگفتندکرد.ارادت

ک دیار به آفتاب هنوز شد. آغاز زود خیلی فردا، «مهمانرآن حضور انتظار کردیم. سالم فرودگاه انتظامات به استانی خبرنگاران همراه به که بود نکرده سالم یمان

لحظه.شکارُمترصدماوشدآغازویژه»

ع قاسم حاج برادران سلیمانی سهراب و استاندار،زحسین فدایی محمدجواد فقیه، ولی نماینده علیدادیسلیمانی حسن حجتاالسالموالمسلمین یز،

دادگست کل رئیس موحد یداهلل روحانیت، ویژه دادستان طهماسبی حسین فرامررحجتاالسالم نادر قضائی، سازمان رئیس رضایی حسین حجتاالسالم پورزی،

مدی آمیان عباس اختالف، حل شوراهای رئیس تقیزاده مهدی نظامی، مسئوالنردادستان جمله از ... و بازرسی سازمان رئیس آبیار احمد قانونی، پزشکی کل

بودند.آمدهویژه»«مهماناستقبالبهفرودگاه،پایوندرحضورباکهبودندکرماناستان

بز برادر عرحسین قاسم حاج کوچک برادر سهراب و کهزگ همانطور شنیدی؟ را قاسم حاج شهادت خبر زمانی چه پرسیدم سلیمانی سهراب از وقتی هستند. یز

د ِ آستانه بزبه بارِر و کرد بغض بود کرده تکیه پاویون رنگ قهوهای و چوبی نیمهِگ شهادتَچشم خبر که بودم قاسم حاج خانواده از نفر اولین «من گفت: َتر

بود.پیگیرخیلیقاسم)حاجدختر(ینبزگفت.منبهقدس)نیرویفرمانده(قاآنیسردارشنیدم.را

و پدر راحت خیلی داشت. بالقوهای استعداد بود. زمینهها همه در من استاد قاسم حاج گفت: پرسیدم. قاسم حاج خصلت درباره هم سلیمانی حسین از

چیزهایی مواقع بعضی حتی میزد حرف آنها با و میگرفت آغوش در را بزمادرم به میگفت. چه نمیدانم من که میگفت گوششان احترامرَدر خیلی گترها

میشد.خوشحالخیلیشی»،بخیر«عاقبتمیگفتنداوبهومیکردکمکدیگرانبهوقتیمیگذاشت.

نشناختیم».خوبرااوحیفبود.دادهاوبهراخوبیهاهمه«خداوندگفت:کند،یفرتعراقاسمحاججملهیکدرخواستماوازوقتی

فروردین بادپا حسین شهید شدند. پاویون وارد بادپا حسین حرم مدافع شهید همسر و کوچک فرزند اثنا همین جنوبیت94در - درعا کشورردر استان ین

احسارسو بود قرار شد. شهید - حدودیه مت13ِن ندارد.ساله استرس و است خوانده را آن بار چندین میگفت بخواند. را ویژه» «مهمان به مقدم» «خیر ِن

حاض پرسیدیم او از بزروقتی وقتی گفت:ری تام پختگی با چه؟ یعنی مجاهد پرسیدیم شوم. مجاهد دارم دوست نه. گفت: شوی؟ قضا دستگاه وارد شدی گ

شوم.اسالمسربازیعنی

ساعت ویژه» «مهمان حامل شد7:40هواپیمای کرمان وارد استاندار، و فقیه ولی نماینده، استقبال با رئیسی ابرهیم سید آیتاهلل و نشست زمین به فرودگاه در

احسا قضائیه،و قوه معاونین شورای رئیس و اول معاون محسنیاژهای غالمحسین حجتاالسالموالمسلمین کرد. وظیفه انجام احسن نحو به هم مجاهد ِن

حوزه رئیس اسماعیلی محمدباقررغالمحسین کشور، کل بازرسی سازمان رئیس درویشیان حسن حجتاالسالموالمسلمین قضائیه، قوه سخنگوی و یاست

م رئیس عبداللهی حجتاالسالموالمسلمین قضائیه، قوه راهبردی معاون زندانها،رذوالقدر سازمان رئیس جهانگیر اصغر قضائیه، قوه اطالعات و حفاظت کز

شدند.یمانرکدیارواردقاضیالقضاتهمراهبهکهبودندقضادستگاهمسئوالنجملهاز...وقضائیهقوهرسانهکزرمرئیسابراهیمزادگانآزاد

جمهو در قضایی مسئوالن گفت: مقاومت، سردار دیار به ورود بدو همان در است، نیز کشورمان ملی امنیت عالی شورای حقوقی عضو که وررئیسی اسالمی ی

پیگیزع حال در داشتیم، تماس آنها با عراق در که وریزانی تشکیل تهران دادسرای در پروندهای هستند؛ سلیمانی قاسم حاج شهادت پرونده مأموری ُقضاتی

همکا با را کار که همکارشدند با کار این و کنند دنبال کشور در خارجه امور وزارت و قضاییه قوه بینالملل معاونت دنبالری عراق در قضایی عالی مسئوالن ی

شد.خواهد

پروانهای همچون خبرنگاران و بود سخنرانی حال در قضا دستگاه بهرئیس شمع، قاضیالقضات،ِگرد صدای ضبط با تا بودند زده حلقه صحنه بلندگوی تنها ِگرد

برای خبرنگاران دوی ماراتن آغاز فرودگاه، در رئیسی سخنرانی پایان شمع! صدا، و بودند پروانه آنها گویی کنند. منعکس احسن نحو به را او صحبتهای

مان)(کرقاسمحاجدیاربهویژه»«مهمانسفرازروایتینیوز:شهید|خبرخبرادامهادامه
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ببرد.ویژه»«مهمانپایبهپاراآنهاتابودرسانهاصحابویژهَوندستگاه2بهرسیدن

ک دیدار در قضا دستگاه رئیس رسمی برنامه حدودراولین فاصله با که مکانی بود. کرمان شهدای گلزار در حضور صخرههایرکیلومت20یمان، دل در فرودگاه، از ی

افالکیان و دارد قرار کشیده فلک به مقدسسر دفاع دوران همرزم یوسفاللهی» حسین «شهید است. داده جای خود دل در را برافراشته قد همیشه برای ِی

پورجعف حسین «شهید مصداقرو این قاسم، حاج اما آرامیدهاند. مکان این در مقاومت سردار همیشگی همرزم آرامَتَای» آرامش، با شب، زاهد و روز شیر ّم

فجر: آرامش همان با است، الَّیَأَیاگرفته الَّنفُتها (ِئَمُمطُس رِإرجعی)27َّنة راضیِّبِإلی (ًةَک (ِفیَفادخلی)28َمرضیة (َجَوادخلی)29ِعبادی جان30ََّنتی )ای

) یافته با27آرام پروردگارخویش سوی به (ز) است خشنود تو از او و خشنود او از تو که حالی در (28گرد درآی من بندگان میان در پس من29) بهشت در و (

).30(شوداخل

ع قاسم حاج مزار خازسنگ دیگر طرف از و وارد طرف یک از الهی أمن حرم این طوافکنندگان نورانی. و سفید بودند. داده تغییر قبل شب یک را جریز

بپردازند.اخبارپوششبهبالفراغباتاشداستثناءخبرنگارانبرایقاعدهاینمیشدند.

ع سلمانی قاسم حاج سپهبد شهید شامخ مقام به و یافت حضور کرمان شهدای گلزار در همراه هیئت اتفاق به رئیسی ابراهیم سید اهلل همرزمانزآیت دیگر و یز

امروزدیرو و برایزی که مردمی جمع در حضور با سپس کرد. احترام ادای مقاومت سردار این داشتند،زی حضور کرمان شهدای گلزار در شهداء مطهر مزار یارت

کرد.قدردانیوتشکرصمیمانهآنهالطفابرازاز

کا و قضات با دیدار قضا، دستگاه رئیس بعدی دادگستربرنامه دادگسترکنان کل رئیس ابتدا بود. آنها جمع در سخنرانی و کرمان آماری ارائه به استان ازری ی

کرد اعالم جمع، این در موحد کرد. اشاره پیشنهادات و کمبودها به سپس و پرداخت استان قضایی حوزه استان300عملکرد در غیرمجاز صورت به افاغنه هزار

است.نگرانکنندهاستانجنوبمحرومیتوخشکسالیودارنداقامتکرمان

جارمدی سال نخست ماهه دهه در کرد اعالم استان قضایی تابعه سازمانهای از نمانیدگی به نیز استان بازرسی ورکل هزار آزاد57ی، سازش و صلح با نفر

کیف دادگاه اول شعبه رئیس اند. وقترشده بگوید تا کرد آن صرف را محدودش وقت از بخشی و گرفت قرار ناطقان جایگاه در هم کرمان استان یک ی

مج از او است. کم بهرسخنرانیاش اما خندیدند، حاضران کرد. خواهد استفاده قضا دستگاه رئیس وقت از که چرا ندهد تذکر شد تمام وقتش اگر خواست ی

نمیدانم.راچه

یکی میکردند. نظر اظهار استان قضایی دستگاههایی عملکرد درباره مردم آن در که شد پخش مردم» با پرده «بی عنوان با شبهمستندی برنامه، این اثنای در

شد.یرسپحضارخندهبانیزفرازاینشدن».راحتمردهاوبرداشتهرویهرمهرئیسی«آقایگفت:بیپردهکرمانیبانواناز

ع قاسم حاج یاد جلسه ابتدای در رئیسی شد. آغاز قضا دستگاه رئیس سخنرانی مجدزسپس و داشت گرامی را نیز کرد تاکید بزرکوًا مردم، برای کار و ینرگتری

کنند.عدالت»اجرای«احساسوشودبازمردمکارازگرهتادهیمانجامبایدمیشودکهیرکاهرشماست.ومابرایافتخارسند

داده آنها به اندام عرض اجازه عنوان هیچ به نباید گفت و کرد تنگ یافته سازمان و خشن جرائم مرتکبان مخدر، مواد قاچاقچیان بر را عرصه هم باز وی

شود.

مه دغدغه به پاسخ در قضا دستگاه راررئیس مشکلی آنها بودن زندان در و هستند معسر که است کسانی درباره ما سخن گفت هم کرمانی مادر آن یهای

مه کار، و کسب با میتواند شود داده مهلت شخص همین به اگر اما نمیکند، مهرحل بدهی تنها نه که کسانی کند. پرداخت را اوست برعهده که یه،ریهای

دیگ بدهی هر بدهکاربلکه که وقتی تا آنها ذمه عنوان هیچ به و است مشمول آنها ذمه همواره و کنند پرداخت را آن باید دارند پرداختری را خود ی

شود.پرداختاست،عقدنامهدرکهآنچهبایدحتماکهاستزوجعهدهبهدینیهمیهرمهنمیشود.یربنکنند،

ط صحبتها، ساعته یک حدود استماع از پس و یافت حضور کرمان قضایی شورای جلسه در سپس رئیسی ورآیتاهلل درخواستها ارائه و مشکالت ح

پیگی سفرها، چنین انجام از هدف گفت استان، قضایی مسئوالن کارپیشنهادات کنند «احساس» آنها، مطالبات برآوردهکردن با باید و است مردم امور یری
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است.گرفتهصورت

به رئیسی آیتاهلل سفر پیرو گفت کرمان استان قضایی حوزه عملکرد از اعداد و آمار ذکر با جلسه این در هم قضائیه قوه راهبردی معاون ذوالقدر محمدباقر

شد بنا کارشناسی، کار انجام با و گرقته14کرمان صورت هماهنگیهای با که کرد اعالم هم را این شود. اضافه کرمان استان قضات ظرفیت مجموعه به قاضی

یابد.اختصاصاستاناینبهتومانمیلیارد62حدودشدمقررکرمان،استانداربا

تق عکاسها مهم. دیگر یکی از یکی و بود فشرده قضا دستگاه رئیس حاجیبربرنامههای خانوده با دیدار رئیسی بعدی برنامه دادند. پوشش را برنامهها همه ًا

ع همسر،زقاسم بود. و2یز من2پسر.2دختر کرمان، در قاسم حاج سکونت ایام در که گرفت صورت جایی دوم طبقه در دیدار این داشتند. حضور هم لزبرادر

است.شدهتبدیل(س)»الزهرا«بیتبهوتوسعهبعدهاوبوداوشخصی

ع قاسم حاج خانواده به تسلی ضمن است، قضاوت حوزه به ورود برای بهشتی محمد سید دکتر شهید دستچینهای که درزرئیسی گفت آنها به خطاب یز،

آن مسائل نمیتوانست بهشتی شهید خون مثل خونی هیچ که کردیم فکر بعدا ولی خوردیم؛ غصه بسیار و بودیم نگران ما همه بهشتی آقای شهادت زمان

ج گرفتار روز آن ما کند. حل را بسیارروز در حیاتش مانند نیز سلیمانی شهید خون لذا کرد، حل را مسائل این ایشان خون و بودیم صدر بنی و نفاق ازریان ی

دارد.یربسیاآثارقطعاهماینازبعدوباشدموثرتوانستکشوردرمسائل

تا تشییع مراسم «جانباختگان مکرم خانوادههای از جمعی (س)»، «الزهرا بیت دستردر در با خانوادهها برخی داشتند. حضور کرمان» در قاسم حاج یخی

ع عکسهای تقزداشتن بگذارند. میان در او با را خواستههایشان و دیدار قضا دستگاه رئیس با بود بود بنا بودند. نشسته آنجایبریزانشان که کسانی همه ًا

بود. قاسم حاج صمیمت و سادگی یادآور عجیب (س)» «الزهرا بیت داشتند. قاسم حاج با شنیدنی خاطره بودند آن،زنشسته کف ساده و آبیرنگ یلوهای

مینشینند.آنرویانقالبخدایباناخدایمهمانانکهیلوهاییزهمانبود.تهران)ه(رخمینیامامحسینیهسادهیلوهایزعین

ع که بازماندگان دغدغه این کرد اعالم جانباختگان، خانوادههای با دیدار و (س)» «بیتالزهرا در حضور با حتمزرئیسی را شوند محسوب «شهید» ًایزانشان

پیگیرپیگی را شما خواست یابم، حضور اینجا در اینکه از قبل کرد. خواهم حتمری نیز سفر از بعد و کردم پیگیی موضوعرًا این خواستم استاندار از و میکنم ی

کند.دنبالدولتیقرطازرا

ع قاسم حاج اربعین مراسم در سخنرانی و حضور قضا، دستگاه رئیس پایانی و بعدی اصزبرنامه بود. کرمان،یز به سفر برنامههای سایر و اصل برنامه این اًل

میشد.گفتهبایدکهراآنچهبگویدهموقاسمحاجشامخمقامبهکنداحترامادایهمبودآمدهرئیسیآیتاهللبودند.عرف

بز مصلی در اربعین برمراسم و بود کرمان شهر (ع) علی امام عرگزارگ قاسم حاج که سپاهی همان کرمان. ثاراهلل سپاه هم آن حدودزکننده قبل40یز سال

میشود.شناختهکرمانثارهللسپاهعنوانباهماکنونویافتارتقاثاراهلل41لشکربهسرانجاموتیپبهسپسونهادگردانیکقالبراآنبنایسنگ

جعف محمدعلی قرارسرلشکر فعلی فرمانده و سپاه کل پیشین فرمانده جباری ابراهیم سردا بقیةاهلل، اجتماعی و فرهنگی حسنرگاه امر، ولی سپاه، فرمانده ی

مج هم شمشمادی حسن بودند. مراسم این مهمانان جمله از ... و عراق در ایران پیشین سفیر خانمرکاظمیقمی آن. وزی غم با اول صف در سلیمانی ینب

پد دادن دست از غم بود؛ نشسته خشرخشم و قاسم حاج زاللی به وحشیتی از انتقام گرفتن ررِم تروژین آمریم دنیا، راریستپرور این ایران مردم همه یکا.

هاست.یبنب»ز«همهخصیصه«صبر»گوییمیداد.پاسخسالهسهحدودفرشتهایینزبانیهایرشیبهحوصلهوصبربااومیخواهند.

حدود ساعت رئیسی آیتاهلل ابراز15و15سخنرانی از بارها هم او کردند. استقبال او از تو» نگهدار خدا رئیسی «رئیسی شعار با حاضران شد. شروع دقیقه

کرد.قدردانییمانرکدیارخونگرممردملطف

خب مجلس اول رئیس نائب که مهمتررئیسی را «اخالص» است، نیز شهیدرگان به دلها شدن متوجه رمز کرد تاکید و دانست قاسم حاج مکتب شاخصه ین

باو «مردم و «عقالنیت» او اوست. اخالص همین هم ویرسلیمانی دیگر از را شخصیتژی» نباید کرد اعالم بلند صدای با و دانست قاسم حاج مکتب گیهای

شود.یفرتحقاسمحاجو)ه(رامام

مان)(کرقاسمحاجدیاربهویژه»«مهمانسفرازروایتینیوز:شهید|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۲۲



تلویح ملی امنیت عالی شورای حقوقی تحعضو برای تالشها برخی به بود.رًا مقاومت» «راهبرد قاسم حاج راهبرد کرد تاکید و داد پاسخ قاسم حاج یف

نداشت.جایقاسمحاجقاموسدرآمدهکوتاهبود.مقاومتراهبردقاسم،حاجدیپلماسی

بز مصلی در «مرحاضران شعار با بارها کرمان، «مرگ منافق»، بر آمرگ بر «مرگ حمایتریکا، اعالم قضائیه قوه رئیس صحبتهای از ... و اسرائیل» بر گ

کردند.

همان ممانعت بدون میخواست هرچه و بود یشاء» ما «فعال قاسم حاج نکنید فکر که کرد اشاره هم نکته این به نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو

بود.ارادهباَمـــردونمیشدسستیدچارموانعبخاطراوشود.کارشمانعمشکالتنمیداداجازهومیکردتالشاوخیرمیشد.

مسیحیان حتی و است اسالم جهان و ایران افتخار باعث او که چرا ببالند خود به قاسم حاج داشتن خاطر به باید شد یادآور کرمان مردم به قضا دستگاه رئیس

برد.پایانبهیززعقاسمحاجبرایروضهباراخودساعتهیکحدودسخنرانیپایانطلبگی،رسمبهرئیسیمیورزند.عشقاوبههمیهودیانو

برای هم آن بود. راحت مگر قاسم حاج دیار از کندن دل اما کردیم، آغاز آنجا از را روزمان که میشدیم فرودگاهی راهی باید و بود شده تمام کرمان به ما سفر

شدیم.فرودگاهواردرویهربهبود.گذاشتهجایرکویشهرایندردلباریکپیشسالششکهمنی

را - میماند او به صمیمت و زاللی در که - قاسم حاج همرزمان از یکی بود بنا کرمان به ورود شب همان فشردگیزاز و او مسئولت اهمیت اما کنم، یارت

را.همگرفتیمآغوشدروشدحاضرگاهوفرپاویوندریمانرکدیاریروفاداخصلترسمبهآنکهتانمیداداجازهمنبرنامههای

ایرباس هوپیمای با بار ساعت319این و شدیم آسمان راهی کرمان خب18:31از نه بار این نشستیم. زمین به مهرآباد فرودگاه در تبلیغاتردقیقه آن از ی

تش و طربالوجه طی و کرمان به سفر از سنگین وظیفهای و گران تجربهای اما بند». در پای سپید «دیو این دماوند، از نمایی نه و بود غیرضرور درریفات یق

یز.زعقاسمحاجمکتب

فارسمنبع:

)۲۲:۰۷-۹۸/۱۲/۱۳(آذربایجانشرقیکارحوادثنفردر1156مصدومیتونفر84باختنجان

است.بودهمردبقیهونزآنهاازنفریککهدادنددستازراخودجاناستاندرکارازناشیاثرحوادثدرنفر84امسالماهه10درگفت:آذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با دررگو داشت: اظهار امسال10یز جان84ماهه آذربایجانشرقی استان در کار از ناشی حوادث اثر در نفر

است.داشتهافزایشدرصد38حدودگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآمارایناست،بودهمردبقیهونزآنهاازنفریککهدادنددستازراخود

و یکهزار تعداد مدت این در گفت: ادارات156وی به کار حوادث از ناشی مصدومیت اثر بر نیز قانونینفر تعدادپزشکی این از که کردند مراجعه 28استان

بودند.مردبقیهونزنفر

قانونیکلرمدی امسالپزشکی دیماه در افزود: کا9استان حادثه بهعلت افزایشرنفر نفر چهار قبل سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که کرده فوت ی

مدت این در همچنین است کا125داشته حوادث مصدومیت بهعلت نیز اداراترنفر به قانونیی آنهاپزشکی از نفر یک که کردند مراجعه بودند،زاستان ن

میدهد.نشانرادرصدیهفتافزایشگذشتهسالمشابهبهمدتنسبتآماراین

کا حوادث فوتشدگان کل تعداد ساخت: خاطرنشان سالروی در با97ی آنان73برابر از نفر یک که بود مصدومینزنفر کل تعداد نیز و بودند مرد بقیه و ن
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بودند.مردنفر266ویکهزارونزنفر40تعداداینازکهبودنفر306ویکهزاربابرابر97سالدرمراجعهکنندهکارحوادث

/س60002پیام/انتهای

یزرتبعصریزبیدار،رتبآذرقلم،جماران،ایرنا،دیگر:منابع

)۱۱:۱۵-۹۸/۱۲/۱۴(شدساختهکرمانشاهاستاندرجسدیحرتشسالنپنج

است.شدهساختهصحنهوهرسین،کنگاورذهاب،پلرسپاوه،شهرستانهایدرامسالجسدیحرتشسالنپنجگفت:کرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-کرمانشاه-

مشکالت و مسائل بررسی نشست در چهارشنبه روز خانی قانونیسلیم داپزشکی تالش افزود: روانسر مادهرشهرستان محل از تش۱۲یم سالن ور، یح

نماییم.احداثذهابپلرسوجوانرودباباجانی،ثالثهایشهرستاندرراقانونیپزشکیساختمان

تش کار داد: ادامه تخصصی،روی بسیار معاینات و ها آزمایش به نیاز صورت در تنها و شود می انجام ها سالن همین در تخصصی های آزمایش و جسد یح

شود.میارجاعاستانقانونیپزشکیکزرمبه

قانونیکلرمدی تشپزشکی سالن ساخت برای کرد: اضافه کرمانشاه ساختمانراستان و قانونییح ساختمانپزشکی این و شده گرفته سازمان موافقت روانسر

شود.میساختهقانونیپزشکیسازمانتیپنقشهبا

است.کلادارهاینهایبرنامهوهااولویتازروانسردرقانونیپزشکیساختمانساختکرد:اظهارخانی

است.شهرستاناینمردممهمهایدغدغهازقانونیپزشکیساختماناحداثگفت:نیزروانسرفرماندار

افزود: زاده مصطفی قانونیسعدی شهرستانپزشکی مردم با مجموعه این همراهی و همدلی و کرده آغاز را خود فعالیت پیش سال چند از شهرستان این در

است.تقدیرقابلروانسر

خی از یکی اینکه بیان با شهرستانروی به۳۰۰ین آباد صالح محله در را زمین قانونیمتر توسطپزشکی زمین این مشکالت و موانع همه داد: ادامه کرده اهدا

است.شدهانجامیرشهرداتوسطنیزساختماناینکنیپیکاروبرطرفرسانخدماتادارات

گرفته نظر در اعتباراتی تا کرد خواهیم رایزنی و تالش راستا این در و هستیم دولتی اعبتارات تخصیص نیازمند فعالیت ادامه برای داد: ادامه روانسر فرماندار

برسد.سرانجامبهپروژهبهنیزشهرستانینرخیکمکباوشود

است.صادقانهخدمتمردمدلگرمیکاربرایینربهتگفت:نیزروانسرجمعهامام

ساختمان احداث اینکه بیان با محمدی مالسیدمحمد قانونیماموستا تشپزشکی سالن دیرو خواسته کهریح کنیم تالش باید همه کرد: اضافه است، مردم ینه

بگیرد.یربیشتشتابساختمانایناحداثروند

دارد.قرارکرمانشاهغربیشمالیرکیلومت۶۰درجمعیتنفرهزار۴۷باروانسرشهرستان

جمارانخبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

آذربایجانشرقیکارحوادثدرنفر1156مصدومیتونفر84باختنجانس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۲۲-۹۸/۱۲/۱۹(بلوچستان)وسیستان(چابهاربندربهمنتهیهایجادهدرتصادفاتسونامییا؛ردمسیردر

تران اهمیت وجود تاثیزبا و بلوچستان و سیستان در نامتوارگذاریت توسعه متاسفانه منطقه، اقتصادی رونق در مهم این بالفعلزنزی و بالقوه های ظرفیت و نقل و حمل های یرساخت
شود.تبدیلظرفیتازسرشاراستاناینبرایجدییرخطزنگبهمسالهاینتاشدهموجبپهناوراستانایندریرتجا

اندا راه اگرچه ، عصرهامون گزارش طزبه نخست فاز بزری بندر این از واردات و صادرات رشد و چابهار بهشتی شهید بندر توسعه اقدامیرح اقیانوسی گ

وربز بیشتزگ نمود روزها این چه آن اما شود، می محسوب منطقه اقتصادی توسعه مسیر در محورهایریربنایی ظرفیت با توقعات نبودن همخوان دارد، ی

نیست.برخوردارالزمیلیرخطوطومناسبجادهازهنوزاستاناینیرازاست،استاناینمواصالتی

تکمیل از پس بندر این قطع طور وزبه جادهای نقل و حمل های ساخت بندریر به مدریلی، رقابتی، حالری در اما شد، خواهد تبدیل منطقه ملل دروازه و ن

پهل وجود با برگیوحاضر و رفت صورت به کامیون صدها روزانه تردد و بندر در پیما اقیانوس های کشتی صادراتری افزایش از نشان که چابهار مسیر در گشت

آن ای، جاده تصادفات باالی حجم و نیست برخوردار الزم استانداردهای از چابهار به منتهی محورهای همچنان متاسفانه دارد، اقیانوسی بندر این به واردات و

است.کردهتبدیلکشوریتیزترانمسیرهایینرتناامنازیکیبهرا

و که حالی شهرسازدر و راه حوادثزیر تا شود می انجام جهادی کار خطر پر نقاط در زاهدان به چابهار از که کرد اعالم استان به سفر در گذشته سال ماه دی ی

بز از پهناور استان این ناچیز سهم و طرفه دو های راه همچنان بلکه نگرفت، خود به ای تازه جان محور این های جاده تنها نه اما یابد، کاهش ای گراه،رجاده

گیرد.میراهموطنانازیربسیاجان

استانهایجادهبهنسبتمردمدیدگاه

نا راننده نظرویک از استان این های جاده گفت: به باره این در دارد فعالیت بار جایی جابه زمینه در چابهار مسیر در که ای جاده نقل و حمل بازگان یرساختی

بززمشکالت میزان و مواجه بزریادی یا راه آزاد میلک مرز تا چابهار بندر از باید که حالی در است؛ کم بسیار آن های سنگینرگراه خودروهای تا شود ایجاد گراه

کنند.ترددمسیرایندریرکمتدغدغهباسبکو

های قوس و پیج و جاده کم عرض دلیل به استان های جاده از ای عمده بخش در که این بیان با براهویی سنگینزمحمد خودروی دستگاه دو تردد امکان یاد

تران مهم مسیر این ساماندهی برای بندر توسعه با همزمان امر مسئوالن رود می انتظار داد: ادامه ندارد، وجود هم کنار کنند.زدر اقدام ویژه صورت به هم یتی

همراه به زمستانی روزهای از یکی در گفت: نیز است داده دست از زاهدان – چابهار محور در تصادف سانحه در را فرزندش و همسر که ها استانی هم از یکی

رو چند گرفتیم تصمیم ام بهازخانواده و خوب هوای در را سپری چابهار وری همسر بلکه نرسیدیم مقصد به تنها نه متاسفانه اما بستیم، را سفر بار و کنیم ی

دادم.دستازتصادفسانحهدرراخردسالمدختر

عسک تراحسان با برخورد در و جاده کم عرض و ها قوس و پیچ دلیل به سانحه این که این به اشاره با بارری حامل بهریلی مسئوالن کاش ای افزود: داد خ

ع که دیگر خانواده صدها و ما مثل هموطنان دیگر تا کنند اقدام بانده دو های جاده احداث به نسبت حوادث گونه این و مردم آالم کاهش رازمنظور یزانشان

نشوند.داغدارانددادهدستازهاجادهایندر

یتزترانوحملهایینهزهکاهش

درمدی و بنادر رشدرکل از نیز بلوچستان و سیستان ط152یانوردی از اساسی کاالی واردات درردرصدی ما اهداف از یکی گفت: و داد خبر چابهار بندر یق

است.یکسرهحملصورتبهمقاصدبهکاالهااینارسالویرگیربابندر،ازکاالخروجدریعرتسویرانبارداویرگیرباوتخلیههایینهزهکاهشراستای

ط نخست فاز افتتاح با کرد: تاکید آقایی توسعهربهروز با همزمان بهشتی شهید بندر توسعه پیدازح خوبی رشد نیز تجهیزاتی بخش در بندر این یرساختی،

هستیم.اقیانوسیبندراینازکاالوارداتوصادراترشدشاهدآنباهمگامواستکرده
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تران در چابهار بندر قابلیت و افغانستان در ویژه به چابهار بندر پسکرانه بازارهای در معدنی مواد نظیر بی ظرفیت به اشاره با وجودزوی کرد: بیان مواد این یت

کند.ایفامعدنیموادیتزترانوحملهایینهزهکاهشدرشایانیکمکتواندمییلیرهاییرساختز

درمدی و بنادر اهمیترکل به اشاره با بلوچستان و سیستان احداثزیانوردی پروژه راستا این در افزود: نیز ای جاده های درب18یرساخت آزادراه کیلومتر

دارد.قرارکلادارهاینکاردستوردربندرخروجیبارترافیککاهشوترددتسهیلهدفباراهپلیستابهشتیشهیدبندرشرقی

ماه11دریرباگانونادستگاه480وهزار38تردد

راهدا کل گفت:رمدیر نیز بلوچستان و سیستان ای جاده نقل و حمل و و951ی در878هزار اساسی کاالی ط11تن از امسال نقاطرماه دیگر به چابهار بندر یق

دهد.مینشانراافزایشدرصد60گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهاستشدهحملکشور

وسیله به کاالها این کرد، ایوب گفته و38به نا480هزار باودستگاه استراترگان بندر این از نظرژی از که شده حمل کاال صاحبان نظر مورد مقاصد به یک

است.داشتهرشددرصد57گذشته،سالمشابهمدتبهنسبتسفرتعداد

تصادفاتآمارارائهازیرخوددا

در ای جاده تصادفات درصدی یک حدود افزایش از نیز استان جنوب راه پلیس ماه11فرمانده بهمن پایان تا امسال ابتدای از گفت: و داد خبر امسال ماه

است.یافتهافزایشدرصدیکمجروحانتعدادوکاهشدرصد3استانجنوبدرایجادهسوانحمتوفیانتعدادگذشتهسالمشابهمدتبهنسبت

سرعت کنار در فراوان های پیچ و قوس طرفه، دو راههای وجود ستوده یدا... مهمتزسرهنگ از را انسانی عوامل و جنوبریاد در تصادفات افزایش دالیل ین

است.شدهمتوقفیبارتقگذشتهسالبهنسبتامسالماهه11درتصادفاترشدبهروروندکرد:اظهارواعالماستان

کل اداره اعالم به که حالی در نداد، پاسخی سوانح این مجروحان و ها شده فوت تصادفات، تعداد بر مبنی ما خبرنگار سوال به وی قانونیاما سیستانپزشکی

آذرماه پایان تا فقط بلوچستان گذشته742و سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این که اند داده دست از را خود جان استان ترافیکی حوادث در نفر

نشدیم.کلادارهاینازروزبهآماریافتردبهموفقیادزیرپیگیوجودباالبتهکهدهدمینشانراافزایشدرصد10)،رنف676(

کشورهایگراهزبازاستانسهمدرصد؛1.6

مدی سازمان برنامهررئیس و بززیریت طول گفت: باره این در هم بلوچستان و سیستان استانری های یعنی299گراه بز1.6کیلومتر کل کشورردرصد های گراه

به چابهار بهشتی شهید بندر ظرفیت افزایش به توجه با که حالی در پهل8.5است، و تن بزرگیومیلیون های کشتی کششری استان های راه بندر، این در گ

هستیم.استاندرایجادهسوانحوترافیکافزایششاهدونداردراهاکشتیاینبارجاییجابه

گذشته سال به نسبت استان در ای جاده تصادفات میزان امسال داد: ادامه اول عرب که10.5مهرداد یافته افزایش های87درصد راه در تصادفات این درصد

است.بودهروستاییهایراهدردرصد7وفرعیهایراهدردرصد6اصلی،

متوا اعتبارات محل از تا هستیم پیگیر که این بیان با کزوی اعتبارات افزود: یابد اختصاص اعتباراتی نیز ها راه حوزه به سالریدورن خوبی99ی رشد با استان

کرد.رفعرااستاناصلیمشکلاینبتوانمناسبتخصیصباوکندپیداتداومطلبدمیکهاستهمراه

پیام/انتهای

بلوچستان)و(سیستانچابهاربندربهمنتهیهایجادهدرتصادفاتسونامیهامون:عصر|خبرخبرادامهادامه
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مردمجانوقتیحوادث/ازبخشیعاملکشورگراههایربزازدرصدی1.6سهمکشور؛قرشجنوبهایجادهدرتصادفاتسونامی
)۰۵:۵۰-۹۸/۱۲/۱۹(بلوچستان)وسیستان(میشودیرساختهازنزنامتواتوسعهقربانی

تران اهمیت وجود تاثیزبا و بلوچستان و سیستان در نامتوارگذاریت توسعه متاسفانه منطقه، اقتصادی رونق در مهم این بالفعلزنزی و بالقوه های ظرفیت و نقل و حمل های یرساخت
شود.تبدیلظرفیتازسرشاراستاناینبرایجدییرخطزنگبهمسالهاینتاشدهموجبپهناوراستانایندریرتجا

راهاندا اگرچه ، عصرهامون از نقل به ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش طزبه نخست فاز وارداتری و صادرات رشد و چابهار بهشتی شهید بندر توسعه ح

بز بندر این بزراز اقدامی اقیانوسی ورگ بیشتزگ نمود روزها این چه آن اما شود، می محسوب منطقه اقتصادی توسعه مسیر در همخوانریربنایی دارد، ی

نیست.برخوردارالزمیلیرخطوطومناسبجادهازهنوزاستاناینیرازاست،استاناینمواصالتیمحورهایظرفیتباتوقعاتنبودن

تکمیل از پس بندر این قطع طور وزبه جادهای نقل و حمل های ساخت بندریر به مدریلی، رقابتی، حالری در اما شد، خواهد تبدیل منطقه ملل دروازه و ن

پهل وجود با برگیوحاضر و رفت صورت به کامیون صدها روزانه تردد و بندر در پیما اقیانوس های کشتی صادراتری افزایش از نشان که چابهار مسیر در گشت

آن ای، جاده تصادفات باالی حجم و نیست برخوردار الزم استانداردهای از چابهار به منتهی محورهای همچنان متاسفانه دارد، اقیانوسی بندر این به واردات و

است.کردهتبدیلکشوریتیزترانمسیرهایینرتناامنازیکیبهرا

و که حالی شهرسازدر و راه حوادثزیر تا شود می انجام جهادی کار خطر پر نقاط در زاهدان به چابهار از که کرد اعالم استان به سفر در گذشته سال ماه دی ی

بز از پهناور استان این ناچیز سهم و طرفه دو های راه همچنان بلکه نگرفت، خود به ای تازه جان محور این های جاده تنها نه اما یابد، کاهش ای گراه،رجاده

گیرد.میراهموطنانازیربسیاجان

استانهایجادهبهنسبتمردمدیدگاه

نا راننده نظرویک از استان این های جاده گفت: ما خبرنگار به باره این در دارد فعالیت بار جایی جابه زمینه در چابهار مسیر در که ای جاده نقل و حمل گان

مشکالتز با بززیرساختی میزان و مواجه بزریادی یا راه آزاد میلک مرز تا چابهار بندر از باید که حالی در است؛ کم بسیار آن های تارگراه شود ایجاد گراه

کنند.ترددمسیرایندریرکمتدغدغهباسبکوسنگینخودروهای

های قوس و پیج و جاده کم عرض دلیل به استان های جاده از ای عمده بخش در که این بیان با براهویی سنگینزمحمد خودروی دستگاه دو تردد امکان یاد

تران مهم مسیر این ساماندهی برای بندر توسعه با همزمان امر مسئوالن رود می انتظار داد: ادامه ندارد، وجود هم کنار کنند.زدر اقدام ویژه صورت به هم یتی

همراه به زمستانی روزهای از یکی در گفت: نیز است داده دست از زاهدان – چابهار محور در تصادف سانحه در را فرزندش و همسر که ها استانی هم از یکی

رو چند گرفتیم تصمیم ام بهازخانواده و خوب هوای در را سپری چابهار وری همسر بلکه نرسیدیم مقصد به تنها نه متاسفانه اما بستیم، را سفر بار و کنیم ی

دادم.دستازتصادفسانحهدرراخردسالمدختر

عسک تراحسان با برخورد در و جاده کم عرض و ها قوس و پیچ دلیل به سانحه این که این به اشاره با بارری حامل بهریلی مسئوالن کاش ای افزود: داد خ

ع که دیگر خانواده صدها و ما مثل هموطنان دیگر تا کنند اقدام بانده دو های جاده احداث به نسبت حوادث گونه این و مردم آالم کاهش رازمنظور یزانشان

نشوند.داغدارانددادهدستازهاجادهایندر

یتزترانوحملهایینهزهکاهش

درمدی و بنادر رشدرکل از نیز بلوچستان و سیستان ط152یانوردی از اساسی کاالی واردات درردرصدی ما اهداف از یکی گفت: و داد خبر چابهار بندر یق

است.یکسرهحملصورتبهمقاصدبهکاالهااینارسالویرگیربابندر،ازکاالخروجدریعرتسویرانبارداویرگیرباوتخلیههایینهزهکاهشراستای

ط نخست فاز افتتاح با کرد: تاکید آقایی توسعهربهروز با همزمان بهشتی شهید بندر توسعه پیدازح خوبی رشد نیز تجهیزاتی بخش در بندر این یرساختی،
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هستیم.اقیانوسیبندراینازکاالوارداتوصادراترشدشاهدآنباهمگامواستکرده

تران در چابهار بندر قابلیت و افغانستان در ویژه به چابهار بندر پسکرانه بازارهای در معدنی مواد نظیر بی ظرفیت به اشاره با وجودزوی کرد: بیان مواد این یت

کند.ایفامعدنیموادیتزترانوحملهایینهزهکاهشدرشایانیکمکتواندمییلیرهاییرساختز

درمدی و بنادر اهمیترکل به اشاره با بلوچستان و سیستان احداثزیانوردی پروژه راستا این در افزود: نیز ای جاده های درب18یرساخت آزادراه کیلومتر

دارد.قرارکلادارهاینکاردستوردربندرخروجیبارترافیککاهشوترددتسهیلهدفباراهپلیستابهشتیشهیدبندرشرقی

ماه11دریرباگانونادستگاه480وهزار38تردد

راهدا کل گفت:رمدیر نیز بلوچستان و سیستان ای جاده نقل و حمل و و951ی در878هزار اساسی کاالی ط11تن از امسال نقاطرماه دیگر به چابهار بندر یق

دهد.مینشانراافزایشدرصد60گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهاستشدهحملکشور

وسیله به کاالها این کرد، ایوب گفته و38به نا480هزار باودستگاه استراترگان بندر این از نظرژی از که شده حمل کاال صاحبان نظر مورد مقاصد به یک

است.داشتهرشددرصد57گذشته،سالمشابهمدتبهنسبتسفرتعداد

تصادفاتآمارارائهازیرخوددا

در ای جاده تصادفات درصدی یک حدود افزایش از نیز استان جنوب راه پلیس ماه11فرمانده بهمن پایان تا امسال ابتدای از گفت: و داد خبر امسال ماه

است.یافتهافزایشدرصدیکمجروحانتعدادوکاهشدرصد3استانجنوبدرایجادهسوانحمتوفیانتعدادگذشتهسالمشابهمدتبهنسبت

سرعت کنار در فراوان های پیچ و قوس طرفه، دو راههای وجود ستوده یدا... مهمتزسرهنگ از را انسانی عوامل و جنوبریاد در تصادفات افزایش دالیل ین

است.شدهمتوقفیبارتقگذشتهسالبهنسبتامسالماهه11درتصادفاترشدبهروروندکرد:اظهارواعالماستان

کل اداره اعالم به که حالی در نداد، پاسخی سوانح این مجروحان و ها شده فوت تصادفات، تعداد بر مبنی ما خبرنگار سوال به وی قانونیاما سیستانپزشکی

آذرماه پایان تا فقط بلوچستان گذشته742و سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این که اند داده دست از را خود جان استان ترافیکی حوادث در نفر

نشدیم.کلادارهاینازروزبهآماریافتردبهموفقیادزیرپیگیوجودباالبتهکهدهدمینشانراافزایشدرصد10)،رنف676(

کشورگراههایربزازاستانسهمدرصد؛1.6

مدی سازمان برنامهررئیس و بززیریت طول گفت: باره این در هم بلوچستان و سیستان استانری های یعنی299گراه بز1.6کیلومتر کل کشورردرصد های گراه

به چابهار بهشتی شهید بندر ظرفیت افزایش به توجه با که حالی در پهل8.5است، و تن بزرگیومیلیون های کشتی کششری استان های راه بندر، این در گ

هستیم.استاندرایجادهسوانحوترافیکافزایششاهدونداردراهاکشتیاینبارجاییجابه

گذشته سال به نسبت استان در ای جاده تصادفات میزان امسال داد: ادامه اول عرب که10.5مهرداد یافته افزایش های87درصد راه در تصادفات این درصد

است.بودهروستاییهایراهدردرصد7وفرعیهایراهدردرصد6اصلی،

متوا اعتبارات محل از تا هستیم پیگیر که این بیان با کزوی اعتبارات افزود: یابد اختصاص اعتباراتی نیز ها راه حوزه به سالریدورن خوبی99ی رشد با استان

کرد.رفعرااستاناصلیمشکلاینبتوانمناسبتخصیصباوکندپیداتداومطلبدمیکهاستهمراه

میشودساختهایرزننامتوازتوسعهقربانیدممرجانوقتیحوادث/ازبخشیعاملکشوراههایگربزرازصدیدر1.6سهمدانا:|خبرخبرادامهادامه
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