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ستادیاخبار

)۰۸:۰۱-۹۹/۰۶/۲۳(میکندصادررأیقانونیپزشکینظراساسبردادگاهکشور؛عالیدیوانرئیس

ت با کشور عالی دیوان قانونیأرئیس پزشکان کارشناسی نظر اساس بر عمدتا دادگاه و است قضایی محاکم برای کارشناسی قانونی پزشکی کار گفت: قانونی پزشکی در کار سختی بر کید
کند.میصادررأی

خب گزارش سازمانرگزاربه مدیران شورای جلسه در مقدم مرتضوی احمد حجتاالسالم مهر، قانونیی کارپزشکی قانونیگفت: سرپزشکی افراد روان و روح با

دارد.اخالصوتوفیقبهنیازعرصهایندرخدمتبنابراینمیشودفرسایشموجبکهاستسختیمشاغلازوداردکارو

نظر افزود: قانونیوی باشدپزشکی نداشته وجود نظر اعالم برای کافی نظر دقت مرحله این در اگر و است قضات توجه مورد خبره کارشناس یک عنوان به

بود.نخواهددرستنیزنهاییرأی

دیگ بخش در کشور عالی دیوان اینررئیس اولین از دینی تقوای داشتن داشت: اظهار و کرد اشاره اسالمی نظام در مدیران خصوصیات به خود سخنان از ی

ضمن مالک، به خود نامه در (ع) امیرالمومنین بپرهیزد. الهی رضایت کسب برای ظلم و تعدی گناه، از فرد که معنی این به دینی تقوای است. خصوصیات

میخواند.فراالهیاوامرازتبعیتووظایفانجامراهدرتواننهایتیرگیربهکاوایثاربهالهی،تقوایرعایتبرکیدأت

مدا حق دیگر، همرخصوصیت مشکالتی راه این در البته بیگانه، یا باشد نزدیکان از اینکه و افراد جایگاه گرفتن نظر در بدون حقدار به حق دادن است. ی

میکنند.یرآیندهنگویرحسابگوصبربهتوصیهمسیرایندرتوفیقبرایحضرتلذاداشتخواهی

پذی ویرمسئولیت دیگر از بهژی دارد عهده بر آنچه رساندن نتیجه به برای را توانش تمام تا دارد تکلیف مسئولی هر است. اسالمی نظام در مدیران گیهای

بگیرد.کار

وی به ادامه در تکژوی کرد: خاطرنشان و اشاره پذیر مسئولیت مدیران تسرگیهای و مردم درست راهنمایی و صحیح پاسخگویی رجوع، ارباب و مردم یعریم

است.اسالمینظامدرپذیرمسئولیتمسئوالنومدیرانگیهایژویجملهازمردمامورانجامدر

ت با مقدم مرتضوی االسالم جلأحجت بر خرگیوکید از ویری دیگر از را آن مردم، برای تراشی خدماتژج ارائه افزود: و برشمرد پذیر مسئولیت مدیران گیهای

خ مانع که باشد نحوی به باید آنان درخواستهای به پاسخگویی و مردم درربه پروندهها به رسیدگی روند شدن طوالنی که چرا شود آنان برای تراشی ج

نکنید.تحمیلمردمبهاضافیینههایزهاقتصادی،نامناسبشرایطبهتوجهباپسداردهمراهبهگزافیینههایزهمردمبرایمواردی

وی دیگر از را مردم وقت برای شدن قائل ارزش و توجه نیز و میدهد اجازه مقررات که آنجا تا آنان بر نگرفتن سخت و مردم کار تسهیل مدیرانژوی گیهای

تص و دانست پذیر حالیرمسئولیت در میمانند معطل راهروها در مردم ساعتها و نمیشوند قائل ارزش مردم وقت برای ادارات برخی در متأسفانه کرد: یح

بدهیم.رارجوعاربابپاسخوقتاتالفبدونوممکنزمانینرکوتاهتدروبدهیماهمیتمردموقتبهبایداسالمینظامدرکه

هم و تفاهم اهل و میشود نظام تحکیم موجب پذیر مسئولیت انسان کرد: خاطرنشان و اشاره امور این رعایت نتایج به همچنین کشور عالی دیوان رئیس

است.گذشتوتفاهمبهحاضرکشوربرایمثبتاقدامواموربهترپیشبردبرایپذیرمسئولیتمدیربنابرایناستافزایی

جل جلرگیووی بیتالمال، امکانات از غیرمجاز استفاده از پرهیز تبذیر، و اسراف از ازرگیوی ویزی دیگر از را … و نابجا خواستههای و طلبی مدیرانژیاده گیهای
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شد.موجودامکاناتازبهینهاستفادهوخدماتبهترارائهبراییتیرمدیعرصههایدرگیهاژویاینبهتوجهخواستاروکردعنوانپذیرمسئولیت

آنالینگیتییرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۲۹-۹۹/۰۶/۲۳(نمیشوندقائلارزشمردموقتبرایاداراتبرخیدرعالی:دیوانرئیس

میمانند.معطلراهروهادرمردمساعتهاونمیشوندقائلارزشمردموقتبرایاداراتبرخیدرمتأسفانهگفت:کشورعالیدیوانرئیس

سازمان مدیران شورای جلسه در امروز صبح مقدم مرتضوی احمد حجتاالسالم ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش قانونیبه کرد:پزشکی اظهار کشور،

قانونیکار سرپزشکی افراد روان و روح ووبا توفیق به نیاز عرصه این در خدمت بنابراین میشود فرسایش موجب که است سختی مشاغل از و دارد کار

دارد.اخالص

نظر افزود: کشور عالی دیوان قانونیرئیس نظرپزشکی اعالم برای کافی نظر دقت مرحله این در اگر و است قضات توجه مورد خبره کارشناس یک عنوان به

بود.نخواهددرستنیزنهاییرأیباشدنداشتهوجود

از فرد که معنی این به دینی تقوای است، خصوصیات این نخستین از دینی تقوای داشتن گفت: و کرد اشاره اسالمی نظام در مدیران خصوصیات به وی،

ت ضمن مالک، به خود نامه در امیرالمومنین(ع) بپرهیزد، الهی رضایت کسب برای ظلم و تعدی کاأگناه، به و ایثار به الهی، تقوای رعایت بر نهایترگیرکید ی

میخواند.فراالهیاوامرازتبعیتووظایفانجامراهدرتوان

تص قضائی مقام حقمداراین دیگر، خصوصیت کرد: بیگانه،ریح یا باشد نزدیکان از اینکه و افراد جایگاه گرفتن نظر در بدون حقدار به حق دادن است، ی

حسابگ و صبر به توصیه مسیر این در توفیق برای حضرت لذا داشت خواهی نیز مشکالتی راه این در آیندهنگرالبته و مسئولیتپذیری همچنین میکنند یری

بگیرد.کاربهداردعهدهبرآنچهرساندننتیجهبهبرایراتوانشتمامتاداردتکلیفمسئولیهراست.اسالمینظامدرمدیرانگیهایژویازدیگر

وی به مقدم تکژمرتضوی کرد: خاطرنشان و اشاره مسئولیتپذیر مدیران تسرگیهای و مردم درست راهنمایی و صحیح پاسخگویی اربابرجوع، و مردم یعریم

است.اسالمینظامدرمسئولیتپذیرمسئوالنومدیرانگیهایژویجملهازمردمامورنجامادر

ت با کشور عالی دیوان جلأرئیس بر خرگیوکید از ویری دیگر از را آن مردم، برای تراشی بهژج خدمات ارائه افزود: و برشمرد مسئولیتپذیر مدیران گیهای

خ مانع که باشد نحوی به باید آنها درخواستهای به پاسخگویی و مواردیرمردم در پروندهها به رسیدگی روند شدن طوالنی که چرا شود آنها برای جتراشی

نکنید.تحمیلمردمبهاضافیینههایزهاقتصادی،نامناسبشرایطبهتوجهباپسداردهمراهبهگزافیینههایزهمردمبرای

وی دیگر از را مردم وقت برای شدن قائل ارزش و توجه نیز و میدهد اجازه مقررات که آنجا تا آنها بر نگرفتن سخت و مردم کار تسهیل مدیرانژوی، گیهای

میکندصادررأیقانونیشکیپزنظراساسبرگاهددامهر:|خبرخبرادامهادامه
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تص و دانست حالیکهرمسئولیتپذیر در میمانند معطل راهروها در مردم ساعتها و نمیشوند قائل ارزش مردم وقت برای ادارات برخی در متأسفانه کرد: یح

بدهیم.رارجوعاربابپاسخوقتاتالفبدونوممکنزمانینرکوتاهتدرودادهاهمیتمردموقتبهبایداسالمینظامدر

همافزایی و تفاهم اهل و میشودد نظام تحکیم موجب مسئولیتپذیر انسان کرد: خاطرنشان و اشاره امور این رعایت نتایج به همچنین قضائی مقام این

است.گذشتوتفاهمبهحاضرکشوربرایمثبتاقدامواموربهترپیشبردبرایمسئولیتپذیرمدیربنابرایناست

جل مقدم، جلرگیومرتضوی بیتالمال، امکانات از غیرمجاز استفاده از پرهیز تبذیر، و اسراف از ازرگیوی ویزی دیگر از را نابجا خواستههای و گیهایژیادهطلبی

شد.موجودامکاناتازبهینهاستفادهوخدماتبهترارائهبراییتیرمدیعرصههایدرگیهاژویاینبهتوجهخواستاروکردعنوانمسئولیتپذیرمدیران

تسنیمیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۰۹-۹۹/۰۶/۲۲(نداردراالزمکیفیتخودروسازانتولیداتخودرو/بازارازدالالنعایدیتومانمیلیاردهزار45

است.تومانمیلیاردهزار45حدودمبلغاینمجموعکهمیشوددالالننصیبمصوبخرنوآزادبازاردرخودروقیمتاختالفمیگویدمجلسرییسههیئتعضو

خب پایگاه گزارش گفتربه در اسالمی شورای مجلس رییسه هیئت عضو دهنوی محسن سید گردان، تجارت لحظهایوی گرانی از انتقاد با ملت خانه با گو

قیمتها انتشار در تاخیر و محاسبه نحوه نبودن شفاف که میشود تعیین رقابت شورای توسط شرایطی در خودرو قیمت متاسفانه گفت: بازار، در خودرو

افزایش سبب قیمتها بهروزرسانی در تاخیر است؛ شده خودروسازان و مردم نارضایتی رازموجب گردش در سرمایه کاهش و شده خودروسازان انباشته یان

است.داشتهپیدر

تهران، در مردم موجبرنماینده نقدینگی کاهش اینکه بیان با اسالمی شورای مجلس در پردیس و اسالمشهر شمیرانات، دری، تاخیر و تولید میزان ُافت

قیمتگذا فرمول افزود: است، شده خودروها خودرورتحویل قیمت باشند قادر خودروسازان و مردم تا شود منتشر شفاف رقابت شورای توسط باید خودرو ی

کند.نظارتفرآیندایناجرایُحسنبررقابتشورایومحاسبهرا

قیمتگذا پیشنهاد، این اجرای با کرد: اضافه وروی شفاف خودرو کنتزی خودروساز انباشته است.ریان خودرو تولید میزان افزایش آن نتیجه که شد خواهد ل

نداردراالزمکیفیتخودروسازانتولیدات

خودروهای داد: ادامه کرد، توصیف خودرو کیفیت کلیدی شاخصهای جمله از را سوخت مصرف میزان و ایمنی همچنین یازدهم مجلس در مردم نماینده این

ش توسط مطرتولیدی مطرکتهای خودروسازان جمله )از دنیا دارایرح موارد اکثر در چینی) ک5الی4ح ان (یورو تصادف ایمنی آزمایش در ایمنی )پستاره

کسب به قادر زحمت به داخلی پرتیراژ خودروهای درحالیکه و2یا1هستند، فوتیها باالی تعداد در موضوع این و هستند مذکور آزمایش در ایمنی ستاره

میشود.نمایانخوبیبهرانندگیتصادفاتازناشیمعلولیتهای

سازمان توسط شده اعالم آمار براساس اینکه بیان با قانونیدهنوی سالپزشکی در از98کشور، بیش دست15، از را خود جان رانندگی تصادفات در نفر هزار

از بیش و تص307دادند شدند، مصدوم نیز حدودرهزار اروپا در رانندگی تلفات میزان کرد: در9یح ایران100کشته در میزان این درحالیکه است نفر هزار

است.اروپابرابردوازبیشکهبودهنفرهزار100هردرکشته20حدود

استبرلیانسازبیشتردرصد30حدود405پژوسوختمصرف

ت سوخت مصرف میزان گفت: داخلی، خودروهای سوخت مصرف درباره مجلس معادن و صنایع کمیسیون جاد(کیبیرعضو و دناهشهر خودرو در7٫74) لیتر

نمیشوندقائلشارزدممروقتایبراتادارخیبردرلی:عادیوانرئیسدانا:|خبرخبرادامهادامه
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میشوند100 مونتاژ کشور داخل در که برلیانس مثل چینی خودروهای مصرف حالیکه در است، در6.4کیلومتر مصرف100لیتر معنی به این است. 20کیلومتر

پژو مانند قدیمیتر خودروهای است. برلیانس به نسبت بیشتر سوخت405درصد مصرف در8٫38دارای سوخت100لیتر مصرف معنی به که است کیلومتر

است.برلیانسبهنسبتبیشتردرصد30

کشور خودروهای سوخت مصرف میزان اگر مجلس رئیسه هیات عضو گفته بن20به صادرات از حاصل درآمد میزان یابد، کاهش شدهزدرصد صرفهجویی ین

است.تومانمیلیاردهزار50معادلکهبودخواهددالرمیلیارد2٫4بابرابر

خودرو هر ازای به خودروساز سود حاضر حال در اینکه بیان با ادامه5دهنوی ندارد، سود محاسبه بر چندانی اثر خودرو کیفیت و میشود محاسبه درصد

سوخت مصرف کاهش یا خودرو ایمنی افزایش ازای به است الزم خودروسازان در سوخت مصرف کاهش و ایمنی سطح افزایش انگیزه ایجاد منظور به داد:

کسب صورت در مثال طور به شود؛ گرفته نظر در خودروساز برای مشوقهایی ایمنی5خودرو، شود.5ستاره اضافه مذکور خودرو مصوب سود به درصد واحد

شودایجاددستسازخودروهایِکپالیافتردوترددمجوزصدوربرایویژهایمسیر

بسیا افزود: دارد، ویژهای جایگاه دنیا در خاص و دستساز خودروهای صنعت اینکه بیان با بنیان دانش اقتصاد فراکسیون شررئیس از مانندری کتها

فرارالمبو و پورشه فرارگینی، تولیدات متوسط قیمت نمونه عنوان به هستند باال ارزش ولی پایین تیراژ با تولیدات دارای حدودری که400ی است دالر هزار

مط20 کشورهای در است. متداول خودروهای قیمت خودروساربرابر حوزه در آمزح مانند دری منظور به ویژهای مسیر برایریکا تردد مجوز و پالک یافت

باشند.ترددمجوزوپالکیافتردبهقادرقبولقابلزمانیومالیینهزهباخودروهااینسازندگانتاشدهایجادهدستسازخودروهای

د به موفق سازندگان از یک هیچ اما شده ساخته داخلی مبتکران توسط دستساز خودرو تعدادی نیز کشور داخل در کرد: اضافه نشدهاند،ردهنوی پالک یافت

است.مجوزهایافتردطوالنیزمانوباالینهیزهترددمجوزوپالکیافتردعدماصلیدلیل

فناو توسعه منظور به مجلس رئیسه هیات عضو زعم برایربه ویژهای مسیر باید صنعت، حوزه متخصصان و کرده تحصیل نیروهای برای اشتغال ایجاد و ی

شود.ایجاددستسازخودروهایبرایپالکیافتردوترددمجوزصدور

سال اواسط از اینکه بیان با یازدهم مجلس در مردم نماینده بهای97این موارد برخی در که گونهای به خورد کلید آزاد بازار در خودرو قیمت افزایش

تصرچهارچ رسید، مصوب قیمت برابر دو به آزاد بازار در دالالنرخها و مردم گسترده هجوم سبب کارخانه و آزاد بازار قیمت بین شده ایجاد شکاف کرد: یح

شد.کارخانهازخودرویدرخسمتبهحرفهای

زدنددورراخودرویدرخبرایشدهایجادمحدودیتهایملیکداجارهبادالالن

خ برای شده ایجاد محدودیتهای ملی، کد اجاره با حرفهای دالالن اینکه به اشاره با دالالنردهنوی بیشمار حضور به توجه با کرد: بیان زدند، دور را خودرو ید

خ صف خردر امکان خرید، به مجبور واقعی مصرفکنندگان و شده محدود بسیار واقعی مصرفکننده توسط کارخانه، از خودرو قیمترید با و بازار از خودرو ید

ن و آزاد بازار بین قیمت اختالف روند این با شدند. بررآزاد بالغ مبلغ این مجموع که میشود. دالالن نصیب مصوب بخش45خ و است تومان میلیارد هزار

است.رفتهسوداگرانودالالنجیببهنیزآناصلی

تص معادن و صنایع کمیسیون بهترعضو مردم حقوق حفظ منظور به کرد: شدهریح کشف قیمت مابهالتفاوت که است کاال بورس در خودرو عرضه راهکار، ین

خودرو تولید افزایش و عمومی نقل و حمل توسعه صرف میتواند شده اخذ مالیات همچنین شد. خواهد اخذ مالیات عنوان به مصوب قیمت و کاال بورس در

حذف به توجه با این بر عالوه میشود. همگرا مصوب قیمت به آزاد بازار قیمت تولید تیراژ افزایش با صورت این در برسد، مردم عموم به آن منافع تا شود

میرود./بینازخاصافرادبهخودروفروشوفسادانگیزهرانت،

ایرانیانعصرروزنامهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۰۵:۲۶-۹۹/۰۶/۲۲(یافتکاهشدرصد15فارسدرنزاع

است.داشتهکاهشدرصد15ازبیشنزاعازناشیفارساستانقانونیپزشکیمراکزبهمراجعاتمیزان

کل مدیر شیراز، از شمانیوز خبرنگار گزارش قانونیبه تازهتپزشکی اساس بر گفت: باره این در فارس مراکزراستان به مراجعات میزان آمارها، پزشکیین

است.داشتهکاهشدرصد15ازبیشگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتامسالنخستماه4درنزاعازناشیاستانقانونی

مدت این در داشت: اظهار درودچی و9علیرضا مراکز243هزار به نزاع موضوع با فارس استان در قانونینفر تعدادپزشکی این از که اند، کرده مراجعه استان

اند.بودهنزنفر998وهزار2ومردنفر245وهزار6

سازمان توسط شده ارایه آمار قانونیبراساس تهران،پزشکی استانهای از پس نزاع مراجعان تعداد در امسال نخست ماهه چهار در فارس استان کشور،

دارد.قرارششمرتبهدرغربیآذربایجاناصفهان،شرقی،آذربایجانرضوی،خراسان

فارس)(یم!زمیساسیاسیمعترضشماازبکشید،آدممیشوند؟؛قاتلحامیاسالمی،یرجمهوبامخالفتبرایبرخیهاچگونه
)۹۹/۰۶/۲۲-۱۹:۱۵(

ت افکازکیدأبیبیسی نوید که دارد افکاریادی نوید که خواستند ایران از و شدند خط به جهان و ایران در ورزشکارانی هم ادعا همین با و است کشتیگیر یک آیاری نشود. اعدام ی
شود تطهیر قاتل تصویر که است جهت بدین او بودن گیر کشتی هویت بر تکیه هستند؟ معصوم گیران دیگوکشتی هویتی گزارههای قاتلی هر چیرگرنه آنها، روی مانور و دارد هم یزی

نمیکند.کمقتلجرماز

افکا نوید آنالین: جوان سیاسی سالرسرویس مرداد که ت97ی دیروزرحسن صبح بود، رسانده قتل به را شیراز منطقهای آب سازمان حراست کارمند کمان،

توئیتر در جهانی ترندی به قصاص حکم اجرای از پس ساعتهای در قاتل این نام شد. سپرده مجازات دار به قصاص حکم اجرای بر مقتول خانواده اصرار با

نوید که حکومتی نامیدن ظالم و قاتل حمایت برای بلکه خیر، بود؟ کرده یتیم را کودک سه و داده انجام که جنایتی و قتل کردن محکوم برای شد؛ تبدیل

سوژههایرافکا با حاکمیت کل و ایران قضایی و امنیتی دستگاههای علیه هجمهها هم قصاص حکم اجرای به منتهی هفتههای در است! کرده اعدام را ی

شد.گرفتهپیی»رافکا«نویدکلیدواژهذیلمختلف

دلیل و شدند نامیده حکومتی ضد معترضین ضدانقالب، رسانههای سوی از داشتند، شرارت سابقه بارها که برادرانش و قاتل چون شد؟ سیاسی قتل این چرا

جمهو به اعتراض را شراعدام و اسالمی تری حسن دانستند. اعتراضی تجمعات در شده،رکت کشته ضدانقالب دست به که شهیدی عنوان با هم مرداد14کمان

خب97 کسی میان این شد. تشییع ایران رنگ سه پرچم در پیچیده شیراز، راردر قتل وقوع و مقتول وجود اصل حتی برخی نمیداد. مقتول خانواده از ی

افکا نوید اعدام حکم دلیل و شدند صرفرمنکر را شی شرًا مدعی همواره ضدانقالب رسانههای دانستند. حکومتی ضد اعتراضی تجمعات در حداکثرکت ی!رکت

جمهو اگر پرسیدهاند خود از آیا و هستند اعتراضی تجمعات در ایران شرمردم افراد اعدام به تصمیم اسالمی تعدادری داشت، تجمعاتی چنین در کننده کت

بود؟نفرچنداعدامیها
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بودند...کشتهراشماپدراگر

پد عکس تصویر، گوشه پسردر مبل، روی عقبتر کمی و دارد قاب بر مشکی ربان که میبینیم را تالششری که صدایی با و نشسته مشکی لباس با نوجوان کی

مجا فضای در طور همین آیا میرسید، قتل به پدرتون و بودید من جای شما «اگر میگوید: میکند، عیان را بغضش بردن فرو میکردید؟»زبرای دفاع قاتل از ی

مجا کاربران که مقتولی است؛ مقتول خانواده درد از بخشی فقط وزاین خردسال دختر دو که مقتولی ببینند؛ را خانوادهاش و او نمیخواهند قاتل حامی ی

گ شدهاند. یتیم که دارد نوجوان پسر تریک حسن مادر و پدر منریههای فرزند که میپرسد مقتول پیر مادر که سؤال این و میشود پخش هم مقتول کمان،

نمیگیرد.قرارضدانقالبرسانههایتوجهموردگاههیچخانوادهاینسخنانداشت.گناهیچه

بودنمعترضادعایتاشکنجهادعایازدروغگویی؛

ت افکازکیدأبیبیسی نوید که دارد نویدریادی که خواستند ایران از و شدند خط به جهان و ایران در ورزشکارانی هم ادعا همین با و است کشتیگیر یک ی

شودرافکا تطهیر قاتل تصویر که است جهت بدین او بودن گیر کشتی هویت بر تکیه هستند؟ معصوم گیران کشتی آیا نشود. اعدام قاتلیوی هر گرنه

نمیکند.کمقتلجرمازیزچیآنها،رویمانوروداردهمیردیگهویتیگزارههای

افکا نوید اعترافات که شد علیرضازیرادعا کرد. باز شکنجه صورت در شکایت اعالم و او معاینه برای را راه قضایی دستگاه است. شده انجام شکنجه یر

مدی قانونیکلردرودچی، دستورپزشکی دنبال «به گفته: فارس دادگستراستان کل افکاریاست نوید از معاینه انجام بر مبنی فارس استان گذشتهری شب ی،

ساعترشه19خرمو افکا30و22یور نوید از ازردقیقه اعزامی نفره سه ویژه تیم توسط قانونیی دادگستپزشکی کل رئیس حضور بهردر معاینه فارس استان ی

آثا گونه هیچ وی، بدن مختلف نواحی از شده انجام معاینات اساس بر و آمد جسمیرعمل آزار بر دال شکستگیهشکنج(ی و جراحت اسکار سوختگی، نظیر (

به او چرا اینکه نشد.» مشاهده و... قانونیاستخوان اردکانی،پزشکی جمشیدی بود. خودش خواست دلیل به هم نشد افکاوبرده نوید تعیینی (رکیل کیلوی

به بهوتعیینی را تو باید من گفتم نوید «به گفته: میکند) انتخاب خودش محکوم یا متهم که میگویند قانونیکیلی وپزشکی نشده شکنجه گفت که ببرم

ندارم.»مشکلیهیچواستسالموضعیتموبرودقانونیپزشکیبهنمیخواهد

افکا شرنوید هم را قتل وقوع نحوه و کرده اعتراف قتل به بدوی تحقیقات در و میشود بازداشت قتل وقوع محل بسته مدار دوربین بازبینی با میدهد:ری ح

ت من که حالی در و کردم تعقیب برادرم با را بازسار«مقتول در او کردم.» مقتول قتل به اقدام چاقو با بودم نشسته موتور جزییاتزک همه نیز قتل صحنه ی

ش خررا قبل سال را چاقو این اینکه از و میگوید برادرش همدستی از و شکنجه... بدون آرامش، کمال در میدهد، رارح دیگرشان برادر آن با که بودند یده

بکشند!

افکا خودرنوید دیگر برادر همراه شبحبی(ی نیز قبل سنوات اغتشاشات در موردر) را انتظامی مأموران از یکی پای کاتر از استفاده با وی برادر و داشته کت

بررج بالغ که داده قرار عمدی افکا200ح نوید میشود، مشخص پرونده، اول ردیف متهم پیرامون تحقیقات انجام از پس است. خورده ترورربخیه قصد ی

ب از پس نهایت در نمیشود. وی ترور به موفق بوده، نامنظم صورت به نظر مورد فرد تردد اینکه لحاظ به اما داشته، نیز را بسیجی مورگزاریک دادگاه، خری

سال14 افکا98مهرماه نوید توسط قتل وقوع دیوانر، سوی از حکم این که میشود صادر نامبرده نفس قصاص به حکم عمد، قتل ارتکاب جهت به و محرز ی

خب شد. تأیید عینا کشور محاربهرگزارعالی بر دایر انتسابی جرائم از دیگر بخش خصوص در عمد، قتل در مباشرت بر عالوه «همچنین مینویسد: قضائیه قوه ی

مردادماه هشتم قضایی، معمول رسیدگیهای انجام و شیراز انقالب دادگاه به پرونده ارجاع افکا99با نوید محکومیت بر حکم خصوصردادگاه در و صادر ی

افکا نوید دیگر برادر دو اکنون هم است.» کرده صادر مقتضی محکومیت احکام نیز متهمان تحترسایر که داشته متعدد اتهامی موارد و بوده زندان در هم ی

است.بررسی

نیست!ایرانمردمتصویراینقاتل؛

ابزا میتواند دارد، پرونده که محتوایی طبق قصاص، دار بر او جنازه چون و، شده اعدام جمهورقاتلی علیه فعالیت برای مری باشد، اسالمی اوری زندگی و گ

س)(فاریم!میسازسیاسیضمعترشماازبکشید،آدمآنالین:جوان|خبرخبرادامهادامه
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جمهو معترض هم قاتالنی و نگویند بیراه هم شاید میسازند؛ سیاسی معترض قاتل، از میشود. مهم ضدانقالب همیشهربرای عدالت اجرای باشند؛ اسالمی ی

نماد او و شده محکوم و زندانی و دستگیر سیاسی و اقتصادی مشکالت سر از که میدهند نشان ایرانی عادی شهروند یک را او اینکه اما دارد! هم مخالفانی

بز دروغ ایران، مردم از خرابکار قاتالنی تصویر ارائه است. ملت این حق در جفا میشود، ایران سیرمردم بی بی مگر میشود. گفته سالهاست که است گی

عبدالمالک با ترورفارسی شریگی، جنوب معروف تروریست خانه اروپا مگر ندانست؟ ایران بلوچ مردم اعتراض صدای را او و نکرد گفتگو ایران یستهایرق

اپومث را رجوی و نشد خلق مجاهد جمهوزاًل بود،ریسیون افتاده اهواز داغ آسفالت روی ما مردم خونین پیکر که حالی در مگر نکردند؟ معرفی اسالمی ی

االحوارترو تزیستهای اینترنشنال ایران در وجودریه مقتولی میگفتند دیروز تا ندانستند؟ ایرانی نظامیان به حمله را اهواز رژه به حمله و بودند نیافته یبون

و شده اعدام نوید رسید خبر و مقتول خانواده از رضایت گرفتن و شیراز به رفتن برای شدیم هواپیما سوار که نوشت طلب اصالح خبرنگار آن امروز و ندارد

افکا نوید که حالی در میفرستند لعن ظالم حاکم بر هم بعد و شدیم! افکارپیاده نوید حکم تا گذاشتند وقت که را همه این و داشت خصوصی شاکی راری ی

جمهورابزا علیه فعالیت برای عذرخواهیری پی مقتول، خانواده وجود انکار جای به و بودند گذاشته وقت مقتول خانواده از رضایت برای اگر کنند، اسالمی ی

سا امن بود! زنده قاتلشان همفکر االن شاید بودند، دم اولیای تروزاز و قاتالن برای جامعه ناامنری و جنایت به تشویق با و جنایت به تشویق یعنی یستها

بزنند.ضررملتبهکهندارنداباییالبتهآنهامیکند.ضررکهاستملتاینمردم،برایجامعهیزسا

حراج هم را خود منطق و عقل و شرافت و دنیا و دین حتی حکومت، با مخالفت سر از عدهای آن، در که است خاکی کره این در سرزمینی تنها شاید ایران

جمهو مخالف میشود باشند. قاتل یک حامی که ندارند هم ابایی و جمهورمیزنند مخالف برای اما بود، اسالمی حراجری را خود شرافت بودن اسالمی ی

نکنید.

مدآرایرخبپایگاهامروز/وطنروزنامهآنا/یرگزارخبدیگر:منابع

/۹۹/۰۶((اردبیل)مونواکسیدکربنگازبامسمومیتاثربرمیروگرمافزایشدرصد133داد؛خبراردبیلقانونیپزشکیپرسترس
۲۲-۰۸:۵۴(

داد.خبراردبیلاستاندرمونواکسیدکربنگازبامسمومیتاثربرامسالنخستماه4درمیروگرمدرصدی133افزایشازاردبیلاستانقانونیپزشکیپرسترس

خب پایگاه گزارش بیشتربه اینکه بیان با خبرنگاران، با گفتگو در فرخی علیرضا دکتر ، فردا» «شهر تحلیلی - گازری با مسمومیت از ناشی تلفات ین

امسال، اول ماهه چهار در کرد: عنوان است شده گزارش امسال اردیبهشت به مربوط وز2مونواکسیدکربن جان5ن مونواکسیدکربن با مسمومیت اثر بر مرد

اند.هداددستازراخود

گذشته سال مشابه مدت در آمار این کرد: خاطرنشان وز2وی افزایش1ن که است بوده م133مرد مونواکسیدکربنردرصدی گاز با مسمومیت اثر بر میر و گ

س)(فاریم!میسازسیاسیضمعترشماازبکشید،آدمآنالین:جوان|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۶/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IIGHU9KR


دادند.دستازراخودجانگازاینبامرد6ونز7نفر،13گذشتهسالطیمجموعدرکهمیدهدنشانرا

قانونیپرسترس بخاپزشکی جمله از گازسوز وسایل انواع وسیله به مونواکسیدکربن با مسمومیت کرد: اظهار اردبیل حتیراستان و نیک پیک آبگرمکن، ی،

فوت امر، این وجود با ولی هستیم اتفاق این شاهد زمستان در اغلب که میشود ایجاد هشدا7زغال است، سال گرم فصول که سال اول ماهه چهار در یرنفر

دارد.همراهبهرامسئولینبرای

همشه به خطاب فرخی بخاردکتر مانند گرمایشی وسایل از استفاده صورت در گفت: جریان روزنههای تمامی نباید شومینه، و منری در هوا ویژهزیان به و ل

خوددا جدا خانه، داخل محیط داشتن نگه گرم جهت آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای کردن روشن حمام، در گرمکن آب نصب از و شود مسدود خواب یراتاق

شود.

اندا راه و نصب هنگام در ایمنی نکات رعایت شد: یادآور پایان در بسیازوی بازدارنده میتواند گرمایشی و گازسوز وسایل مری از قاتلری از ناشی میرهای و گ

باشد.خاموش

)۱۰:۰۲-۹۹/۰۶/۲۲(خوزستان)(روستاییجادهایحوادثمتوفیانتعدادکاهشدرخوزستاننخسترتبه

داد.خبرروستاییجادههایحوادثمتوفیانتعدادکاهشدراستانایننخسترتبهکسبازخوزستانجادهایحملونقلویرراهداکلرمدی

مدی بهرامینیا راهدارغالمعباس گفترکل در امروز ظهر خوزستان جادهای حملونقل و آماوی گزارشهای طبق کرد: اظهار اهواز در فارس خبرنگار با تلفاترگو ی

سازمان از شده اخذ رانندگی قانونیحوادث جاپزشکی سال ابتدای ماهه چهار در استان این بیشترکشور، گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در و ینری

کرد.کسبراروستاییجادهایحوادثمتوفیانتعداددردرصدیکاهش

راهدا حوزه در گرفته صورت اقدامات به توجه با افزود: کاهشروی با روستایی جادهای حوادث متوفیان تعداد در خوزستان ترافیک، ایمنی و درصدی100ی

بود.همراه

راهدارمدی ثبترکل با استان این همچنین کرد: بیان خوزستان جادهای حملونقل و ماه35/9ی چهار طی جادهای تلفات مصدومان تعداد در کاهش درصد

شد.کشوردرسومرتبهحائزگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرسالنخست

پیام/انتهای

یزشهرساوراهوزارتیرخبپایگاهخوزستان،امیدخوزنیوز،شوشان،نیوز،روستانیوز،تینیرخبپایگاهسیما/وصداایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۵۷-۹۹/۰۶/۲۲(ایالماستاندرقانونیپزشکیمراکزتوسعهلزومکرد؛تاکیدایالمجمعهامام

گرفته صورت استان در قانونی پزشکی آزمایشگاه تجهیزات بحث در خوبی بسیار اقدامات گفت: و کرد تاکید ایالم استان در قانونی پزشکی مراکز توسعه لزوم بر ایالم جمعه ایالم-امام
است.

دبیل)(ارکربندکسیمونواگازبامسمومیتاثربرمیروگمرایشافزصددر133دا:فرشهر|خبرخبرادامهادامه
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ک نور اهلل االسالم حجت مهر، خبرنگار گزارش مدیربه دیدار در شنبه ظهر تبار قانونیکلریمی راهپزشکی برای اداره این مسئوالن زحمات از قدردانی ا ایالم

ژنتیکزاندا آزمایشگاه قانونیی تاسیسپزشکی و ایالم شهرستان قانونیدر امیدواپزشکی اظهار استان، شهرستان پنج توسعهردر کرد: قانونیی درپزشکی

گیرد.قرارمذکورادارهکاردستوردراستانشهرستانهایسایر

است.کاربردیوارزشمندیرکاشناسیسمهمچونمواردیدرآزمایشگاهبخشیزانداراهوتجهیزضرورتافزود:ادامهدرایالمجمعهامام

مدی موثر اقدامات به اشاره با فقیه ولی قانونیکلرنماینده پیگیپزشکی و انعکاس زمینه در بودجهرایالم تخصیص میزان در اصالح افزود: اداره این مشکالت ی

است.اصالحویرپیگیقابلمختلفبخشهایبهاعتبارو

تبرک ضمن تبار مدیریمی به قانونیکلریک اداپزشکی سالمت برتر مقام به اداره این دستیابی اداراتربرای عملکرد به نسبت مردم از باالیی درصد افزود: ی

و مسئوالن برخی متاسفانه و میکنند نارضایتی اظهار آنها به دهی خدمات زمینه در کهزاستان مزایایی و حقوق که مهم مسئله این به آنها یرمجموعههای

میکنند.فراموشونداشتهتوجهیاست،مردمبهخدماتدادنووظایفانجامَبلِقازمیکنندیافترد

جمهو مقدس نظام به نسبت مردم کردن بدبین برای دشمنان خصمانه تالشهای به اشاره با ایالم جمعه دادنرامام قرار هدف با دشمن افزود: اسالمی، ی

دارد.رامسئولینومردمآحادبینگسستایجاددرسعیاستآنبودنمردمیکهنظامقوتنقطه

مدی دیدار این ادامه قانونیکلردر مختصپزشکی معرفی ضمن معاونین دیگر و ایالم کلراستان اداره فعالیتهای از قانونیی مشکالتپزشکی خصوص در

شدند.یادآورمواردیقانونیپزشکیکمبودهایو

)۲۲:۳۹-۹۹/۰۶/۲۲(شدندقرغشرقیآذربایجاندرنفر19

داد.خبراستاندرقشدگیرغاثربرنفر19گرمازشرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با داشت:رگو اظهار غ19یز اثر بر امسال نخست ماهه چهار طی در آذربایجانشرقیرنفر استان در شدگی ق

دادند.دستازراخودجان

است.یافتهافزایشنفریکبود،نفر18کهقبلسالمشابهمدتبهنسبتآماراینافزود:وی

امسال تیرماه در گفت: غ10صفاییفرد اثر در افزایشرنفر برابر دو به گذشته سال مشابه مدت به نسبت آمار این که است داده دست از را خود جان قشدگی

است.یافته

قانونیکلرمدی غپزشکی متوفیات کرد:کل خاطرنشان گذشتهرآذربایجانشرقی، سال در آذربایجانشرقی استان در که34قشدگی بود آنان6نفر از نزنفر

ایالماستاندرقانونیشکیپزکزامرتوسعهلزوممهر:|خبرخبرادامهادامه
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بودند.

/س60001پیام/انتهای

آذرقلمآنالین،ایرانیرخبپایگاهایسنا/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۴۶-۹۹/۰۶/۲۳(شدندکشتهآذربایجانشرقیرانندگیتصادفاتدرنفر۳۴۵

دادند.دستازراخودجاناستاندررانندگیتصادفاتازناشیحوادثعلتبهنفر۳۴۵امسالگذشتهماهپنجدرگفت:آذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی-ایرنا-یزرتب

تعداد این از اینکه بیان با خبرنگاران با گو و گفت در یکشنبه روز فرد صفایی علی دکتر ایرنا، گزارش و۲۹۶به مرد افزود:زنفر۴۹نفر بودند، درن آمار این

است.داشتهکاهشدرصد۱۴حدودبودنفر۴۰۲هاکشتهتعدادکهگذشتهسالمشابهزمانمدتبامقایسه

داد: ادامه باربیشتوی ترتیب به مدت این در رانندگی حوادث تلفات شه۲۳۳ین برون های جاده در روستایی،رفوتی و شه۷۹ی درون مسیرهای در ی،رنفر

است.شدهگزارشهاراهسایرونامعلومواستانازجرخاهایجادهدرنفر۱۴

است.کردهفوتتصادفزمانازروز۳۰ازبیشفاصلهبانیزنفر۷وغیرترافیکی)موارد(جادهیمرحازجرخانیزتعداداینازنفر۱۲گفت:فردصفایی

نیز امسال ماه مرداد در کرد: اظهار که۷۴وی دادند دست از را خود جان استان در رانندگی حوادث اثر بر گذشتهنفر سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این

است.داشتهکاهشدرصد۶

قانونیکلرمدی شرقیپزشکی گذشتهآذربایجان ماه پنج در اینکه اعالم با اداراتهمچنین به کننده مراجعه رانندگی حوادث مصدومان پزشکیتعداد

بودند.نزنفر۵۳۰هزارویکومردنفر۸۲۹وهزار۴تعداداینازافزود:بود،نفر۳۵۹وهزار۶استانقانونی

کرد: اضافه فرد ترافیکیصفایی حوادث مصدومان تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار حدود۲۹هزارو۸این بود شده گزارش ۲۱نفر

است.یافتهکاهشدرصد

یکوی نیز امسال مرداد در وافزود: ادارات۵۴۲هزار به و مصدوم رانندگی حوادث اثر در قانونینفر مشابهپزشکی زمان مدت با مقایسه در که کردند مراجعه

دهد.مینشانکاهشدرصد۱۴حدودبودهنفر۷۸۸وهزاریککهگذشتهسالدر

است.بودهمردنفر۷۰۵ونزنفر۱۷۷تعداداینازکهبودنفر۸۸۲استاندرگذشتهسالدررانندگیتصادفاتازناشیتلفاتکلتعدادداد:ادامهوی

قانونیکلرمدی درسالپزشکی نیز حوادث این مصدومان گفت: شرقی بر۹۸آذربایجان و۱۷بالغ که۱۲۶هزار است شده گزارش و۴نفر آنان۸۰۰هزار از نفر

باشند.میمردنفر۳۲۶وهزار۱۲ونز

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

شدندقغرشرقیآذربایجاندرنفر19س:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۳:۱۱-۹۹/۰۶/۲۳(یافتکاهشدرصد۳۳زنجانارتباطیمسیرهایدررانندگیتصادفازناشیفوتیتعداد

س - ایرنا - مردادرزنجان طی استان این ارتباطی مسیرهای در رانندگی تصادف قربانیان تعداد قانونی، پزشکی آمار برابر گفت: زنجان استان انتظامی فرماندهی راه پلیس رییس پرست
است.یافتهکاهشدرصد۳۳میزانبه)۹۸پارسال(مشابهمدتبهنسبتامسالماه

امسال ماه مرداد افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز عظیمی محمدعلی اما۲۳سرهنگ باختند جان زنجان جادهای رانندگی تصادفات اثر بر نفر

بود.نفر۳۰گذشتهسالماهمرداددرشدگانکشتهتعداد

که است درحالی این داشت: اظهار مشابهوی مدت به نسبت امسال ماه خرداد طی زنجان استان ارتباطی مسیرهای در فوت به منجر رانندگی تصادفات وقوع

قبل که۲۰۸سال داشت رشد بیشتدرصد دقت رانندگان میراگر جدی توجه راه پلیس های توصیه و هشدارها و رانندگی و راهنمایی مقررات و قوانین به ی

کرد.نمیپیدانزولیروندفوتبهمنجرتصادفاتمیزانحتمبهکردند

تص پارسالرعظیمی ماه خرداد کرد: تعداد۹۸سال(یح دادند۱۲) دست از را خود جان استان این ارتباطی مسیرهای سطح در رانندگی تصادفات اثر بر امانفر

رسید.نفر۳۷رقمبهافزایشنفر۲۵باجانباختگانتعدادامسالماهخرداد

انتظامیرس فرماندهی راه پلیس رییس بیشتپرست گفت: زنجان بهراستان منجر جادهای تصادفات تعداد سالجاین ماه مرداد در مسیریرفوت به مربوط

بود.عاملینربیشتنیزباالسرعتوآلودگیخوابخستگی،وقزوین-زنجانراهآزادوخرمدره-زنجان

بیشت افزود: علترعظیمی کهین است چپ به انحراف و غیرمجاز سبقت باال، سرعت زنجان استان قدیم ارتباطی جادههای سطح در رانندگی تصادفات وقوع

نکنند.مواجهخطربارادیگرانوخودجانتاکننددقتینرآفحادثهموارداینبهشودمیدرخواسترانندگاناز

ق نیز امسال ماه تیر اینکه بابیان افزود:۱۰یبروی شدند، کشته استان این ارتباطی های جاده سطح در رانندگی تصافات اثر بر کشتهنفر به مربوط آمار این

میشود.اعالمقانونیپزشکیسویازانددادهدستازراخودجاندرمانیمراکزدراعزامیمصدومانازتعدادچهاینکهواستتصادفصحنهسرهای

امسال نخست ماهه سه طی مجموع در داشت: اظهار (۵۸وی پارسال مشابه مدت و نیز۹۸نفر این۴۶) های جاده سطح در رانندگی تصادفات قربانی نفر

است.درصدی۲۶افزایشازحاکیکهشدنداستان

باختند.جانزنجاناستانیرشهبرونارتباطیمسیرهایدررانندگیتصادفهایاثربر۹۸سالدرنیزنفر۲۵۸و۹۷سالدرنفر۲۷۰تعداد

هزارو پنج زنجان میزان،۸۴۰استان این از که دارد ارتباطی راه راه،۲۰۰کیلومتر آزاد بز۱۱۳کیلومتر و۳۴۲گراه،رکیلومتر اصلی راه راه۹۷۴کیلومتر کیلومتر

است.فرعی

نیوزتینیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۲:۴۳-۹۹/۰۶/۲۳(مازندران)(زندگیوگرمیزباخاموششاهدان
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پلها، گونه این میشود. ساخته دیگر جای به جایی از افراد رفتوآمد منظور به که میشود گفته پلی به پیاده عابر عبور پل یا پیادهرو پل ، ایرنا گزارش به

موانعمعمو از و رودخانهها به میتوان طبیعی موانع باشند.از مصنوعی یا طبیعی است ممکن موانع این میشوند. طراحی موانع از پیاده افراد امن عبور برای اًل

کرد.اشارهآزادراههاوجادههایاآهنراهیلربهمیتوانمصنوعی

موتورتا نقلیه وسیله این گسترده حضور و اتومبیل انبوه تولید دوران به جهان در پیاده عابر های پل به توجه دهههایریخچه به عمدتا و شهرها سطح در ی

ق تمرابتدایی گسترش دلیل به که زمانی ، میگردد بر بیستم اختالطرن و ها فعالیت در فراوانی ازدحام شدن، صنعتی شتابان رشد و شهرها در جمعیت کز

بزرح شهرهای مراکز در بویژه پیاده و سواره برنامهرکت و شد ایجاد شهرگ امور مسووالن و جداساریزان جهت جویی چاره به را پیادهزی عابران مسیرهای ی

کرد.وادارهااتومبیلاز

ق یک را کاربردی های سازه این قدمت توان می اساس این کاربر به هنوز طوالنی زمان این از پس که هایی سازه ، برشمرد نزدیکرن حتی مفید و واقعی کرد

اند.نشدههم

هستند، نقلیه وسایل انواع بیشمار و وقفه بی ترددهای شاهد که نیز مازندران پذیر گردشگر استان های خیابان و جاده پیاده عابر های پل توجه قابل تعداد

مصنوع این نتوانسته نیز خودرو با تصادف از ناشی غیرسواره مصدومان و قربانیان اندک چندان نه آمار و خودرو ازدحام حتی و نیستند مستثنا قاعده این از

کند.نزدیکاحداثاهدافبهرایربش

باز اداره رییس زاده حسین صادق گفته به که هایی گذارپل سرمایه امور و راهدارگانی کل اداره جادههایری در تعدادشان مازندران جادهای نقل و حمل و ی

به مازندران پرخطر و تردد هایی۲۵۱پر پل رسد، می جلعدد و فوتیها کاهش منظور مرگیوبه از عابری میر و اند.رگ شده احداث ها جاده این حاشیه ین

تعداد و هاست جاده به مربوط تنها پل تعداد شهزاین معابر و ها خیابان در نیز آن از تنهاریادی ایرنا خبرنگار عینی مشاهدات اساس بر که شود می دیده ی

کردند.میعبورهاپلاینبرخیدرنفر۳تا۲عابرنفر۳۰از

بسیا در زاده حسین گفته به که است حالی در ها پل این ماندن برایربالاستفاده پیاده عابر پلهای احداث موارد از سای ایمن برنامههای وزاجرای عبور ی

عاب عرضی سارمرور ایمن جهت خیز حادثه نقاط در آموزان دانش و پیاده وزین شهرستانها مسئوالن تقاضای به توجه با راهها حاشیه مناطق و مدارس ی

است.گرفتهصورتاسالمیشوراهای

بیشت خاطر اطمینان با رانندگان تا میشود موجب خیابانها در پیاده عابر پل خیابانروجود عرض از کسی است ممکن اینکه به توجه بدون و کنند تردد ی

بسیا شاهدیم هنوز حالیکه در دهند ادامه را راهشان کند ،رعبور نمیکنند استفاده پلها این از مسافران یا و استان این مردم از قربانیی که ای استفاده عدم

دهد.میخرمازندرانیرشهبرونودرونمعابردرتصادففقرههزار۱۵حدودساالنه،انتظامینیرویآمارطبقدارد.دنبالبهراشدن

ت تازه باربراساس حالیکه در مازندران رانندگی و راهنمایی پلیس گزارش ابتدای۱۶کاهشین از گذشته سال مشابه مدت به نسبت فوتی تصادفات درصدی

است.پیادهعابرانبهمربوطفوتیتصادفاتمجموعازدرصد۴۴همچنانامامواجهیمامروزبهتاسال

اصلیهدفگروهبرایناکارآمدی

کل اداره گزارش قانونیبراساس تعدادپزشکی گذشته سال نیز مدت۲۲۵مازندران با مقایسه در که باختند جان رانندگی تصادفات اثر بر پیاده عابران از نفر

است.داشتهافزایشدرصدچهارآنازقبلسالمشابه

بیشت است: شده عنوان گزارش این تحردر نتیجه در و اسکلتی مفصلی مشکالت وجود علت به سالمندان ، است مسن افراد به مربوط قربانیان آمار ورین ک

بیما علت به دیگر طرف از و دهند نجات مهلکه از رانندگی حوادث هنگام را خود نمیتوانند کند العمل پرعکس مزمن وویهای شکستگی میزان استخوان کی

میبرد.باالسالمنداندررامیروگرمیسکرخوداینکهمییابدافزایشبیمارستاندریربستنتیجهدر

ها پل این که است حالی در پیاده عابر های پل از استفاده در استقبال عابعدم امنیت عبوربرای رانندگان نیز و آنها خاطر اطمینان و پیاده شدهرین تعبیه ی
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بسیا در و شود می تنبلی یا و عبور در شتاب فدای که ای مساله ناپذیراند. جبران تبعات هم مواقع ناشیری نیز ها خیلی گفته به که ای استفاده عدم دارد. ی

آنهاست.نبودناستاندارداز

ش بانویرعالیه ع۸۰یفی های پله را ها پل این از نکردن استفاده دلیل ساروی استرساله حدی تا ها پل این های پله ارتفاع گفت: و کرد عنوان طویل و یض

ندارند.راآنهاازرفتنباالتواناییمسنافرادکه

ندارم.راهاپلهاینازرفتنباالتوانواقعاامااستپلهچنددارایخودملزمنچونندارممشکلیعادیهایپلهازباالرفتنبرایمنافزود:وی

کند.میعنوانحوصلگیبیوخیابانکردنطیدرشتابوعجلهراهاپلاینازاستفادهعمکهاستایساله۳۱جوانیرامیعلی

های پله دارای که جاها برخی در بویژه ندارد عبور برای تمایلی دیگر کرد استفاده آنها از یکبار کس هر که اند شده ساخته نحوی به ها پل این گوید: می وی

خودروهاست.میانازعبوروخیابانعرضکردنطیازبیشترمراتببهآنهاازعبورخطرکهاندشدهساختهدورانیحالتیباگرد

مرتضوی آموزمهسا استفاده۱۷دانش دلیل را ها پل این امنیت عدم کند، طی روز هر را خیابان عرض مدرسه به رفتن برای است مجبور که است ای ساله

کند.میعنواننکردن

باشند نداشته بیرون از دیدی هیچ شده باعث مساله این و هستند تبلیغات نصب برای محلی تنها ظاهرا پیاده عابر های پل گوید: می آموز دانش دختر این

بسیا در ترسرو باعث نداشتن دید این هم دیگر طرف از و هستیم ولگرد یا و معتاد افراد حضور شاهد بودن محصور این دلیل به ها پل این روی موارد ی

شود.می

کند.میترترسناکراآنهاازاستفادهعمالآنهابودنیکرتاوهستندروشناییگونهرهفاقدهمشبدرپیادهعابرهایپل،نوجواندختراینگفتهبه

بسیا که حالی شهردر درون پیاده عابر پل احداث های محل از حدودری فاصله از پلرمت۲۰۰ی تا فلی های نرده رازبا خیابان از عبور عمال و شده بسته ی

بدون عرض به رسیدن تا را مسافت این دهند می ترجیح یا و شوند می رد ها نرده این از یا افراد نیز موارد این در حتی شاهدیم اما است کرده غیرممکن

کنند.طینرده

استانداردعدمونادرستجانمایی

شه مسائل پیشگیرکارشناس رفتارهای قالب در و موثر بسیار کاربرد با هایی سازه عنوان به پیاده عابر های پل است: معتقد زمینه این در قربانیانری از ی

بز روی بر شهرها ورودی و شهرها تمامی در رانندگی بسیارسوانح همانند اینکه از غافل ، شدند احداث ها جاده برخی و ها دیگررگراه ترافیکی رفتارهای از ی

نشد.منتقلآنهاازاستفادهومصرففرهنگرانندگی،مهممسایلازیربسیاهمچونیاو

بسیا همانند نیز مصرف فرهنگ این : افزود رحیمی جاییرپیمان تا شود نهادینه و تاکید آن کاربردی مفید اثرات بر و آموخته کودکی از باید دیگر موارد از ی

کند.تصورآشکاراجتماعیزشتوناخوشایندرفتاریاوجرمیکرارفتاراینشدگربزوقتیکودککه

بگذ که ها پل این از استفاده فرهنگ فقدان عمومی دلیل از : گفت کارشناس پلهراین از رفتن باال مشقات ها پل این از استفاده عدم برای برخی استدالل یم،

مدی ضرورتهای از یکی پیاده عابر پلهای کردن مکانیزه گفت توان می اساس این بر نیست، کم نیز تعدادشان که هاست پل این شهرهای راهکاریت و یری

میرود.شماربههاسازهاینازاستفادهافزایشبرایموثر

بسیا در نیز ها پل این جانمایی افزود: عمدهروی مشکالت از یکی نیز دیگر سوی از و است نگرفته صورت درستی به موارد قطعیی شدن شناخته مقصر باور

گیرند.میرانندهحتمیاحتیاطبررافرضبرکهاستپیادهعابرانسویازتصادفاحتمالیبروزدرراننده

مقصدبهرسیدندرتعجیل

بز گفت: ایرنا خبرنگار به باره این در مازندران استان رانندگی و راهنمایی پلیس تررییس عابرگ خواسته ما مشکل مقصدرین به رسیدن زود جهت پیاده ین

است.خیابانطرفآنیا
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شود.میتمامجانشانقیمتبهمواقعبرخیدرمسالهاینکهکنندمیرفتارعجوالنهبسیارخودتردددرمردممتاسفانهافزود:یرباقسرهنگ

عاب اغلب باالیروی سن با افرادی ، شوند می مازندران در رانندگی سوانح دچار که را ای پیاده از۵۰ین عبور هنگام در افراد این گفت: و کرد معرفی سال

ندارند.راخودبانقلیهوسایلفاصلهوسرعتمحاسبهتوانایییرشهبرونجادههاییاخیابانعرض

پلها اغلب ارتفاع و پلکان ، دسترسی مسیر گفت: و کرد انتقاد استان پیاده عابر های پل اغلب بودن استاندارد فقدان به نسبت مازندران راه پلیس رییس

است.استفادهقابلغیرهستندخیابانازعبورقربانیانیربیشتکهمسنافرادبرایوبودهغیراستاندارد

عابررباق های پل از عبور از کردن نظر صرف باعث مساله همین که است سخت نیز جوان افراد برای حتی پیاده عابر های پل از برخی از رفتن باال داد: ادامه ی

کنند.ترددخیابانکفدرکندمیترغیبراپیادهعابرانوشودمیپیاده

بردا بهره در را پیاده عابر های پل کردن مکانیزه هروی مسئله این البته گفت: و دانست موثر شهروندان آنزی امکان گسترده سطح در که دارد سنگینی ینه

شود.انجامیرشهمناطقدرحداقلتوانمیامانداردوجود

ینرعابراحتخیالوخودروهادانستنمقصر

عمومی گوهای و گفت بسیاطبق ایرنا، خیابانرخبرنگار از عبور در مازندران مردم از عابی با برخورد در رانندگان بودن مقصر دلیل به و دانسته محق را ینرخود

راحت خیالشان نوعی به عابپیاده، مراقب همواره هستند موظف نقلیه وسیله رانندگان که عابراست و باشند پیاده مسئولیتیرین خیابان از عبور برای ین

ندارند.

ماده عاب۴اما عبور و «ورود که گوید می راهآهن و راه ایمنی توقفرقانون همچنین و شاهراهها در دام دادن عبور و مجاز غیر نقلیه وسائط انواع و پیاده ین

و است ممنوع عبور خطوط در نقلیه جوسائط یا ضرب به منجر که شود واقع حادثهای مذکور جهات به گاه کهرهر مجاز راننده شود مالی خسارت یا قتل یا ح

داشت.»نخواهدمسئولیتیفوقمواردبهنسبتباشددرشاهراهکترحبهمجازاونقلیهوسیله

ماده طبق سال۲۶همچنین در شده اصالح رانندگی تخلفات به رسیدگی مسیرهای۱۳۸۹قانون و تجهیزات عالئم، پیاده عابران عبور برای که هایی راه «در ،

کشی خط نقاط از محل در منصوبه رانندگی و راهنمایی عالئم به توجه با رو سواره طول یا عرض از عبور هنگام مکلفند عابران است، شده داده اختصاص ویژه

گذ هرشده، نمایند استفاده ویژه مسیرهای و همسطح غیر های مشروطرگاه راننده نقلیه، وسیله با تصادف صورت در ننمایند، عمل مذکور تکلیف به عابران گاه

کنت به قادر و باشد نموده رعایت را مقررات کلیه که این جلربه و نقلیه وسیله نخواهدرگیول مسئولیتی نباشد بدنی و مادی خسارت ایجاد یا تصادف از ی

داشت.»

ش و شد نخواهد بیمه مزایای از متوفی وارث یا مصدوم استفاده مانع راننده مسئولیت عدم قانونی ماده این طبق تعقیبرالبته منع قرار ارائه با بیمه کت

صندوق از عابر دیه نباشد، بیمه نقلیه وسیله چنانچه بود. خواهد متوفی وراث یا مصدوم به نامه بیمه موضوع تعهدات اجرای به ملزم راننده برائت حکم یا

شود.میپرداخت۱۳۴۷/۱۰/۲۳مصوبثالثشخصمقابلدرزمینییرموتونقلیهوسایلدارندگانمدنیمسئولیتیراجبابیمهقانونموضوع

کنترییس و عملیات اظهارراداره باال در شده ذکر قانونی موارد به اشاره با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در مازندران رانندگی و راهنمایی پلیس ترافیک ل

ندارد.وجودرانندهوپیادهعابربیننیزفرقیوشودمینوشتهوتدوینشهروندانهمهبرایرانندگیوراهنماییمقرراترعایتداشت:

عاب افزود: محمدی ملک فرزاد شرایطیرسرهنگ هر در کنند تصور نباید پیاده خطرقانونین به را دیگران و خود جان تصور همین با و بود خواهد آنان نفع به

بیندازند.

عاب مخصوص اماکن از استفاده بسیاروی گفت: و کرد عنوان شهروندی و مدنی مسئولیت و حق یک را هوایی پل همچون پیاده ازرین ناشی تصادفاتی از ی

بینند.میخسارتنیزیرسواخوروهایسرنشینانهمچنینوپیادهینرعابدیگروافرادپیاده،ینرعاباحتیاطیبی

کنترییس و عملیات شهراداره و ای جاده تصادفات از توجهی قابل تعداد روز هر گفت: رانندگی و راهنمایی پلیس ترافیک عابرل احتیاطی بی خاطر به ینری

ان)(مازندرگیدزنوگمریبازخاموششاهدانایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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جلرپیاده برای رانندگان و دهد می عابرگیوخ با برخورد از مسئلهری این برای البته که شوند می مالی و جانی خسارت تحمل و انحراف به مجبور پیاده ین

ندارد.وجودمشخصیقانون

پیادهعابرپلهایتبلیغاتییرکارب

عاب های پل از استفاده عدم در متعدد عوامل بودن دخیل به محمدی ترملک مهم افزود: و کرد اشاره ازرپیاده حتی که است ها پل خود ساختار دلیل ین

است.خالیراحتیوامنیتیامکاناتینرکمت

شه مسئوالن که دهد می نشان امر ظواهر داد: ادامه و کرد توصیف تبلیغاتی هدف با بیشتر را پیاده عابر پلهای ساختار راهساروی و بیشترزی ای جاده ی

مردم.جانیمنافعتامیگیرندنظردرراهاپلتبلیغاتیمنافعجنبه

کنترییس و عملیات وراداره مصرف پر چراغ چندین که دید خواهید هوایی های پل اکثر به گذرا نگاهی با گفت: رانندگی و راهنمایی پلیس ترافیک ل

ندارد.وجودنیزروشنایییکحتیپلراهرویدراماشدهنصبپلبیروندرتبلیغاتینمایشبرایگرانقیمت

به همچنین تقوی گفت: و کرد اشاره ها پل دررناامنی ها پل این تردد۲یباتمامی مسیر ناامینطرف محیطی که شده محصور تبلیغاتی تابلوهای میان برایدر

کند.میایجادناهنجارافرادبرایایمنمحیطوینرعاب

شیب، پر پلکان افزود: و دانست مردم عموم استقبال عدم دالیل دیگر را پیاده عابر های پل پایین کیفیت محمدی برایملک خصوص به بان سایه نبود

است.پیادهعابرهایپلازاستفادهدرمردمرغبتیبیکیفیدالیلینرتمهمازنامناسبجانماییوبارانیروزهای

)۰۸:۳۶-۹۹/۰۶/۲۳(نیستاستانداردهمدانروستاییجادههایراه:پلیسرییس

غیراستاندارد مسیرهای به را استان این روستایی های جاده طولی، و عرضی تند شیبهای کم، عرض تند، پیچهای خاکی، شانه نبود گفت: همدان استان راه پلیس رییس ایرنا- همدان-
است.کردهتبدیلحادثهخیزو

ع رضا وزیزسرهنگ هزار یک داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در یکشنبه روز الزم۷۲ی استاندارد از روستاها این همه مسیر که دارد وجود استان این در روستا

نیست.برخوردارخودروترددبرای

کرد: اضافه برایوی کافی ایمنی و اصولی نقشه از و است شده رو سواره مسیره به تبدیل آن روی بر آسفالت پخش با تنها که بودند مالرو مسیرها این بیشتر

نیستند.برخوردارنقلیهوسایلتردد

همدان استان راه پلیس واافزود:رییس و جرحی و فوتی سوانح آمار رفتن باال در استان این روستایی مسیرهای نبودن داشتهژاستاندارد تاثیر خودروها گونی

است.

ع راهزیزسرهنگ پلیس ماموران نبودن حاضر به توجه با و بوده توجه بی رانندگی و راهنمایی آییننامههای رعایت به نسبت نیز روستاییان داشت: اظهار ی

ان)(مازندرگیدزنوگمریبازخاموششاهدانایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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میکنند.غیرمجازسرعتباترددبهاقدامروستاییمسیردرهاگشتیو

هنگام شب روستایی مسیر در خودروها سرعت حالیکه در کرد: بیان روز۴۰وی طول در با۵۰و رانندگان اما است شده تعیین ساعت در برابر۲.۵تا۲کیلومتر

میکنند.ترددمسیرهاایندرشدهتعیینحدازبیشتر

وا افزایش باعث غیرمجاز سرعت با تردد کرد: اضافه همدان استان راه پلیس وژرییس تند پیچ با یکباره به راننده چراکه است شده ها مواجه۹۰گونی درجه

میشود.خودروگونیژواموجباصلی،مسیرسمتبهفرمانیعرسچرخاندنعلتبهوشده

ع سالجازیزسرهنگ در روستایی مسیرهای در جانباختگان و مجروحان تمامی گفت: همچنینری هستند مناطق این در ساکن و بومی افراد درصد۱۰۰ی

است.دادهخرآفتابغروبتاطلوعازیعنیروزطولدرسوانح

ر شهرستانهای اینکه بیان با بیشتن،زوی اسدآباد و افزود:رکبودراهنگ دادند اختصاص خود به را روستایی سوانح میزان این۲۰ین ای جاده سوانح در تن

است.دادهخرروستاییمسیردرفوتیسوانحاینازنیمیکهباختندجانتصادفصحنهسردرامسالیوررشهاستان

آخ مدیرطبق توسط شده ارایه گزارش قانونیکلرین شه۱۶۴همدانپزشکی برون و درون رانندگی سوانح در پایانرتن تا فروردین ابتدای از استان این ی

کردند.فوتروستاییوخاکیمسیرهایدرنفر۱۸تعداداینازواستتن۱۰۴یرشهبرونجادههایسهمکهباختندجانامسالمرداد

نیستداستاندارهمدانروستاییجادههایاه:رپلیسییسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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