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ستادیاخبار

)۱۱:۲۸-۹۹/۰۶/۲۳(دادرارجوعاربابپاسخبایدممکنزمانینرتکوتاهدر

ترگزارخب کوتاه در اینکه بیان با کشور عالی دیوان میزان-رییس خری باعث نباید آنان به پاسخگویی و مردم به خدمات گفت:ارائه داد را رجوع ارباب پاسخ باید ممکن زمان جرین
شود.تراشی

کاررگزارخب گفت: مقدم مرتضوی احمد حجتاالسالم میزان- قانونیی سرپزشکی افراد روان و روح فرسایشوبا موجب که است سختی مشاغل از و دارد کار

دارد.اخالصوتوفیقبهنیازعرصهایندرخدمتبنابراینمیشود

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 اینررییس 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.فراالهیاوامرازتبعیتووظایفانجامراهدرتواننهایتیرگیرکابهوایثاربهالهی،تقوایرعایتبرکیدأت

مدا حق دیگر، داد:خصوصیت ادامه راهروی این در البته بیگانه، یا باشد نزدیکان از اینکه و افراد جایگاه گرفتن نظر در بدون حقدار به حق دادن است. ی

میکنند.یرنگآیندهویرحسابگوصبربهتوصیهمسیرایندرتوفیقبرایحضرتلذاداشتخواهیهممشکالتی

پذی افزود:مسئولیت کشور عالی دیوان ویررییس ازدیگر نتیجهژی به برای را توانش تمام تا دارد تکلیف مسئولی هر است. اسالمی نظام در مدیران گیهای

بگیرد.کاربهداردعهدهبرآنچهرساندن

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.اسالمینظامدرپذیرمسئولیتمسئوالنومدیرانگیهایژویجملهازمردمامورنجامادر

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 قایل 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 قایل ارزش مردم وقت برای ادارات برخی در متاسفانه 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 رییس

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

پیام/انتهای

حمایتروزنامهدیگر:منابع

)۰۹:۵۳-۹۹/۰۶/۲۳(مردمبهاداراتبرخیبیتوجهیازکشورعالیدیوانرئیسگالیه

میمانند.معطلراهروهادرمردمساعتهاونمیشوندقائلارزشمردموقتبرایاداراتبرخیدرمتأسفانهگفت:کشورعالیدیوانرئیسنوشت:تسنیم

سازمان مدیران شورای جلسه در امروز صبح مقدم مرتضوی احمد قانونیحجتاالسالم کارپزشکی کرد: اظهار قانونیکشور، سرپزشکی افراد روان و روح با

دارد.اخالصوتوفیقبهنیازعرصهایندرخدمتبنابراینمیشودفرسایشموجبکهاستسختیمشاغلازوداردکارو

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

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

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
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)۱۰:۱۲-۹۹/۰۶/۲۳(استاسالمینظاممدیرانگیهایژویازمردماموربهرسیدگیکشور:عالیدیوانرئیس

وی از مردم وقت برای شدن قایل ارزش و توجه نیز و میدهد اجازه مقررات که آنجا تا آنان بر نگرفتن سخت و مردم کار تسهیل گفت: کشور عالی دیوان رییس - ایرنا - گیهایژتهران
وقت به باید اسالمی نظام در حالیکه در مانند می معطل راهروها در مردم ها ساعت و نمیشوند قایل ارزش مردم وقت برای ادارات برخی در متاسفانه است مسئولیتپذیر مدیران

بدهیم.رارجوعاربابپاسخوقتاتالفبدونوممکنزمانینرکوتاهتدرودهیماهمیتمردم

سازمان از ایرنا یکشنبه روز گزارش قانونیبه کارپزشکی افزود: سازمان این مدیران شورای جلسه در مقدم مرتضوی احمد حجتاالسالم پزشکیکشور،

وقانونی کند می صادر رأی قانونی پزشکان کارشناسی نظر اساس بر عمدتا دادگاه و است قضایی محاکم برای قانونیکارشناسی افرادپزشکی روان و روح با

دارد.اخالصوتوفیقبهنیازعرصهایندرخدمتبنابراینشودمیفرسایشموجبکهاستسختیمشاغلازوداردکاروسر

نظر داد: ادامه 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

دیگر بخش در کشور عالی دیوان خصوصیاتریس این اولین از دینی تقوای داشتن گفت: و کرد اشاره اسالمی نظام در مدیران خصوصیات به خود سخنان از ی

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

خواند.میفراالهیاوامرازتبعیتووظایفانجامراهدرتواننهایتیرگیرکابهوایثاربهالهی،تقوای

مدا حق دیگر، خصوصیت افزود: راهروی این در البته بیگانه، 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 رو این از داشت، خواهی هم نگرمشکالتی آینده و پذیری مسئولیت و کنند می ویری ازدیگر گیژی

بگیرد.کاربهداردعهدهبرآنچهرساندننتیجهبهبرایراتوانشتمامتاداردتکلیفمسئولیهراست.اسالمینظامدرمدیرانهای

وی به ادامه در مقدم تکژمرتضوی کرد: خاطرنشان و اشاره پذیر مسئولیت مدیران های درسترگی راهنمایی و صحیح پاسخگویی رجوع، ارباب و مردم یم

است.اسالمینظامدرپذیرمسئولیتمسئوالنومدیرانهایگیژویجملهازمردمامورنجامادریعرتسومردم

ت با مقدم جلأمرتضوی بر خرگیوکید از ویری دیگر از را آن مردم، برای تراشی وژج مردم به خدمات ارائه افزود: و برشمرد پذیر مسئولیت مدیران های گی

خ مانع که باشد نحوی به باید آنان های درخواست به برایرپاسخگویی مواردی در ها پرونده به رسیدگی روند شدن طوالنی که چرا شود آنان برای تراشی ج

نکنید.تحمیلمردمبهاضافیهایینهزهاقتصادی،نامناسبشرایطبهتوجهباپسداردهمراهبهگزافیهایینهزهمردم

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

است.گذشتوتفاهمبهحاضرکشوربرایمثبتاقدامواموربهترپیشبردبرایپذیرمسئولیتمدیربنابرایناست،افزایی

دممربهاتادارخیبربیتوجهیازکشورلیعادیوانرئیسگالیهخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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جل جلرگیووی بیتالمال، امکانات از غیرمجاز استفاده از پرهیز تبذیر، و اسراف از ازرگیوی ویزی دیگر از را نابجا های خواسته و طلبی مدیرانژیاده های گی

شد.موجودامکاناتازبهینهاستفادهوخدماتبهترارائهبراییتیرمدیهایعرصهدرهاگیژویاینبهتوجهخواستاروکردعنوانپذیرمسئولیت

)۱۰:۱۴-۹۹/۰۶/۲۳(قانونیپزشکیدراستخدامیآزمونیقرطازنفر۲۰۰جذب

میشوند.قانونیپزشکیجذبامسالاستخدامیآزمونیقرطازنفر۲۰۰گفت:کشورقانونیپزشکیسازمانپشتیبانیویترمدیتوسعهمعاون-ایرنا-تهران

منوچه حاج رضا قانونی، پزشکی سازمان از ایرنا یکشنبه روز گزارش آغازربه آن نام ثبت حاضر حال در که امسال رو پیش استخدامی آزمون در افزود: ی

کرد.خواهیمپذیرشراخودنیازموردنیروهایازبخشیآزموناینیرگزاربقالبدروشدهدادهسازمانبهنفر۲۰۰یرگیرکابهمجوزشده،

سازمان نیاز اساس بر آزمون این برای گرفته نظر در های پست و مشاغل کرد: نشان خاطر قانونیوی تخصصیپزشکی و فنی نیروهای بیشتر که شده تعیین

شد.خواهدرفعانسانینیرویکمبودحوزهدرسازماناینمشکالتازبخشیآنانیرگیرکابهباوهستند

مدی توسعه پشتیبانیرمعاون و قانونییت ازپزشکی بیش اکنون گفت: سازمان دراین انسانی نیروی کمبود به اشاره سازمان۶۰با این های پست از درصد

کنیم.یرگیرکابهراخودنیازموردنیروهایبتوانیمالزممجوزهایاخذبایمرامیدواکهاستخالیوبالتصدی

منوچه برحاج زمان خصوص در تارگزاری کرد: خاطرنشان امسال استخدامی آزمون بری کشوررگزاریخ خاص شرایط به توجه با آزمون گی(ی کرونا)،رهمه ی

ساعت تا آزمون این در نام ثبت برای مندان عالقه اما شد خواهد اعالم سنجش سازمان شنبه۲۴:۰۰توسط درشه۲۹روز به مراجعه با دارند فرصت گاهریور

کنند.اقدامنویسینامبهنسبتwww.sanjesh.orgنشانیبهکشورسنجشوآموزشسازماناطالعرسانی

سالجا استخدامی آزمون در وی گفته قانونی،ربه پزشکی کاردان آزمایشگاه، امور کارشناس دندانپزشک، عمومی، و متخصص پزشک همچون مشاغلی ی

دفت امور متصدی مالی، امور کارشناس حسابدار، سیستم، تحلیلگر قانونیدریرکارشناس سالپزشکی استخدامی آزمون دفترچه در شد خواهند ۹۹پذیرش

است.قانونیپزشکیبهمربوط۳۶۸تا۳۶۲صفحاتاز

نیوزامروزیرخبپایگاهافکار/روزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

استاسالمینظامانمدیرویژگیهایازدممراموربهگیدسیرکشور:لیعادیوانرئیسایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۲:۲۲-۹۹/۰۶/۲۳(استقضاتتوجهموردقانونیپزشکینظر

است.قضاتتوجهموردخبرهکارشناسیکعنوانبهقانونیپزشکینظرکشور:عالیدیوانرئیس

خب گزارش کاررگزاربه گفت: مقدم مرتضوی احمد حجتاالسالم ، سیما و صدا قانونیی سرپزشکی افراد روان و روح کهوبا است سختی مشاغل از و دارد کار

دارد.اخالصوتوفیقبهنیازعرصهایندرخدمتبنابراینمیشودفرسایشموجب

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.فراالهیاوامرازتبعیتووظایفانجامراهدرتواننهایتیرگیرکابهوایثاربهالهی،تقوایرعایتبرکیدأت

مدا حق دیگر، خصوصیت داد: ادامه راهروی این در البته بیگانه، یا باشد نزدیکان از اینکه و افراد جایگاه گرفتن نظر در بدون حقدار به حق دادن است. ی

میکنند.یرنگآیندهویرحسابگوصبربهتوصیهمسیرایندرتوفیقبرایحضرتلذاداشتخواهیهممشکالتی

پذی ویرمسئولیت از پذیژی مسئولیت افزود: کشور عالی دیوان رئیس است اسالمی نظام در مدیران ویرگیهای دیگر از اسالمیژی نظام در مدیران گیهای

بگیرد.کاربهداردعهدهبرآنچهرساندننتیجهبهبرایراتوانشتمامتاداردتکلیفمسئولیهراست.

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.اسالمینظامدرپذیرمسئولیتمسئوالنومدیرانگیهایژویجملهازمردمامورنجامادر

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 قایل 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 قایل ارزش مردم وقت برای ادارات برخی در متاسفانه 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

قانونیشکیپزدراستخدامیمونآزیقطرازنفر۲۰۰جذبایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.گذشتوتفاهمبهحاضرکشوربرایمثبتاقدامواموربهترپیشبردبرایپذیرمسئولیتمدیربنابرایناستافزایی

جل وی بیتالمال امکانات از غیرمجاز استفاده از جلرگیوپرهیز بیتالمال، امکانات از غیرمجاز استفاده از پرهیز تبذیر، و اسراف از ازرگیوی وزی طلبی یاده

وی دیگر از را ... و نابجا ویژخواستههای این به توجه خواستار و کرد عنوان پذیر مسئولیت مدیران مدیژگیهای عرصههای در بهتررگیها ارائه برای یتی

شد.موجودامکاناتازبهینهاستفادهوخدمات

یارآیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۱۳-۹۹/۰۶/۲۳(کندمیصادررأیقانونیپزشکینظراساسبردادگاه

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

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط از نقل به و ایسکانیوز اجتماعی گروه گزارش قانونیبه جلسهپزشکی در مقدم مرتضوی احمد حجتاالسالم کشور،

کار گفت: سازمان این مدیران قانونیشورای سرپزشکی افراد روان و روح خدمتوبا بنابراین شود می فرسایش موجب که است سختی مشاغل از و دارد کار

دارد.اخالصوتوفیقبهنیازعرصهایندر

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

کنیدیعرتسوتسهیلرامردمکار

دیگ بخش در کشور عالی خصوصیاتررئیسدیوان این اولین از دینی تقوای داشتن گفت: و کرد اشاره اسالمی نظام در مدیران خصوصیات به خود سخنان از ی

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

خواند.میفراالهیاوامرازتبعیتووظایفانجامراهدرتواننهایتیرگیرکابهوایثاربهالهی،تقوای

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

کنند.مییرنگآیندهویرحسابگوصبربهتوصیهمسیرایندرتوفیقبرایحضرتلذاداشتخواهی

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

بگیرد.کار

وی به ادامه در تکژوی گفت: و کرد اشاره پذیر مسئولیت مدیران های تسرگی و مردم درست راهنمایی و صحیح پاسخگویی رجوع، ارباب و مردم اریم در یع

استقضاتتوجهدمورقانونیشکیپزنظرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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است.اسالمینظامدرپذیرمسئولیتمسئوالنومدیرانهایگیژویجملهازمردمامورنجام

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

خ مانع که باشد نحوی به باید آنان های درخواست به پاسخگویی و مردم درربه ها پرونده به رسیدگی روند شدن طوالنی که چرا شود آنان برای تراشی ج

نکنید.تحمیلمردمبهاضافیهایینهزهاقتصادی،نامناسبشرایطبهتوجهباپسداردهمراهبهگزافیهایینهزهمردمبرایمواردی

وی دیگر از را مردم وقت برای شدن قایل ارزش و توجه نیز و دهد می اجازه مقررات که آنجا تا آنان بر نگرفتن سخت و مردم کار تسهیل مدیرانژوی های گی

تص و دانست پذیر دررمسئولیت مانند می معطل راهروها در مردم ها ساعت و شوند نمی قایل ارزش مردم وقت برای ادارات برخی در متاسفانه کرد: یح

بدهیم.رارجوعاربابپاسخوقتاتالفبدونوممکنزمانینرتکوتاهدروبدهیماهمیتمردموقتبهبایداسالمینظامدرکهحالی

افزایی هم و تفاهم اهل و شود می نظام تحکیم موجب پذیر مسئولیت انسان گفت: و کرد اشاره امور این رعایت نتایج به همچنین کشور عالی رئیسدیوان

است.گذشتوتفاهمبهحاضرکشوربرایمثبتاقدامواموربهترپیشبردبرایپذیرمسئولیتمدیربنابرایناست

جل جلرگیووی بیتالمال، امکانات از غیرمجاز استفاده از پرهیز تبذیر، و اسراف از ازرگیوی ویزی دیگر از را ... و نابجا های خواسته و طلبی هایژیاده گی

شد.موجودامکاناتازبهینهاستفادهوخدماتبهترارائهبراییتیرمدیهایعرصهدرهاگیژویاینبهتوجهخواستاروکردعنوانپذیرمسئولیتمدیران

پیام/انتهای

20/20

اکونومیستایرانیرخبپایگاهآنا/ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۳۸-۹۹/۰۶/۲۳(امسالاستخدامیآزموندرقانونیپزشکیپذیرشموردمشاغلاعالم

مدی توسعه استخدامرمعاون به اشاره با کشور قانونی پزشکی سازمان پشتیبانی و ط۲۰۰یت از سازمان این در شرنفر نحوه جزئیات امسال، استخدامی آزمون وریق مشاغل و کت
کرد.یحرتشرانیازموردپستهای

پویا؛ خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش منوچهبه حاج دربارهررضا پذیرشی مورد قانونیمشاغل کرد:پزشکی اظهار امسال استخدامی آزمون دردر

پیشرو استخدامی کاآزمون به شده200یرگیرمجوز داده سازمان به بنفر قالب در ما خواهیمرگزارو پذیرش را خود نیاز مورد نیروهای از بخشی آزمون این ی

کرد.

مدی توسعه سازمانرمعاون پشتیبانی و قانونییت پستهایکشورپزشکی و مشاغل کهافزود: شده تعیین سازمان نیاز اساس بر آزمون این برای گرفته نظر در

شد.خواهدمرتفعانسانینیرویکمبودحوزهدرسازمانمشکالتازبخشیآنهایرگیرکابهباوهستندتخصصیوفنینیروهایًاعمدت

کندمیصادررأیقانونیشکیپزنظراساسبرگاهدداایسکانیوز:|خبرخبرادامهادامه
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سازمان در انسانی نیروی کمبود به اشاره با قانونیوی ازپزشکی بیش حاضر حال در پستهای60گفت: از امیدوادرصد که است خالی و بالتصدی یمرسازمان

کنیم.یرگیرکابهراخودنیازموردنیروهایبتوانیمالزممجوزهایاخذبا

منوچه دربارهرحاج بی تارگزارزمان کرد: خاطرنشان امسال استخدامی آزمون بری کشوررگزاریخ خاص شرایط به توجه با آزمون توسطیرهمهگی(ی کرونا)،

عالقهمندان اما شد خواهد اعالم سنجش ثبتنامسازمان ساعتبرای تا آزمون این شنبه24:00در درشه29روز به مراجعه با دارند فرصت اطالعرسانیریور گاه

کنند.اقدامنامنویسیبهنسبتwww.sanjesh.orgنشانیبهکشورسنجشوآموزشسازمان

جا سال استخدامی آزمون در مسئول، مقام این گفته کاردانربه آزمایشگاه، امور کارشناس دندانپزشک، عمومی، و متخصص پزشک همچون مشاغلی ی

دفت امور متصدی مالی، امور کارشناس حسابدار، سیستم، تحلیلگر کارشناس قانونی، دررپزشکی قانونیی لینکپزشکی در آن جزئیات که شد خواهند پذیرش

است.دسترسدریرز

)تاسقانونیپزشکیبهمربوط368تا362صفحات(99سالاستخدامیآزموندفترچه

کناریرخبپایگاهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۸:۴۶-۹۹/۰۶/۲۳(نمیترسیم؟!کروناازچرارحمانینیا؛فرهاد

مخاطبانارسالییادداشت

بیما کننده نگران اخبار از که است کسی کمتر رحمانینیا*؛ مرفرهاد و کروناری ویروس اثر بر ومیر رسانههاآگ اخبار از توجهی قابل بخش و باشد نداشته گاهی

بیما این با مرتبط مشکالت و مخاطرات به عمومی گفتگوی خبررو وقتی حال این با دارد. اختصاص و4ی کشور شمال به گذشته تعطیالت در سفر میلیون

فاصلهگذا شرایط رعایت به مردم اقشار از بخشی توجهی مطربی پرسش این میشود، وشنیده دیده ماسک پوشیدن و ازری شهروندان این چرا که میشود ح

میترسند.کمترحداقلیانمیترسندکرونا

م از ترس نیست اساسیترشکی از یکی تارگ ترسهای مرین به روانکاوی نهضت پیشگامان مانند دانشمندان برخی دیگر سوی از است، بوده بشر گریخ

غ یک عنوان به انسان نپذیردوستی معاصر روانشناسان برخی دیدگاه با همسو نیز را آن اگر که میکنند اشاره قدرتمند اما ناهشیار، تجربیریزه یافته باید یم

محرگیوخ با رفتاری روانشناسان برجسته آزمایشی و علمی کشف تردید بی که جدید تاملبرانگیرکهای نگاه با مخاطراتزگراست به اعتنایی بی تحلیل در ی

گیرد.قرارمدنظرکروناپاندمیک

محرگیوخ به کردن عادت سادهتر تعبیر به یا ساری روند در آزارنده یا خوشایند استرگازک زنده موجود معمول زندگی از بخشی اطراف جهان پدیدههای با ی

م علل و خطرزا عوامل وقتی زاویه ازهمین دررو کشورهای با تفاوتهایی و شباهتها که میشویم متوجه کنیم مرور را کشورمان اخیر چندسال در ومیر گ

دارد.یافتهتوسعهوتوسعهحال

بیما که نظر این مراز علل فهرست صدر در دنیا کشورهای از خیلی مانند کشورمان در سرطان و قلبی فراوانیریهای هرچند نمیکنیم، تعجب دارد قرار میر و گ

بیمارم این بروز خطرزای عوامل اینکه علیرغم و است یافته توسعه کشورهای از برخی از بیشتر توسعه حال در کشورهای در دسته دو همین در ومیر یهارگ

که رسانده جایی به را کار فقیر کشورهای در استرس صدالبته و دخانیات مصرف بدنی، فعالیت تغذیه، مانند مواردی لیکن است، یکسان بشر آحاد همه برای

است.داشتهثروتمندکشورهایبهنسبتتوجهیقابلافزایشآنهامیروگرمآمار

امسالاستخدامیمونآزدرقانونیشکیپزشپذیردمورمشاغلاعالمتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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م از احوال و ثبت سازمان آمار رابطه سالردرهمین در شده ثبت میرهای و بیما1397گ که میدهد دلیلرنشان عروقی و قلبی م6/38یهای میرردرصد و گ

میدهد.نشانراباالیینسبتارقمخودنوعدرمیدهندکهدستازراخودجانقلبیسکتهاثربرفقطهموطنانازنفر300حدودروزانهوبودهایرانیاندر

سازمان قانونیآمار مپزشکی سوم و دوم علت اخیر سالهای در که هم جادهای سوانح مورد در گذشته سال چهار بنابرردر است. قابلتامل بوده ایرانیان گ

م بیمه پژوهشکده رتبهزکرگزارش ایران در رانندگی ازتصادفات ناشی تلفات میزان ایران روزانه89ی و است داده اختصاص جهان کشورهای بین را46را نفر

م کام سالربه در روند این و میفرستد م15923با1395گ بهرمورد میر و سال16946گ در کماکان1398نفر گرفته صورت اقدامات همه علیرغم که رسیده

سالرن در ناجا کل فرماندهی جانشین توسط شده اعالم آمار البته میدهد. نشان صعودی به1397خ که28نزدیک است رانندگی تصادفات در کشته هزار

است.اسفباربسیارکهمیرساندنفر76بهراروزانهمیروگرمرقم

عدد اگر مقادیر این به توجه با برایرم110حال را روز شبانه در تا22154گ اسفند اول فاصله در کشور کرونایی بگیرشه15بیمار نظر در را وقتریور آن یادزیم

بگذا آدمهایی جای را خود اگر و نمیرسد بنظر کنترترسناک در پزشکی توصیههای به کردن عمل که جورریم یک و هزار با را عروقی قلبی خطرزای عوامل ل

این به شاید وقت آن کردهاند عادت ایمن چندان نه جادههای در پایین استاندارد با خودروهای سوارشدن به یا و میبینند دشوار فرهنگی و اقتصادی مشکل

نمیترسند.کروناازمردمبرخیچراکهنکنیمتعجبونبودههولناکشهروندانبرخیبرایدلیلیهربهگرمحضوردیگرکهکنیمفکرموضوع

گیالندانشگاه*استاد

نیوزکبنایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۱:۲۱-۹۹/۰۶/۲۳(ندارندجامردههابرایتهرانگورستانهای

ج از گزارشی بود منظور این برای جدیدی اراضی تهیه و تهران گورستانهای بهوضع رسیدگی مأمور که کمیسیونرکمیسیونی این در است. کرده تهیه خود اقدامات و بررسیها یان
میکنند.رسیدگیگورستانهاوضعبهکهاستسالیکبهیبرقودارندعضویتاوقافادارهوتهرانیرشهردای،ربهدای،ردادگستکشور،وزارتنمایندگان

آمار اساس بر کمیسیون این گزارش قانونیدر روپزشکی تهران در که گردیده نفر70یزخاطرنشان هر دفن برای و میمیرند که2نفر است الزم زمین متر

میشود آن رو140جمع مردهها برای تهران در است، الزم تأسیسات سایر و کشی خیابان برای که مساحتی احتساب با و و300یزمتر است الزم زمین متر

ش قوانین اساس بر ازرچون بعد حداقل قبرستان هر یک30ع احداث نیست، مردگان برای جایی دیگر نیز موجود قبرستانهای در و است انهدام قابل سال

ق به احتیاج جدید بهرقبرستان کوششهای3یب از بعد که است گردیده خاطرنشان همچنین مزبور کمیسیون گزارش در دارد. زمین مربع متر نیم و میلیون

قبوز چون و نشدهاند منظور این برای زمین تهیه به موفق ازریاد بیش اکثرا دارد وجود آباد مسگر قبرستان در که آن30ی انهدام و میگذرد آن عمر از سال

نیزشرع آباد هاشم در همچنین و گیرد قرار استفاده مورد آینده و حال مردگان دفن برای تا شود کوبیده قبرستان این از قسمتی باید ندارد مانعی نیز هزار240ًا

سالهای ظرف تهران چون که است کرده پیشنهاد خود گزارش در همچنین کمیسیون این است. شده گرفته نظر در قبرستان یک احداث برای زمین مربع متر

دورت از را خود مردگان که است مشکل بسیار مردم برای و کرده پیدا فوقالعادهای و بیتناسب توسعه کنند،راخیر حمل موجود قبرستانهای به شهر نقاط ین

گردد.احداثقبرستانینیزشهرحومهنقاطازیکهردرکهاستاینبهتر

بز مشکل به اشاره ضمن مزبور گزارش خوارردر زمین چندنفر که وحشتناکی سوءاستفادههای به هستند مواجه آن با خود مردگان دفن برای تهران مردم که گی

مث است، شده اشاره کردهاند وضع این آنهااز خود برای که معمولی قبر هر زمین برای اینکه از گذشته خواران زمین که است گردیده خاطرنشان گزارش در اًل

سیم؟!نمیترکروناازاچرارو:فر|خبرخبرادامهادامه
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از ازر20کمتر شده تمام تا4یال درهزار10هزار پول وسعتریال به محوطهای در میکنند، آنها10یافت تومان هزار ده از بیش که ساختهاند اتاقکهایی متر

شهردا و دولت زودتر هرچه است الزم که شده اضافه گزارش این پایان در میفروشند. مردم به آنررا با خود ابدی زندگی برای مردم که را مشکلی عمق ی

برآیند.چارهجوییپیدرزودترچههروکنندکردمواجهاند

1342آبان20دوشنبه–کیهانروزنامه

ندارندجامردههابرایتهرانگورستانهای

ایرانروزنامهدیگر:منابع

)۰۳:۳۲-۹۹/۰۶/۲۴(میگیردجانبیصداکهآبیکانالهای

غ اثر در که افرادی آمار تابستان و گرما فصل در ساله بهرهمه راجع مردم به میکنند سعی مسؤوالن و میشود پخش رسانهها از پیوسته طور به دستدادهاند، از را خود جان قشدگی
دهند.هشدارخطراین

خب گزارش مشترگزاربه شنا و تنی آب رسد، می فرا که گرما فصل اصفهان، از فارس غری و شنا ماجرای اما دارد را خود گرم حکایتریهای بین این در قشدگی

غ اثر در که افرادی آمار تابستان و گرما فصل در ساله همه میشود، تکرار سال هر که است ازرتلخی پیوسته طور به دستدادهاند، از را خود جان قشدگی

دهند.هشدارخطراینبهراجعمردمبهمیکنندسعیمسؤوالنومیشودپخشرسانهها

غ از ناشی حوادث شاهد اصفهان استان جمله از و کشورمان مختلف استانهای نیز امسال تابستان سالردر هر بود؛ غیرمجاز و ناامن مناطق در قشدگی

شما غربا از دری آبگیرها، سدها، در کشاوررقشدگی روباز استخرهای مصنوعی، و طبیعی البتهزیاچههای که هستیم مواجه آب کانالهای و رودخانهها ی،

است.نداشتهیرتأثیآنچنانشایدمیروگرمآمارشدنکمدرشناممنوعیتهشدارتابلوهاینصبواطالعرسانیها

دادنددستازراخودجانقشدگیرغاثربرنفر275وهزارگذشتهسال

سازمان آمار قانونیطبق وپزشکی هزار گذشته سال غ275کشور اثر بر بارنفر خوزستان تعداد این از که دادند دست از را خود جان در151قشدگی فوتی

غ آمار بارصدر مازندران و دارد قرار شدگی با109ق گیالن غ108و سوم یک از بیش و هستند بعدی جایگاههای در یعنیرمتوفی شدگیها در468ق نیز مورد

است.دادهخررودخانهها

کشاور استخرهای در را خود جان که کسانی بیشتر حوادث، این مختلفزدر دالیل به یا شنا خاطر به یا که هستند نوجوانان و کودکان دهند، می دست از ی

میشوند.حادثهبروزسببونشدهاندیزایمنسااستخرهااینبیشترکهجاستاینتاملقابلنکتهاماشوند.میقرغاستخرهانوعایندر

تا کشاورزبه استخرهای در افراد برخی جلزگی برای استخرهارگیوی این در فردی اگر که میکنند استفاده ژئوممبران نام به نانویی مواد از آب رفت هدر از ی

م به دادن تن جز راهی هیچ ندارد.ربیفتد، بیرونزگ از نفر یک که است این استخر این از خروج برای موجود راه تنها باشد، خوبی شناگر هم قدر هر یرا

خا برای هم طناب یک حتی که جاست این بار تاسف نکته بکشد. بیرون را فرد و بیندازد طناب میشوندراستخر گرفتار مخمصه این در که افرادی شدن ج

حیوانات انسانها، بر عالوه نمیشود. غزتعبیه هم میروند استخرها این کنار آب خوردن برای که کشاورریادی استخرهای میشوند؛ کسانیزق برای حتی ی

نکنند.شنااصالاستخرهاایندرشهروندانبنابرایناست،خطرناکوپیشبینیغیرقابلمیدانندراشنافنونکه

برخواربهیزکشاورآبانتقالکانالدرنوجوان4فوت
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گفت در شیشهفروش فوتومنصور به اشاره با اصفهان در فارس خبرنگار با روز4گو داشت: اظهار آب کانال در شاهینشهر شهرستان در ساکن افغانی نوجوان

میشوند مطلع که میشود اعزام محل به آتشنشانی بالفاصله است، شناور آب روی جسدی که میشود داده اطالع شاهینشهر آتشنشانی به 4چهارشنبه

شدهاند.قرغآبکانالدرکودک

مدیرمدی استاندارکل بحران افزود:ریت حادثه وقوع محل به غواصی و عملیاتی تیمهای اعزام به اشاره با اصفهان در3ی آتشنشانی نیروهای تالش با جسد

آبیا برای و منشعب زایندهرود رودخانه از که شمال منطقه آب انتقال نیزرکانالهای آنها طول و شده گرفته نظر در شاهینشهر و برخوار منطقه کشتهای ی

میشود.پیدااست،یادز

غ نوجوانان نفر سه جسد اینکه بیان با عملیاتروی این در کرد: بیان میشود، پیدا شنبه دیروز عصر نیز چهارم نفر و شد قضایی مقامات تحویل شده 7ق

کردند.بررسیبازدیدراکانالهامدتاینطولدرغواصیاکیپ

ت با غأشیشهفروش این علت اینکه بر سالرکید ابتدای از آبی های کانال در کرد: خاطرنشان کنند، بررسی قضایی مراجع باید و نیست مشخص هنوز قشدگی

افتاده10تاکنون اتفاق برخوار و فالورجان نجفآباد، خمینیشهر، فوالدشهر، شهرستانهای در آب انتقال کانالهای در حادثهها این بیشتر داشتهایم، آبی حادثه

است.

شدهاندقرغاصفهاناستانآبانتقالکانالهایدرنفر12

مدیرمدی استاندارکل بحران تاکنونریت سال ابتدای از اینکه بیان با اصفهان غ69ی حادثه است،رمورد پیوسته وقوع به اصفهان استان آبی منابع در قشدگی

باختند.جانشدهاند،قشدگیرغحادثهدچارکهافرادیازنفر48حوادثایندرکرد:یحرتص

تاکنون سال ابتدای از اینکه بیان با غ12وی اصفهان استان آب انتقال کانالهای در کرد:رنفر بیان شدهاند، کشاور18ق استخرهای در وزنفر باغات و نفر6ی

باختهاند.جاناصفهاناستانرودخانههایدرهمنفر12وسدهاذخیرهایمنابعدرهم

غ به نسبت شیبرشیشهفروش که آب کانالهای و رودخانهها جمله از اصفهان استان آبی منابع افزود: و داد هشدار شنا غیرمجاز مکانهای در افراد قشدگی

کوچ قاچ، قره حنا، سد مانند سدها و میشود ایجاد خندقی های موج و نیست هموار آن بستر اینکه علت به دارند عمق و ورتند تیران سد زایندهرود، ی،

نیستند.شنابرایامنیمکانهایخوانساردرباغکلسدوکرون

مدیرمدی استاندارکل بحران معموریت کرد: اضافه اصفهان شی فرد به و است یخ بسیار و است برف ذوب از ناشی رودخانههای آب نیزواًل و میشود وارد ک

بیاید.بیروننمیتوانددیگرکرد،سقوطکسیاگرواستلغزندهبسیارکهیرکشاوآبذخیرهاستخرهای

کشاور آب ذخیره استخرهای مالکان به کرد: خاطرنشان وزوی کنند فنسکشی را استخر اطراف و کنند نصب شنا هشدار تابلوی که دادهایم هشدار ی

دهند.تذکراستخرمالکانبهنیزدهیارانوبگذارندروستاوشهردرنظارتوگشتتیمهایتعطیلروزهایدرهستندموظفمنطقهایآبویهارشهردا

/10/ج63101پیام/انتهای
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استانیاخبار

)۰۹:۱۳-۹۹/۰۶/۲۳(شدندقرغشرقیآذربایجاندرنفر19

گنمایی:ربز

داد.خبری،رجاسالاولماهچهارطیشرقیآذربایجاندرشدگیقرغاثربرنفر19گرمازشرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلاداره/ایسنا-یرآذپیام

گزارش، این اساس بر است. یافته افزایش نفر یک گذشته، سال مشابه مدت به نسبت آمار غ10این اثر بر امسال، ماه تیر در ازرنفر را خود جان شدگی ق

است.یافتهافزایشبرابردوبهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآماراینکهدادنددست

بودند.نزآنانازنفر6کهبودنفر34گذشتهسالدراستانایندرشدگیقرغمتوفیانکل

سا ایمن و امن مناطق حتما هموطنان که میشود باشند.زتوصیه داشته کافی توجه الزم توصیههای و نکات به و کنند انتخاب کردن شنا برای را شده ی

غ موارد از توجهی قابل تعداد موجود، آمارهای اساس بر که نکنیم برایرفراموش توصیهها بنابراین میافتد، اتفاق عمق کم آبهای و رودخانهها در شدگی ق

کنیم.توجهشنامحلهایدردهندههشدارعالئمبهویمربگیجدیرااماکنایندرشدگیقرغازیرپیشگی

ابتداییت از آنها رعایت و محدودیتها با آشنایی و شنا اولیه فنون با ازرآشنایی قبل آب عمق وضعیت از اطالع میشود. محسوب شنا از قبل الزامات ین

ضرو آب به ورود از قبل حتی و زدن شیرجه به عینرتصمیم در و دارد دنبال به را گردن شکستگی نیز و سر به ضربه خطر عمق، کم آبهای در شیرجه است. ی

میدهد.افزایشمبتدیانبرایراشدگیقرغخطرعمیق،آبهایبهورودحال

ضرو شنا از قبل آب دمای مدتربررسی چنانچه مثال عنوان به است، خوددازی سرد آب به ناگهانی شدن وارد از ماندهاید، آفتاب در علتریادی کنید، ی

پیشگی توصیه شراین از غوی نجات که محیطهایی در و تنها وجه هیچ به است. دمایی شوخیهایرک از شنا موقع در و آب در نکنید. شنا ندارد، وجود یق

ید.زبپرهیخطرناک

د نکنید. شنا میشود، عضالت شدن شل یا آلودگی خواب موجب که داروهایی مصرف از درپس یا و رودخانه شناریا، آموزش برای مناسبی محل سد یاچه

م شنا مربی نظر تحت و آموزشی کالسهای به را شنا آموزش نگیونیستند. نظر در حد از بیش کردن شنا در را خود توانایی کنید. باشیدرکول داشته یاد به ید.

بودهاند.آشناکاملطوربهشنافنباشدگیقرغهایقربانیسومیک

به مجبور دلیل هر به که صورتی در نکنید، رها دارد، وجود خردسال کودک که جایی در را آب کوچک حوضچههای یا و لگنها و آب تشتهای وجه هیچ به

کنید.یرخوددااوکردنرهاتنهاازویدرببهمراهخودبانیزراکودکشدید،محلکرت

غ یک با مواجهه صورت در باشید. سالمندان و کودکان مراقب وان، از استفاده حین و حمام غردر نجات فن با اگر باریق، فقط کنید سعی نیستید، آشنا یق

کنید.کمکویبهانسانیزنجیرهتشکیلیاونجاتجلیقهیاطنابیاچوبازاستفاده

غ یک نجات بگیربرای نظر در را خود امنیت اول غریق، به پشت از غرید. رساندن از پس نکند. تقال بخواهید او از و شوید نزدیک سرعتریق به ساحل به یق

ید.ربگیتماساورژانسبا

ظاهربسیا وجود با رودخانهها از عمقری متوجه رودخانه در رفتن جلو قدم چند از بعد فرد که نحوی به هستند، عمیق و خطرناک بسیار آرام وزی آن یاد
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ه رودخانه وضعیت از اطالع بدون میکنیم توصیه بنابراین میشود، گردآب بیشترگرفتار باشیم داشته یاد به نکنید. اقدام آن در شنا برای غرگز شدگیرین ق

است.افتادهاتفاقکشوررودخانههایدر

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۲۸-۹۹/۰۶/۲۳(شدندکشتهآذربایجانشرقیرانندگیتصادفاتدرنفر345

دادند.دستازراخودجاناستاندررانندگیتصادفاتازناشیحوادثعلتبهنفر345امسالگذشتهماهپنجدرگفت:شرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلرمدینوشت:ایرنا

تعداد این از اینکه بیان با خبرنگاران با گو و گفت در یکشنبه روز فرد صفایی علی و296دکتر مرد مدتزنفر49نفر با مقایسه در آمار این افزود: بودند، ن

است.داشتهکاهشدرصد14حدودبودنفر402هاکشتهتعدادکهگذشتهسالمشابهزمان

بیشت داد: ادامه باروی ترتیب به مدت این در رانندگی حوادث تلفات شه233ین برون های جاده در روستایی،رفوتی و شه79ی درون مسیرهای در ی،رنفر

است.شدهگزارشهاراهسایرونامعلومواستانازجرخاهایجادهدرنفر14

است.کردهفوتتصادفزمانازروز30ازبیشفاصلهبانیزنفر7وغیرترافیکی)موارد(جادهیمرحازجرخانیزتعداداینازنفر12گفت:فردصفایی

نیز امسال ماه مرداد در کرد: اظهار گذشته74وی سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که دادند دست از را خود جان استان در رانندگی حوادث اثر بر نفر

است.داشتهکاهشدرصد6

قانونیکلرمدی اداراتپزشکی به کننده مراجعه رانندگی حوادث مصدومان تعداد گذشته ماه پنج در اینکه اعالم با همچنین شرقی پزشکیآذربایجان

بودند.نزنفر530هزارویکومردنفر829وهزار4تعداداینازافزود:بود،نفر359وهزار6استانقانونی

ترافیکی حوادث مصدومان تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این کرد: اضافه فرد حدود29هزارو8صفایی بود شده گزارش 21نفر

است.یافتهکاهشدرصد

و هزار یک نیز امسال مرداد در افزود: ادارات542وی به و مصدوم رانندگی حوادث اثر در قانونینفر مشابهپزشکی زمان مدت با مقایسه در که کردند مراجعه

دهد.مینشانکاهشدرصد14حدودبودهنفر788وهزاریککهگذشتهسالدر

است.بودهمردنفر705ونزنفر177تعداداینازکهبودنفر882استاندرگذشتهسالدررانندگیتصادفاتازناشیتلفاتکلتعدادداد:ادامهوی

قانونیکلرمدی درسالپزشکی نیز حوادث این مصدومان گفت: شرقی بر98آذربایجان و17بالغ که126هزار است شده گزارش و4نفر آنان800هزار از نفر

باشند.میمردنفر326وهزار12ونز

آیندهاقتصادنیوز،آفتابیرخبپایگاهامین/روزنامهایسنا/خبرنگاران،باشگاهایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

شدندقغرشرقیآذربایجاندرنفر19ی:آذرپیام|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۰۳-۹۹/۰۶/۲۳(استغیراستانداردهمدانروستاییجادههایراه: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

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

شدندکشتهآذربایجانشرقیگیداننرتصادفاتدرنفر345خبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۰۵-۹۹/۰۶/۲۳()ز(البربخوانیداینجاراماجراازخالصهایشد،اعدامیرافکانوید

شد.قصاصشیراززنداندردماولیایاصراروقصاصشحکمتاییدبادیروزگاهرسحبود،رساندهقتلبهراشیرازآبادارهکارمندکهجنجالیقاتلی،رافکانوید

افکا نوید جامجم، خبرنگار گزارش شامگاهربه است متهم سال11ی ت97مرداد حسن برادرشر، با جنایت این در او رساند. قتل به را شیراز آب اداره کارمند کمان

دستگی از پس نوید و داشتند شرارت سابقه برادر دو کردند. دستگیر و شناسایی را او تلفنی، ردیابی و مداربسته دوربینهای بررسی با ماموران که بود یرهمراه

ت حسن با تسویهحساب خاطر به و هستم کشتیگیر گفت: و کرد اعتراف جنایت این ارتکاب چاقوییربه خانه از جنایت شب گرفتیم. او قتل به تصمیم کمان

خ حمید دیگرمان برادر قتل برای قبل چندی را چاقو این برداشتیم. تردستهسفید کنیم. اجرا را نقشه تا بودیم فرصتی دنبال مقتول، تعقیب با بودیم. کریده

گ سپس و زدم میانسال مرد کتف به را ضربه من و شد نزدیک او به پشت از برادرم و بودم جانباختهرموتور فهمیدم و آمده آنجا به بعد روز چند یختیم.

است.

کیف دادگاه در نوید محاکمه از پرونده،رپس تحقیقات و قصاص برای دم اولیای درخواست متهمان، اعترافات به توجه با دادگاه قضات فارس، استان یک ی

که شد فرستاده کشور دیوانعالی به نهایی بررسی برای پرونده مجازات، حکم به متهمان اعتراض با کردند. محکوم حبس به را برادرش و قصاص به را نوید

جل برای رسانهها بعضی بود، شده آغاز حکم اجرای برای معکوس شمارش که حالی در خورد. تایید مهر آنجا در حکم رارگیواین ادعاهایی قصاص حکم از ی

کردند.اعالم97مرداداعتراضاتبامرتبطراحکموحرمط

قتل، به شرور مرد اقرار از پس داد، نشان پرونده بررسی که شده شکنجه او کردند ادعا شکنجههمچنین تحت اقرار نمای نخ درخواستوحربه به او تعیینی کیل

با از نوید بازخانواده شود. بررسی بازجویی هنگام او شکنجه موضوع بود خواسته میدهد.زپرس را موضوع بررسی دستور درخواست، این از بعد هم پرس

باو دستور از بعد میگوید: او ادارهزکیل به بهآپرس شکنجه بررسی برای را نوید خواستم و رفتم قانونیگاهی بازداشتگاهپزشکی از را نوید وقتی کنند. منتقل

ج و ضرب مورد من گفت: جواب در که دادم توضیح او به را موضوع بهرآوردند، رفتن از هستم. سالمت و صحت در و نگرفتهام قرار قانونیح امتناعپزشکی

شد.امضاءوصورتجلسهموضوعکهکرد

مط دادگستربا کل رئیس بازجویی هنگام شکنجه بحث دوباره شدن رئیسپزشکیرح که آنطور کرد. صادر را موضوع دوباره بررسی دستور فارس استان ی

شامگاه است گفته البرز استان ازرشه19قانونی اعزامی سهنفره ویژه تیم امسال، قانونییور دادگستپزشکی رئیسکل حضور افکاردر نوید فارس، استان یری

آثا هیچگونه وی، بدن مختلف نواحی شده انجام معاینات اساس بر و کردند معاینه جسمیررا آزار بر مبنی وهشکنج(ی جراحت اسکار سوختگی، نظیر (

نشد.مشاهدهو...استخوانشکستگی

ب از پس است؛ آمده متهمان محکومیت حکم درباره گزارش این شرگزاردر به علنی، صورت به دادگاه موری دادنامه سال14خرح توسط98مهر قتل وقوع ،

افکا گردید.رنوید تایید عینا کشور دیوانعالی سوی از حکم این که شد صادر نامبرده نفس قصاص به حکم عمدی قتل ارتکاب در مباشرت حیث از و محرز ی

دیگ بخش درخصوص عمد، قتل در مباشرت عالوهبر رسیدگیهایرهمچنین انجام و شیراز انقالب دادگاه به پرونده ارجاع با محاربه، بر دایر انتسابی، جرایم از ی

مردادماه هشتم قضایی، افکا99معمول نوید محکومیت بر حکم است.ردادگاه کرده صادر مقتضی محکومیت احکام نیز متهمان سایر درخصوص و صادر ی

سح نوید قصاص، حکم اجرای برای دم اولیای درخواست و جنایت این از سال دو از بیش گذشت حکمربا و رفت دار چوبه پای عادلآباد زندان در دیروز گاه

شد.اجرااوقصاص

ت حسن مادر کردند. گالیه قاتل از حمایت خاطر به رسانهها برخی از حکم اجرای از پس مقتول بگذارندخانواده داغدار مادر یک جای را گفت:رخودشان کمان

بگذارند.ماجایراخودشانهستم؟اوداغدارحاالوبودمپسرمباسال51مننمیبیندکسیچرانمیکنند؟کردرامنچرا
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غ را سیاهپوشرپسرم را عروسم و پسرمان داغدار را ما یتیم، را نوهام قاتل، میکردند؟ حمایت قاتل از بود هم خودشان بچه اگر نکردند. رحم او به و زدند یبانه

نداد.منبهجوابیهیچوکردسکوتاواماکشتی،راپسرمچراپرسیدمقاتلازمیکنند؟حمایتاوازحاالکرد.

م شاهد که مقتول خونرپدر و بود گردنش روی دستش که حالی در پسرم شب میگوید: بود، پسرش داخلزیرگ بعد و رساند در مقابل را خودش داشت ی

شکست.کمرمپسرمگرمازبعدافتاد.حیاط

)۱۱:۲۹-۹۹/۰۶/۲۳(فارس)(اکبرحکمی؛ریزتعحبسسال31شد:صادراقتصادیدانهدرشتمجرمی،رطباکبرپروندهحکم

طب اکبر پرونده سرانجام سیاسی: کهرگروه پرونده این متهمان اتهامات به رسیدگی جلسه نخستین رسید. خود پایانی ایستگاه به نشیبهایش و فراز همه با ی

مهمت عنوان به آن از میکنندربرخی یاد نیز اقتصادی مفاسد با مبارزه پرونده جا18ین سال برخردادماه بری از بعد سرانجام و شد بررسی14یرگزارگزار جلسه

طب اکبر وراتهامات اتهامات انبوه لیست که پروندهای داد؛ پرونده این متهمان رای صدور از خبر قوهقضائیه سخنگوی گذشته روز قوهقضائیه، سابق معاون ی،

حساست از یکی به تبدیل را آن و... بانکی بدهکاران قضات، از تعدادی جمله از متعددی اشخاص کرد.رحضور عمومی افکار نزد اخیر سال چند پروندههای ین

مهمت بتوان شاید منصوراما قاضی نشد؛ صادر وی غیاب در حکمی گذشته روز که دانست متهمی به مربوط را پرونده این حاشیه اینرین نهم ردیف متهم ی،

طب اکبر اتهامات بررسی جلسه نخستین در نامش که مطرپرونده دادستانری نماینده زمینه همین در است. بوده لواسان اجرایی قاضی سابقا که بود شده ح

تش دستگیردر با که نجفی حسن بود: گفته نجفی حسن پرونده، دوم ردیف متهم اتهامی عناوین خاریح به پرونده اصلی متهم متواری کشور از بهرج شد، ی

نفرمشا چند شبکه تشکیل در طبرکت اکبر به رشوه پرداخت ارتشا، امر در منصوری غالمرضا به رشوه پرداخت و مبلغری به لواسان اجرایی وقت قاضی 500ی

ط از بعد روز چند حال این با است. متهم یورو طبرهزار اکبر اتهامات بررسی جلسات در وی نام رومانیرح هتلهای از یکی در وی خودکشی خبر که بود ی

ج در شده بدل و رد مباحث برخی میان این در افزود. پرونده این به نسبت عمومی حساسیتهای طبربه دادگاه ادبیاتریان در مشهور عباراتی به تبدیل ی

طب که زمانی جمله از شد، جامعه میکنند!رعامه نامش به نیز را لواسان تمام بخواهد اگر که شد رفقایی وجود مدعی وی به شده وارد اتهامات به واکنش در ی

طب گفته این از طبرپس «آقای گفت: وی جواب در دادستان نماینده که بود آقایری است، درست کامال بدهند؛ پول من به داشتند دوست افراد این گفت ی

بود».اقتصادیمتهماندلهایمحبوبیرطب

حکم صدور از اسماعیلی غالمحسین گذشته روز سرانجام حواشی این تمام طب31با اکبر برای حبس برسال از بعد گفت: و داد خبر متعددرگزاری جلسات ی

کیف وردادگاه متهمان مدافعات استماع و تهران استان یک طبوی اکبر اتهامی پرونده درباره را خود رای دادگاه نهایت در آنها بیانرکالی با وی کرد. صادر ی

تصمیمگی از بعد داد: ادامه است، کشور عالی دیوان در فرجامخواهی قابل و غیرقطعی هنوز رای بیشتراینکه توضیحات کشور عالی دیوان خواهمری ارائه را ی

اعالم اتهامی موارد و دادگاه جلسه جزئیات انتشار برای قانونی مجوزهای پرونده، به رسیدگی فرآیند در قانونی مقررات و ضوابط برابر که آنجایی از ولی کرد

طب اکبر داد: ادامه قوهقضائیه سخنگوی کنیم. اعالم نیز را دادگاه ناحیه از صادره محکومیت هستیم مجاز بود، پروندهرشده این در داشت10ی اتهامی عنوان

در در8که شناخت، مجرم را وی دادگاه طب2مورد اکبر افزود: اسماعیلی نرسید. اثبات به دادگاه برای وی مجرمیت اتهامی چندرعنوان شبکه تشکیل بابت ی

به متعدد رشوههای اخذ و سردستگی وصف با ارتشا تع31نفره حبس ازریزسال بیش و دولتی خدمات از دائم انفصال و ارتشا از ناشی اموال ضبط و ی

طبرمیلیارد430 اکبر پولشویی عنوان تحت اتهامی عنوان در شد: یادآور قوهقضائیه سخنگوی است. شده محکوم نقدی جزای بهریال حبس12ی نیم و سال

قریزتع و بهری ارتشارمیلیارد600یب از ناشی اموال ضبط عناوین برخی به اشاره با وی است. شده محکوم پولشویی موضوع اموال ضبط و نقدی جزای یال

ضبط حکم گفت: پرونده ب3در در مسکونی آپارتمان مساحتردستگاه به واحد یک تهران، کامرانیه در روما مساحت633ج به دیگر واحد و388متر، متر
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مساحت به سوم ب380واحد از یکی در پاسداران خیابان در آپارتمان واحد یک همچنین داد: ادامه قوهقضائیه سخنگوی است. شده صادر مجللرمتر جهای

مساحت شد:633به یادآور اسماعیلی است. گرفته قرار ضبط مورد دادگاه ناحیه از بسیار5متر باغویالی یک به تبدیل که بابلسر شهرستان در زمین قطعه

مساحتربز به مشجر زمین قطعه یک داشت: بیان وی است. گرفته قرار ضبط مورد هم شده ساخته آن در مجلل ویالیی و شده نجا1675گ در کالیرمتر

ادا آپارتمان واحد یک همچنین است. گرفته قرار ضبط مورد نیز مساحترلواسان به ادا108ی مجتمع در مساحترمتر به زمین قطعه یک و سانا متر300ی

ک بلوار طبقاتردر و زند ک6و5یمخان بلوار در احداثی بهرساختمان حکم دادگاه ناحیه از که ارتشاست از ناشی وجوه و اموال از بخشی عنوان به زند یمخان

ق به متهم این مجموع در افزود: قوهقضائیه سخنگوی است. شده صادر آنها میلیاردرضبط هزار عالوهریب و است شده محکوم دولت حق در نقدی جزای یال

حدود به آن دررمیلیارد179بر داشت: بیان اسماعیلی است. شده محکوم کردم، اشاره که امالکی و کرده اخذ ارتشا بابت که نقدی وجوه ضبط مورد6یال

صورت در شد: یادآور وی است. کرده صادر نقدی جزای و حبس مجازات به حکم قانونی مقررات و ضوابط اساس بر دادگاه اتهامی، عناوین تناسب به دیگر

که اشد مجازات قانون، اساس بر دادنامه، این شدن است،31قطعی دولتی خدمات از ابد انفصال و نقدی جزای و ارتشا از ناشی اموال ضبط و حبس سال

تص پرونده این متهمان سایر محکومیت حکم به اشاره با قوهقضائیه سخنگوی اجراست. مشایخفرقابل فرهاد کرد: مشاریح جرم به شبکهریدون تشکیل در کت

همکا و مساعدت لحاظ با ارتشا بهرچندنفره دادگاه موردنظر تخفیفات با و است کرده جرم کشف در که تع15ی حبس شدهریزسال محکوم نقدی جزای و ی

مشا جرم به دانیالزاده رسول درباره افزود: وی باراست. کشور به پرونده تشکیل از بعد اینکه لحاظ به ارتشا شبکه در شزکت دادرسی فرآیند در و کترگشت

به تخفیفات این لحاظ با و کرده اعمال را تخفیفاتی دادگاه بی15کرد، گفت: اسماعیلی است. شده محکوم حبس تاثیرژسال جرم به قاسمزادهسنگرودی ن

د همچنین و افراد نفوذ وردادن دولتی خدمات از دائم انفصال به رشوه تع10یافت حبس حمیدرضاریزسال و نقدی جزای و ارتشا از ناشی مال ضبط و ی

به مشابه اتهام به تع10علیزاده حبس دیگرریزسال شد: یادآور قوهقضائیه سخنگوی است. شده محکوم نقدی جزای و مجرمانه عمل از ناشی مال ضبط و ی

مفتوح دادگاه همین در دیگر بخش و است پرونده بخش یک گرفته قرار رای مورد که بخشی این و کردند حاصل محکومیتهایی هم پرونده این متهمان

خا در االن که کسانی به نسبت بویژه درراست، هنوز پرونده سوم بخش کرد. خواهد صادر را خود رای متعاقبا و نداده رای هنوز دادگاه هستند کشور از ج

دادگاه به رسیدگی ادامه جهت را پرونده باشد، داشته مجرمیت به عقیدهای دادسرا چنانچه تحقیقات تکمیل از بعد و است تحقیقات تکمیل مرحله در دادسرا

کرد.خواهدارسال

******

عمدقتلبهخاطردیروزصبح

شدقصاصیرافکانوید

افکا نوید قصاص حکم سیاسی: سالرگروه که قتل به متهم مرحله97ی، به شیراز عادلآباد زندان در دیروز صبح بود رسانده قتل به چاقو ضربه با را فردی

دادگست کل رئیس موسوی، سیدکاظم حجتاالسالم امروز»، «وطن گزارش به درآمد. بعدراجرا که قصاصشده متهم پرونده درباره گذشته روز فارس استان ی

پیگی افکاراز نوید شد مشخص رسانهها متهمری این داشت: اظهار است، بوده شه46ی در جنایت ارتکاب از پس پس97یورماهرروز وی پرونده و دستگیر

با توسط تحقیقات تکمیل جهتزاز شیراز انقالب و عمومی دادستان معاون دادرسی به جلب قرار صدور با شیراز انقالب و عمومی دادسرای در قتل ویژه پرس

شد.ارسالفارساستانیکیرکیفدادگاهبهرسیدگی

دادگست کل بررئیس از پس افزود: فارس استان کیفرگزاری دادگاه اول شعبه پرونده، این به رسیدگی علنی جلسه حضورری با که استان یک تشکیل2ی قاضی

کرد.محکومنفسقصاصبهراپروندهاصلیمتهمشد

اعتراض با صادره رأی نیز این از پس داشت: بیان فارس استان قضایی ارشد مقام شعبهواین در متهم مدافع در35کیل که شد بررسی کشور عالی دیوان

تش انجام از پس و یافت قطعیت نفس قصاص بر مبنی صادره حکم گذاردهرنهایت اجرا مرحله به مقتول خانواده و دم اولیای اصرار با و استیذان قانونی یفات

س)(فارکبراحکمامروز:وطن|خبرخبرادامهادامه
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انجامید.طولبهامسالابتدایتاکهبودشدهآغاز1397سالازپروندهاینبهرسیدگیرونداستگفتنیشد.

افکا نوید مجارقصاص صفحات برخی سوی از نکنید» «اعدام هشتگ وی، برای قصاص حکم صدور خبر اعالم از پس که شد اجرا گذشته روز حالی در یزی

رسید.خودخطآخربهگذشته،روزدرمتهماینحکمشدناجراخبرباکهرسانهاییایزفضاساشد؛بردهکاربهضدانقالببهمنتسب

مط ابتدای همان افکاراز نوید پرونده شدن سلبرح از آمری، رئیسجمهور تا گرفته داخلی باریتیهای کردند سعی فوتبال(!) بینالمللی فدراسیون حتی و یکا

جل متهم این قصاص حکم اجرای از قوهقضائیه بر حقوقیرگیوفشار دانش از اطالع بدون سیاسی گروههای و اجتماعی فعاالن از طیفی ورود اگرچه کنند. ی

شکستن قوهقضائیه، صادره رای علیه رسانهای هجمه این سازماندهی اصلی هدف میرسد نظر به اما بود تعجب مایه پرونده این قضایی و فنی جزئیات و

اعدام ماجرای در نیز پیش چندی که هدفی است؛ مظلوم و ظالم جایگاه دادن جلوه معکوس و قوه این گذشته3اقتدار سال آبانماه حوادث محکومان از تن

شد.یرپیگی

بود؟چهیرافکانویدماجرای*

سال11روز23ساعت من97مردادماه مقابل داعیاهلل شاه محله در شیراز منطقهای آب سازمان کارمندان از فردی که جزبود و ضرب مورد چاقو با خود، حرل

داد.دستازراخودجانبیمارستانبهانتقالازپسوگرفتقرار

بود.نوجوانپسریکوخردسالدخترفرزند2دارایوشیرازمنطقهایآبسازمانکارمندانازکمانرتمرحوم

ت مرحوم بارپدر حال در شغلی امور از فراغت از بعد فرزندش داشت: اظهار انتظامی، مرجع در حضور و حادثه وقوع از پس منزکمان به بازگشت که بوده ل

داد.دستازراخودجانواردهصدماتجهتبهنهایتدروگرفتقرارحرجوضربموردچاقو

گزارش، این بر قانونیبنا مپزشکی علت مقتول، جسد معاینه خونرضمن را بزیرگ متعاقب شدید نری جسم اصابت اثر بر گردن، حیاتی عروق وویدگی کتیز

کرد.اعالمبرنده

متهمبازداشتومداربستهدوربینفیلمبازبینی*

افکا نوید نام به شخصی مقتول، تعقیب محل خیابان در واقع مداربسته دوربین فیلم بازبینی با اینکه تا داشت ادامه قتل پرونده این درباره دربارهرتحقیقات ی

شد.دستگیرمتهمعنوانبهپروندهاین

دستگی از پس متهم پرونده، در موجود اطالعات اساس تربر من که حالی در و کردم تعقیب دوستم با را «مقتول میکند: اعالم تحقیقات بدو در موتورری، ک

پلیس در پرونده، متهمان همچنین کردم». مقتول قتل به اقدام چاقو با بودم جرمآنشسته به اقرار تفصیل به خود دستخط با دادرسی مرحله و گاهی

تش به اقدام قتل از بعد دقایقی متهمان که شاهدی این، بر عالوه کردهاند. ازرانتسابی پس است. کرده شهادت ادای صراحت به کردهاند وی نزد ماجرا یح

افکا نوید میشود مشخص پرونده، اول ردیف متهم پیرامون تحقیقات بهرانجام موردنظر فرد تردد اینکه لحاظ به اما داشته نیز را بسیجی یک ترور قصد ی

نمیشود.ویتروربهموفقبوده،نامنظمصورت

یرافکانویدشکنجهادعای*

افکا نوید اعترافات پخش از مطربعد را ادعا این ضدانقالب رسانههای صداوسیما، در افکاری نوید که کردند شکنجهرح از خانوادهاش اعضای با تماس در ی

مط از بعد است. زده اعترافات این به دست سخت شکنجههای تحت که است داشته اظهار و داده خبر ادعا،رخود این شدن دادگسترح کل استانریاست ی

کل مدیر درودچی، علیرضا بعد مدتی کرد. صادر را موضوع این به رسیدگی دستور قانونیفارس دنبالپزشکی به داشت: اظهار مصاحبهای طی فارس استان

دادگستردستور کل افکاریاست نوید از معاینه انجام بر مبنی فارس استان ساعترشه19ی،ری افکا22:30یور نوید ویژهراز تیم توسط اعزامی3ی نفره

قانونیاز دادگستپزشکی کل رئیس حضور آثاردر هیچگونه وی، بدن مختلف نواحی از شده انجام معاینات اساس بر و آمد عمل به معاینه فارس استان یری

نشد.مشاهدهاستخوانشکستگیوجراحتسوختگی،نظیر)هشکنج(جسمیآزاربردال
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اردکانی، جمشیدی روز همان افکاودر نوید تعیینی (رکیل بهوی تعیینی ازوکیل مصاحبهای در نیز میکند) انتخاب خودش محکوم یا متهم که میگویند کیلی

پیگی افکارماجرای نوید شکنجه ادعای دیداری در داشت، اظهار باره این در وی گفت. افکاری نوید با که بهری باید که گفته او به داشته قانونیی منتقلپزشکی

افکا اما شود بررسی او درباره شکنجه ادعای مساله تا نویدرشود اظهارات این نشدهام. شکنجه و هستم سالم گفته و کرده امتناع موضوع این پذیرش از ی

میشود.صورتجلسهنیزیرافکا

قوهقضائیهبهحملهرمزاسمنکنید،اعدام*

کشو هر در قوهقضائیه متزلراقتدار جامعهای در قوهقضائیه وقتی است. کشور آن امنیت ضامن خزی به را الزم جرأت احکامش اجرای در و شد نداد،رل ج

اخیر رسانهای هجمههای اصلی هدف کارشناسان، برخی نظر به که مسالهای میشود؛ فراهم میکنند تضییع را مردم مال و جان که کسانی قلدرمآبی زمینه

شد.یرپیگیهمیرافکانویدماجرایدرکهپروژهایاست،بودهقوهقضائیهتصمیماتعلیه

سلب از قوهقضائیه، به رسانهای هجمه پروژه باردر نقش آن در نیز فوتبال بینالمللی فدراسیون حتی و ورزشی چهرههای تا داخلی سرزیتیهای آخر کردند. ی

آمد.یرافکانویداعدامحکملغوازحمایتکارپایکرد،صادرراسلیمانیسردارشهیدتروردستورشخصاکهقاتلیترامپ،دونالدهم

افکا نوید از حمایت در توئیتی در ترامپ افکاردونالد «نوید اگر میشوم ممنون ایران رهبران از نوشت: شری خاطر به که را ایرانی معروف(!) کشتیگیر کتری»،

نکنند!اعدامشوببخشندشدهمحکوماعدامبهاعتراضات(!)در

آم کاربران برخی اینکه رزیکاییرجالب به معترضان که حالی در کند دخالت ایران داخلی امور در نیست الزم که نوشتند ترامپ توئیت این نژادپرستژیر یم

میشوند.کشتهمتحدهایاالتخیابانهایدریکارآم

افکا نوید از حمایت در مطلبی که نیز کشتی ملی تیم عضو گرایی، اینکهرمحمدعلی اعالم با مصاحبهای در کرد، حذف را آن کمی مدت از بعد و منتشر ی

ج مر«در مگر است قصاص به محکوم و کرده قتل میدانستم اگر گفت: نبودم»، پرونده اصل موجسواریان به واکنش در وی کنم. حمایت او از بودم یریض

ح روی ضدانقالب حرکانالهای از که سوءاستفادهای و او تصرکت شد، او ورکت هستم ملی تیم کشتیگیر من کردم. تعجب خیلی خودم واقعیتش کرد: یح

کا بیایم نیست قرار ببرم. باال را ایران پرچم که است این من کاروظیفه از یا کنند سوءاستفاده بخواهند معاند شبکههای این که کنم طوری کردم من که یری

کنم.خدمتکشورممردمبهمیخواهمدهند.نشانبرعکسرامنکترحکهکنندبرداشت

سلب فعالیت به نسبت پیش چندی نیز قوهقضائیه افکارسخنگوی نوید قصاص حکم با مواجهه در گفتریتیها یک در «برخیوی داشت: اظهار رادیویی گوی

و خواندهاند را پرونده نه را، مقتول نه و میشناسند را قاتل نه آنها کنند. اظهارنظر کشور موضوعات تمام در باشند داشته تخصصی آنکه بدون خوردهاند قسم

دارند».اطالعیانرجاصلازنه

)۲۲:۳۹-۹۹/۰۶/۲۳(روستاییجادههایحوادثمتوفیانکاهشدرخوزستاننخسترتبه

داد.خبرخوزستاناستانتوسطروستاییجادههایحوادثمتوفیانتعدادکاهشدرکشورنخسترتبهکسبازخوزستانجادهاینقلوحملویرراهداکلرمدی

آما گزارشهای طبق کرد: اظهار بهرامینیا سازمانرغالمعباس از اخذشده رانندگی حوادث تلفات قانونیی امسالپزشکی ابتدای ماهه چهار در خوزستان کشور،

است.داشتهراروستاییجادههایحوادثمتوفیانتعداددردرصدیکاهشینربیشتگذشته،سالمشابهمدتبامقایسهدرو

راهدا حوزه در انجامشده اقدامات به توجه با افزود: درصدیروی صد کاهش به روستایی جادههای حوادث متوفیان تعداد در خوزستان ترافیک، ایمنی و ی

س)(فارکبراحکمامروز:وطن|خبرخبرادامهادامه
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آورد.دستبهراروستاییجادههایحوادثمتوفیانتعدادکاهشدرکشورنخسترتبهتوانستهخوزستاناساساینبراست.رسیده

راهدارمدی تصرکل خوزستان جادهای نقل و حمل و ثبتری با خوزستان استان همچنین کرد: در35.9یح جادهای تلفات مصدومان تعداد در کاهش درصد

دارد.قرارکشورسومرتبهدرگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرسال،نخستماهچهار

نقلوحملصنعتجامعپرتالنیوز،بتابیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۰۰-۹۹/۰۶/۲۴(مازندران)(رانندگیتصادفاتدرفوتیدرصدی20افزایشداد؛خبرمازندراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی امسالرایسنا/مازندران مردادماه در مازندران قانونی پزشکی به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی متوفیات کل گفت: مازندران استان قانونی پزشکی رقم72کل این که هستند نفر
داشت.افزایشدرصد20پیشسالمشابهمدتدر

عمومی روابط گزارش قانونیبه اظهاپزشکی عباسی علی بهرمازندران، ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی متوفیات کل قانونیکرد: مردادماهپزشکی در مازندران

داشت.افزایشدرصد20پیشسالمشابهمدتدررقماینکههستندن)ز12ومرد60(نفر72امسال

گیرد.برمیدررانفر3روستاییراهونفر،24یرشهدرونمحور،نفر45یرشهبیرون،مردادماهرانندگیحوادثمتوفیاتکلازکرد:یحرتصوی

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی اینکه بیان با سارمازندران شهرهای به مربوط فوتی بارین با16ی بابل با10، آمل گل6و و نکا شهرهای و فوتیوفوتی بدون گاه

.هستندسواردوچرخهنفریکوسوارموتور13،سرنشین18،رانندهنفر20،عابرنفر20گزارشایناساسبرکرد:است،خاطرنشانشدهگزارش

جا سال ماه مرداد در را استان پزشکی مراکز به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی مصدومین تعداد مشابه1149ی،رعباسی مدت در رقم این که کرد اعالم نفر

است.داشتهکاهشدرصد29قبلسال

بیشت اینکه به اشاره با شهروی برون های جاده در فوتی هشداریرین تواند می این است،گفت: داده بستنرخ قبیل از ایمنی نکات رعایت با تا باشد ی

باشد.موثرتصادفاتکاهشدررانندگیوراهنماییمقرراترعایتوهمراهتلفنبامکالمهعدمنیزوسرنشینانورانندگانبرایایمنیکمربند

پیامانتهای

نیوزتینیرخبپایگاهمهر/سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

روستاییجادههایحوادثمتوفیانکاهشدرستانخوزنخسترتبهس:پرصبحانه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۰۱-۹۹/۰۶/۲۴(مازندراندررانندگیتصادفاتازناشیگرمافزایشعناوینینرتپربینندهعناوینینرآخزندهاخبار

داشت.افزایشدرصد20پارسالمشابهمدتبامقایسهدرامسالمرداددرمازندراندررانندگیتصادفاتازناشیگرم

کل مدیر عباسی علی دکتر نیوز، شمال گزارش قانونیبه اینکهپزشکی بیان با باختند،72مازندران جان مازندران در رانندگی تصادفات علت به امسال مرداد نفر

داشت.افزایشدرصد20پارسالمشابهمدتبامقایسهدرفوتیآماروبودندخانمنفر12وآقانفر60فوتیتعداداینازگفت:

امسال، ماه مرداد رانندگی حوادث فوتیهای مجموع از افزود: شه45او برون جاده در شه24ی،رنفر درون جاده ورنفر گیرد.3ی برمی در را روستایی راه نفر

است.شدهگزارشفوتیبدونگاهوگلونکاشهرهایوفوتی6باآمل،10بابابل،16بایرساشهرهایبهمربوطفوتیینربیشتداد:ادامهعباسیدکتر

بودند.سواردوچرخهنفریکوسوارموتورنفر13سرنشین،18راننده،نفر20عابر،نفر20فوتیتعداداینگفت:ازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

و هزار یک را امسال ماه مرداد در استان پزشکی مراکز به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی زخمیهای تعداد مدت149او در رقم این افزود: و کرد اعالم نفر

یافت.کاهشدرصد29پارسالمشابه

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی که آنجایی از گفت: شهرمازندران برون جادههای در فوتی هشداریرین میتواند این است داده رعایترخ با بلکه تا باشد ی

تصادفات کاهش در رانندگی و راهنمایی مقررات رعایت و همراه تلفن با نکردن صحبت سرنشینان، و رانندگان برای ایمنی کمربند بستن قبیل از ایمنی نکات

باشد.موثر
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