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ستادیاخبار

)۱۰:۰۸-۹۹/۰۶/۳۰(گرفترانفر۷۵۹جانکارحوادث

دادند.دستازراخودجانکارحوادثدرنفر۷۵۹یرجاسالمردادپایانتافروردینابتدایازکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمان-ایرنا-تهران

زمانی بازه این در قانونی، پزشکی سازمان از ایرنا یکشنبه روز گزارش مشابه۷۵۹به مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کار حوادث در نفر

کار از ناشی حوادث متوفیات آمار که قبل بود،۷۲۹سال امسال۴.۱نفر ماهه پنج در کار حوادث های فوتی از که شده بیشتر و۷۴۰درصد مرد نزنفر۱۹نفر

بود.نفرچهارزنانتعدادو۷۲۵کارحوادثدرشدهفوتمردانتعدادقبلسالمشابهمدتدرکهحالیستدراینبودند

اند.داشتهراکارحوادثتلفاتآمارینربیشتمتوفی۵۳باشرقیآذربایجانو۵۵بامازندران،۱۷۵باتهرانهایاستانمدتایندر

استبلندیازسقوطدلیلبهکارحوادثتلفاتدرصد۴۰

بیشت نیز سال نخست ماهه پنج در گذشته، های سال مرمطابق علت حوادثرین این تلفات از نیمی حدود معموال که است بلندی از سقوط کار، حوادث در گ

مدت در همچنین دهد. می اختصاص خود به م۴۰را کهردرصد افتاده اتفاق بلندی از سقوط پی در کار حوادث از ناشی های در۳۰۶گ را متوفیات کل از نفر

گیرد.برمی

شود.میمربوطعلتاینبهتلفاتکلازدرصد۲۴.۲کهداشتهراکارحوادثدرگرمآمارینربیشتمتوفی۱۸۴باسختجسماصابتآنازپس

دارند.قرارکارحوادثتلفاتبعدیهایرتبهدرمتوفی۳۶باسوختگیو۵۲بانژاکسیکمبود،۱۱۱باگرفتگیقرب

اند.دادهدستازراخودجانکارحیندردیگردالیلیبهنیزنفر۷۰

کارحوادثمصدوماندرصدی۱۱کاهش

سالجابر ماهه پنج در که کار حوادث مصدومان تعداد قانونی، پزشکی سازمان آمارهای مراکزراساس به قانونیی اند،پزشکی کرده کاهش۱۱.۱مراجعه درصد

بود.نفر۶۹۹وهزار۱۱قبلسالمشابهمدتدررقماینکهشدهثبتنفر۴۰۲وهزار۱۰مدتایندرقانونیپزشکیبهارجاعیمصدومانتعدادویافته

ی،رفوخبرکنا،ربازارنیوز،الفباخبر،آنالین،چابکفارس،اکوآنالین،ایرانانتخاب،نیوز،آفتابیرخبپایگاهگر/رکاوکاراطالعات،ایرانی،توسعهروزنامهدیگر:منابع
ایرانی-آنالینتوسعهنیوز،بهار

۱۴

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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)۰۸:۵۶-۹۹/۰۶/۳۱(گذشتهسالمشابهبهمدتنسبتکارحوادثفوتیهایآماردرصدی4/1افزایش

۳

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MIGCEGYV


)۱۳:۵۷-۹۹/۰۶/۲۹(کردبازدیدکوهزفیروکزرمازقانونیپزشکیسازمانرئیسشد؛انجامامروز

کرد.بازدیدپردیسودماوندکوه،زفیروهایشهرستانقانونیپزشکیمراکزازکشور،قانونیپزشکیسازمانرییسمسجدیدکتر

خب شبکه گزارش سازمانربه رئیس مسجدی، ، نیوز تهران قانونیی مراکپزشکی از فیروزکشور شهرستانهای قانونی بازدیدزپزشکی پردیس و دماوند کوه،

کرد.

ضمن سرزده بازدید این در درآمسجدی مراکز این مراجعان از تعدادی با مردم، درخواستهای به پاسخدهی نحوه و پروندهها به رسیدگی روند از گاهی

کرد.گووگفتقانونیپزشکیبهآنانمراجعهدالیلخصوص

گرفت.قرارآنانپیشنهاداتونظراتمشکالت،یانرجدروکردگووگفتودیدارمراکزایندرشاغلکنانرکاباهمچنینوی

کردند.همراهیرامسجدیسازمان،بینالمللاموروروابطعمومیکلرمدینائیجیوعالیمشاورشمسیانیبازدیدایندراست؛گفتنی

پیام/*انتهای

نیوزدیمهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۱۵-۹۹/۰۶/۳۰(مشابهمدتبهنسبتفوتیهاآماردرصدی4.1افزایش

است.شدهبیشتردرصد4.1قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقمایندادند،دستازراخودجانکارحوادثدرنفر759یرجاسالنخستماههپنجدر

جا سال ابتدایی ماهه پنج در کار حوادث تلفات کل از ، افکارنیوز گزارش و740ی،ربه مرد قبلزنفر19نفر سال مشابه مدت در که است حالی در این بودند ن

بود.نفرچهارزنانتعدادو725کارحوادثدرشدهفوتمردانتعداد

اند.داشتهراکارحوادثتلفاتآمارینربیشتمتوفی53باشرقیآذربایجانو55بامازندران،175باتهراناستانهایمدتایندر

استبلندیازسقوطدلیلبهکارحوادثتلفاتدرصد40

بیشت نیز امسال نخست ماهه پنج در گذشته، سالهای مرمطابق علت حوادثرین این تلفات از نیمی حدود معموال که است بلندی از سقوط کار، حوادث در گ

امسال ماهه پنج در میدهد. اختصاص خود به م40را کهردرصد است افتاده اتفاق بلندی از سقوط پی در کار حوادث از ناشی متوفیات306گهای کل از نفر

گیرد.برمیدررا

میشود.مربوطعلتاینبهتلفاتکلازدرصد24.2کهاستداشتهراکارحوادثدرگرمآمارینربیشتمتوفی184باسختجسماصابتآنازپس

بارب گرفتگی اکسی111ق کمبود باژ، با52ن سوختگی دارند.36و قرار کار حوادث تلفات بعدی رتبههای در جان70متوفی کار حین در دیگر دالیلی به نیز نفر

اند.دادهدستازراخود

کارحوادثمصدوماندرصدی11کاهش

سازمان آمارهای قانونیمطابق جاپزشکی سال ابتدایی ماهه پنج در که کار حوادث مصدومان تعداد مراکزرکشور، به قانونیی اند،پزشکی کرده 11.1مراجعه

۱

۲

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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به ارجاعی مصدومان تعداد است. یافته کاهش قانونیدرصد مدتپزشکی این و10در قبل402هزار سال مشابه مدت در رقم این که است شده ثبت 11نفر

است.بودهنفر699وهزار

اکونومیستایرانیرخبپایگاهیزد/آفتابروزنامهدیگر:منابع

)۱۰:۲۱-۹۹/۰۶/۳۰(کار""حوادثتلفاتازدرصد۴۰دلیلبلندی؛ازسقوط

بود.بلندیازسقوطکار،حوادثدرگرمعلتینربیشتمدتایندرباختند؛جانیرجاسالابتداییماهپنجدرکارحوادثدرنفر۷۵۹

گزارش سازمانبه اعالم بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه اجتماعی قانونیگروه جاپزشکی سال نخست ماهه پنج در را759یرکشور خود جان کار حوادث در نفر

است.شدهبیشتردرصد4.1نفر،729متوفیاتآمارباقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقمایندادند،دستاز

جا سال ابتدایی ماهه پنج در کار حوادث تلفات کل و740ی،راز مرد حوادثزنفر19نفر در شده فوت مردان تعداد قبل سال مشابه مدت در درحالیکه بودند ن

بود.نفرچهارزنانتعدادو725کار

داشتهاند.راکارحوادثتلفاتآمارینربیشتمتوفی53باشرقیآذربایجانو55بامازندران،175باتهراناستانهایمدتایندر

استبلندیازسقوطدلیلبهکارحوادثتلفاتدرصد40

سالهای بیشتمطابق نیز امسال نخست ماهه پنج در مرگذشته، علت معمورین که است بلندی از سقوط کار، حوادث در حوادثگ این تلفات از نیمی حدود اًل

امسال ماهه پنج در میدهد اختصاص خود به م40را کهردرصد است افتاده اتفاق بلندی از سقوط پی در کار حوادث از ناشی متوفیات306گهای کل از نفر

برمیگیرد.دررا

میشود.مربوطعلتاینبهتلفاتکلازدرصد24.2کهاستداشتهراکارحوادثدرگرمآمارینربیشتمتوفی184باسختجسماصابتآنازپس

بارب اکسی111قگرفتگی کمبود باژ، با52ن سوختگی رتبههای36و در دارند.متوفی قرار کار حوادث تلفات جان70بعدی کار حین در دیگر دالیلی به نیز نفر

دادهاند.دستازراخود

کارحوادثمصدوماندرصدی11کاهش

سازمان آمارهای قانونیمطابق جاپزشکی سال ابتدایی ماهه پنج در که کار حوادث مصدومان تعداد مراکزرکشور، به قانونیی کردهاند،پزشکی 11.1مراجعه

به ارجاعی مصدومان تعداد است. یافته کاهش قانونیدرصد مدتپزشکی این و10در قبل402هزار سال مشابه مدت در رقم این که شده ثبت و11نفر هزار

است.بودهنفر699

)۱۶:۲۵-۹۹/۰۶/۳۰(چیست؟بهمربوطقمدررانندگیتخلفاتینربیشتموتورسیکلتها/فوتبهمنجرتصادفاتدرصد۵۹سهم

داشتهاند.نقشفوتبهمنجرتصادفاتدردرصد۵۹تاموتورسیکلتهاامسالنخستماهه۵درگفت:قماستانراهورپلیسپرسترساستانها-گروه

مشابهمدتبهنسبتفوتیهاآمارصدیدر4.1ایشافزنیوز:افکار|خبرخبرادامهادامه

۲

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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خب گزارش استاندارگزاربه کرامت سالن در که استان تصادفات راهبردی شورای جلسه در امروز ظهر صدفی غالمرضا سرهنگ قم، از تسنیم بری باری شد، گزار

استان تصادفات کل مجموع در داشت: اظهار قم استان تصادفات وضعیت از ششماهه گزارش جرحی59ارائه تصادفات و کاهشیافته و23درصد درصد

است.بودهدرصد60خسارتی

گذشته سال در درحالیکه افزود: قم شهر در فوت به منجر تصادفات در موتورسیکلتها نقش به اشاره با موتورسیکلت47وی را فوت به منجر تصادف درصد

در اما داده امسال5تشکیل نخست پیاده59ماهه عابران بحث در گذشته سال است، افزایشیافته آمار امسال37درصد ولی در34درصد و کاهش درصد

یم.ردانسبیکاهشدرصد16خودروتصادفاتبحث

س گفته آمارربه بحث در که کاهشیافته هم فوتیها تعداد قم، استان راهور پلیس قانونیپرست گذشتهپزشکی سال مدت به افزایشیافته10نسبت نفر

مطمئنه سرعت از تخطی بحث در و پشتبند تقدم حق نکردن رعایت و جلو به توجه عدم فوت به منجر تصادفات علت که شامل19است را تصادفات درصد

میشود.

قمشهرسطحدرپرخطربلوارهاییوایستگاهها

بیشترس به اشاره با قم استان راهور پلیس حوادثرپرست بیشترین محالتی ایستگاه در کرد: ابراز قم شهر سطح بلوارهای و پلیس ایستگاههای در ینرخداده

است.افتادهاتفاقایستگاهایندررافوتبهمنجرتصادفدرصد700پردیسانایستگاهدربهویژههستیم،شاهدراحادثه

بیشت داد: ادامه شهروی اگر که بوده الغدیر بلوار در تصادف کنیمرین اضافه را فوتی7یور از فوتی43نفر تصادفات در است، افتاده اتفاق الغدیر بلوار در نفرها

میروند.شماربهاستانپرحادثهبلوارهایازفوتینفر3باکدامرهخرداد15ویرکبیبلواروخلیجفارسوامامیادگارالغدیر،بلواروقوعمحلاساسبر

سال پنجماهه در متوفیان فوت کرد: خاطرنشان صحنه99صدفی بیمارستان20در در و جنسیت80درصد نظر از داشتیم فوتی و40درصد آقا نفر4نفر

بودند.خانم

رانندگانسویازحادثهخیزتخلفاتافزایش

دررس رانندگان سوی از ثبتشده تخلفات میزان به اشاره با قم استان راهور پلیس در5پرست رانندگی تخلفات گفت: امسال نخست نخست5ماهه ماهه

صوتی آلودگی با رانندگی تخلفات بحث در چراغقرمز26سال از عبور ح104درصد، عدم خطوطردرصد، بین ح24کت و پیادهروردرصد در درصد309کت

است.افزایشیافتهدرصد93ورودممنوعهمچنین

چشمگی افزایش با هم حادثهخیز تخلفات وی، گفته شهرربه درودن در سنگین وسایل توقف و عبور زمینه در و است بوده روبهرو ثبتشده28ی تخلف درصد

است.داشتهکاهشدرصد6کهبودهغیرمجازسرعتروبهروستکاهشباکهآیتمیتنهاوافزایشیافتهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکه

اتخاذشده تدابیر به توجه با موتورسیکلت زمینه در اما بوده روبرو کاهش با خودرو توقیف کرونا بحران به توجه با درحالیکه کرد: عنوان درصد15صدفی

است.افزایشیافتهفقره43پرخطرخودرورانندگانگواهینامهثبتوتوقیفداشتیم،افزایش

مجا آموزش به اقدام تصادفات کاهش برای راهور پلیس است؛ بهرهگیزگفتنی و مهدهایری در ترافیک آموزش همچنین و صداوسیما و رسانهها ظرفیت از ی

است.کردهکودک

ناقمنیوز،صراطیرخبپایگاهدیگر:منابع

چیست؟بهمربوطقمدرگیداننرتخلفاتینسیکلتها/بیشترموتورفوتبهمنجرتصادفاتصددر۵۹سهمتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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دریهرنش۴۲انتشارقضاییه/قوهعلمییاترنششورایتشکیلکرد؛اعالمقضائیهقوهقوهیاترنشمدیرانبانشستدرعلمالهدی
)۱۳:۴۲-۹۹/۰۶/۲۹(قضادستگاهمختلفبخشهای

نش شورای تشکیل از قضائیه قوه پژوهشگاه نشررئیس از پشتیبانی و حمایت قضائیه، قوه پژوهشگاه رویکرد و سیاست گفت: و داد خبر قوهقضاییه علمی قضائیهریات قوه علمی یات
است.

خب گزارش نشرگزاربه مسئوالن با هماندیشی نشست در الهدی علم حجتاهلل سید قضائیه، قوه پژوهشگاه از نقل به مهر تسلیتری ضمن قضائیه قوه یات

عزادا دررایام علمی و پژوهشی موضوعات با مرتبط زمینههای تمامی از خود، رسالتهای از یکی عنوان به قضائیه قوه پژوهشگاه کرد: اظهار (ع)، بیت اهل ی

میکند.پشتیبانیوحمایتقضائیهقوه

حاضر حال در اینکه بیان با همفکرنش۴۲وی باب از جلسه این گفت: میشود منتشر قضائیه قوه مختلف بخشهای در همکاریه افزایی، هم تعاملری، و ی

دهیم.تشکیلراقضائیهقوهعلمییاترنششوراییات،رنشتمامیرهمکاوکترمشابابتوانیمتاشدهگزارربقضائیدستگاهمختلفیاترنشبین

نش شورای تشکیل اینکه بیان با برعلمالهدی قضائیه قوه علمی بسیاریات در افزود: داشت خواهد توجهی قابل فواید و آثار ساختارکات، چنین نهادها، از یری

دارد.وجودتعامالتارتقایویرهمکای،رهمفکیرمنظوبه

نش دو گذشته از قضائیه، قوه پژوهشگاه در کرد: اضافه دادگستروی حقوقی مجله شامل سالریه (از میشود۱۳۱۶ی منتشر جدید اصالحات با رأی فصلنامه و (

است.مقاالتیافتردفراخوانحالدرکهشدهمنتشرثبتحقوقپژوهشهایفصلنامهدوعنوانتحتجدیدییهرنشنیزگیزتابهو

د ایجاد به اشاره با قضائیه قوه پژوهشگاه باررئیس برای پژوهشگاه این توسط اینترنتی واحد نشرگذارگاه تمامی طبیعیری طور به کرد: اظهار قضائیه قوه یات

نش درهر ایجاد و دارد را خود مستقل سامانه نشریه واحد نشرگاه مطالب موضوعی جستجوی کردن آسان منظور به فقط یکریات در قضائیه قوه یههای

است.واحداینترنتیگاهرد

برنامه اساس بر داد: ادامه نشزیرعلمالهدی سامانه امکانات گرفته صورت نخستینریهای در و شد خواهد تکمیل مرحله چند طی قضائیه، قوه علمی یات

میشود.ایجادیاترنشجستجویموتوردور،چنداننهآیندهدرمرحله

نش از کدام هر برای مستقل سامانه ایجاد با منافاتی واحد سامانه ایجاد اینکه بیان با قوهقضاییه پژوهشگاه دررئیس ایجاد کرد: اضافه ندارد واحدریات گاه

است.بیرونیمخاطبانبرایمطالبتجمیعمنظوربهیتیزم

نش همه اینکه بیان با الهدی درعلم علمی درجه علوم وزارت از قضائیه قوه جایگاهریات به توجه با میتواند قضائیه قوه پژوهشگاه داد: ادامه نکردهاند یافت

کند.یرپیگیراقضائیهقوهیاترنشبرایعلمیدرجهیافترداطالعات،یرفناووتحقیقاتعلوم،وزارتبارایزنییقرطازخود

دارند.مستقلسامانهیهرنشهشتفقطقضائیه،قوهدرچاپحالدریهرنش۴۲ازحاضرحالدرگفت:وی

نش بحث در پژوهشگاه رویکرد کرد: اضافه قضائیه قوه پژوهشگاه برتررئیس یا انحصار دنبال به عنوان هیچ به و است توسعهای و حمایتی طلبیریات ی

نش بحث در و است حاکم افزایی هم و تعامل رویکرد پژوهشگاه در بهرنیستیم. و تشکیل شورایی باید معتقدیم بلکه نیستیم پژوهشگاه مالکیت به قائل یات

شود.تالشیاترنشبهترخروجیبرایتیمیوجمعیکارهایویرهمفکبانوعیبهتاشوندآنعضویاترنشجمعیصورت

نش برای سامانه ایجاد کرد: خاطرنشان پایان در الهدی همفکرعلم و تعامل با ندارند سامانه که مجالتی و قرارریات قضائیه قوه پژوهشگاه کار دستور در ی

دارد.

نش بین اینکه بیان با نیز قوهقضاییه پژوهشگاه پژوهشی معاون نیکونهاد، حامد نشست این ادامه نشردر و دانشگاهی وجودریات تفاوت قوهقضاییه یات

نش گفت: نشردارد در اما هستند علم و ادبیات توسعه دنبال به دانشگاهی سیاستگذاریات و فراخوان با مقاالت موضوعات قضائیه قوه راستایریات در و ی

۱۵
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میشود.مشخصقضائیهقوهمسائلحل

همکا کرد: تاکید نشروی قطعری و باشد داشته سزایی به نقش قضا دستگاه معضالت حل در میتواند قضائیه قوه نشیات بین تعامل و افزایی هم قوهرًا یات

زد.خواهدرقمراخوبیاتفاقاتقضائیه

دادگست حقوقی مجله مدیر برنامهراحمدزاده، باید گفت: جلسه این در نیز نشزیری در شده منتشر مقاالت که باشد گونهای به قضائیه،ریها قوه مختلف یات

گیرد.قرارعمومدسترسقابلواحدگاهردیکدر

دادگست حقوقی مجله برای واحد سامانه ایجاد به اشاره با نشروی هر قطع، طور به افزود: دری و سامانه یک به نیاز زمانیریهای دارد. دسترس قابل واحد گاه

میشود.فراهمبودندسترسقابلوجووجستموضوعشوندتجمیعسامانهیکدریاترنشتمامکه

دادگست انسانی منابع معاون اعظمی نشرحسین شورای تشکیل ضرورت بر نیز البرز کل تری قضائیه قوه نشأیات شورا این در باید گفت: و کرد یاترکید

باشیم.داشتهیراداکنانرکاوقضاتبرایانگیزشیپیوستوشدهگروهبندی

دفت و سردفتران کانون مجله مدیر تاجگر، ادامه نشردر تجمیع دنبال به میتواند آئیننامه طبق قوهقضاییه پژوهشگاه گفت: دیگرریاران سوی از و باشد یات

دهد.انجامتعاملوافزاییهمراستایدرمؤثراقدامیواحدسامانهایجادوایدهیرگردآوبا

نش تمام با تعاملی رویکرد با قضائیه قوه پژوهشگاه کرد: اضافه مشتروی فراخوان و مؤثریات گامی میتواند دستگاهرک، مشکالت حل جهت در و بردارد ی

کند.اقدامقضا

است.علوموزارتازعلمیدرجهدارایوشدهمنتشرقضاوتفصلنامهازشماره۹۸کنونتاکرد:اظهارجلسهایندرنیزقضاوتمجلهمدیرفتحی

سازمان دانشیار قرهداغی، قانونیجابر مجلهپزشکی مدیر قانونیو نشپزشکی مدیران با قضائیه قوه پژوهشگاه رئیس هماندیشی نشست در قوهرنیز یات

مجله کرد: اظهار قانونیقضائیه کامزپزشکی و بوده بهداشت وزارت نظر بریر و دارد مجزا سامانه و بوده روز به اینکه ضمن است پزشکی و پژوهشی اًل

است.کزرمتمپزشکیجامعموضوعات

نش بین مقاالت تبادل گزارش، این اساس نشربر داوران بانک اشتراک علمی، نشریات شورای دستورالعمل تدوین یکدیگر، با راهانداریات نشزیات، یاتری

تخصصیسا و نشزتخصصی سازری ایجاد نشویات، از حمایتی برکار مشترگزاریات، فراخوانهای سازری ایجاد دروک، مقاالت شدن هدفمند برای کارهایی

نش سامانه به قضات دسترسی کردن فراهم قضائیه، قوه مسائل حل حقوقیرراستای مقاالت در مرجعیت ایجاد داخلی، شبکه بستر در قضائیه قوه علمی یات

کا و قضات توسط مقاالت انتشار از حمایتی رویکرد و واحدی آن برای قضائیه قوه بخشهای از یک هر با مرتبط مقاالت ارسال قضائی، ازرو قضائیه قوه کنان

بود.جلسهایندرمطروحهمسائلوپیشنهاداتدیگر

نیوز،امروزملی-آنالین،اقتصادیرخبپایگاهحمایت/روزنامهیا/رآموج،سیما،وصدافارس،خبرنگاران،باشگاهشبستان،میزان،پانا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
نیوزمرورکنا،رآنالین،یرساالمردم

)۱۶:۰۵-۹۹/۰۶/۲۹(هستندنامشروعرابطهحاصلشدهرهانوزادان/اکثرهویتبدونکودکاننامعلومسرنوشت

خار کودکان «برای اینکه بر مبنی ایران احوال ثبت سازمان سخنگوی از قولی نقل انتشار از پس ساعتی تنها سازمانرکنا: این سخنگوی میشود»، صادر شناسنامه هم رسمی ازدواج از ج
کند».صادرشناسنامهکودکانیچنینبرایکهنیستاحوالثبتوظیفه«اینگفت:وکردتکذیبراآن

قضادستگاهمختلفبخشهایدریهنشر۴۲قضاییه/انتشارقوهعلمییاتنشرایشورتشکیلمهر:|خبرخبرادامهادامه
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گزارش به / خارنامشروع کودکان «برای اینکه بر مبنی ایران احوال ثبت سازمان سخنگوی از قولی نقل انتشار از پس ساعتی تنها همرکنا، رسمی ازدواج از ج

کند».صادرشناسنامهکودکانیچنینبرایکهنیستاحوالثبتوظیفه«اینگفت:وکردتکذیبراآنسازماناینسخنگویمیشود»،صادرشناسنامه

حکم صدور از پس تا کرده مراجعه دادگاه به باید آنها مادر هستند، نامشروع رابطه حاصل و ندارند مشخص پدر که «فرزندانی کرد: اضافه ابوترابی سیفاهلل

کند».صادرشناسنامهاحوالثبتسازماندادستان،توسط

حقوقی وضعیت اینکه بود؛ شده توجه کمتر آن به پیشتر که پرداخت موضوعی به اما بود، آمار بیان بدون و سربسته تولدها از دسته این به او اشاره گرچه

چیست؟روابطیچنینازحاصلکودکان

جهت در گامی را آن برخی و رسید تصویب به خارجی» مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت «اعطای قانون پیش چندی که حالی در

پدر که دارد وجود کودکانی برای شناسنامه اخذ خصوص در فراوانی مشکالت هنوز اما کردند، تلقی فرزندانشان به هویت اعطای در زنان نقش شدن پررنگ

طو به کند. آنها برای شناسنامه اخذ به اقدام نمیتوانند راحتی به مادر قانون براساس و ندارند برایرمشخصی شناسنامه صدور سختی معتقدند برخی که ی

بسیا میشود، سبب مشکالت سایر کنار در کودکان از دسته کردنراین رها به اقدام تولد از بعد یا بگیرند سقط به تصمیم جنینی دوره در مادران این از ی

کنند.خودکودک

از اعم ملت افراد همه که میگوید اساسی قانون بیستم اصل که است حالی در وزاین انسانی حقوق همه از و دارند قرار قانون حمایت در یکسان مرد و ن

است.سجلیسندوهویتسندداشتناجتماعیحقوقاینجملهازبرخوردارند.اسالمینزموارعایتبافرهنگیوواجتماعیاقتصادیوسیاسی

سال مصوب احوال ثبت قانون یک ماده الف بند موجب میگوید؟به چه شناسنامه1355قانون صدور و والدت ثبت احوال، ثبت سازمان وظایف از یکی

سال در اما بود. نشده قائل تفاوتی نامشروع و مشروع رابطه از متولد اطفال بین قانونگذار مورد این در خمینی(ر1376است. امام حکم قانونهبراساس ،(

زانی فرد که کرد مشخص و شد قائل را تفکیک خا(این رابطه کودک مادر با که اسرمردی کرده برقرار عرف از نتیجهتج در و میشود تلقی طفل عرفی پدر (

ماده براساس حال این با دارد. برعهده نیز را کودک حضانت و نفقه پرداخت تکالیف او اوست. عهده بر شناسنامه اخذ جمله از پدر به مربوط تکالیف تمامی

نمیبرد.ارثیفرزندانسایرهمچونخودعرفیپدرازکودکاینیعنیاست.منتفیآنهابینتوارثموضوعمدنی،قانون884

هویت اعطای در زنان نقش شدن پررنگ جهت در گامی را خارجی» مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت «اعطای قانون تصویب برخی

به مادران قانون براساس و دارد وجود فراوانی مشکالت ندارند مشخصی پدر که کودکانی برای شناسنامه اخذ درخصوص هنوز اما کردند، تلقی فرزندانشان به

کنندآنهابرایشناسنامهاخذبهاقدامنمیتوانندراحتی

ابتدا نامشروع، رابطه داشتن به طرفین اقرار استناد به چراکه نیست هم راحت کودکان این برای شناسنامه برای پدر درخواست حقوقی کارشناسان گفته به اما

دهند.انجامشناسنامهاخذبرایرایراداالزماقداماتمیتوانندحداینتحملازپسوشدهمحکومشالقضربهیکصدتحملبهطرفین

بود:خواهدیرزاشخاصعهدهبهترتیببهوقایعکلدفترامضایو«اعالممیگوید:احوالثبتقانون16ماده

جدپد1 یا پدر باشد.2ی.ر. وظیفه این انجام به قادر که زمانی اولین در و پدر غیبت صورت در مادر امین.3. یا قیم یا وصی عهدهدار4. قانونا که اشخاصی .

باشد».باالبهتمامسال18ازاوسنکهواقعهصاحب.6است.شدهسپردهآنجابهطفلکهموسسهاینمایندهیامتصدی.5هستند.طفلازیرنگهدا

مط کودک بودن نامشروع بحث که است صورتی در موارد این همه نظمی،راما محمد باشد. نشده مادهوح «در میگوید: باره این در خانوادگی دعاوی 17کیل

ه که است آمده قانون اسامیراین تصحیح میشود. تنظیم ابوین اسامی محل در فرضی نامهای و آزاد خانوادگی نام با سند نباشند، معلوم طفل ابوین گاه

ماده موضوع و اقرارنامه موجب به ناقص مشخصات تکمیل با مدا1273فرضی یا دادگاه حکم یا مدنی نامرقانون و آمد خواهد عمل به وراثت حصر ک

ماده در شد. خواهد اصالح دادستان18خانوادگی به اقدام برای را مراتب و ثبت را ولی فاقد طفل والدت احوال ثبت مامور یا نماینده که داشته مقرر نیز

را مشروعی طفل نباشد هم زنا از ناشی است ممکن سرراهی طفل هست. نیز غیرشرعی و سرراهی اوالد به ناظر سجلی سند صدور مراتب به بنا دهد. اطالع
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س اوالد کثرت علت به یا فقر و محرومیت دلیل به مادر و ثبترپدر نامشروع احتماال و مشروع احیانا طفل این برای نیست نامشروع طفل این بگذارند. کوچه

کند».صادرشناسنامهبایداحوال

گ صدای قضایشنیدن مرجع هماهنگی با حمایتی سازمانهای به نوزاد جدیدیرتحویل داستان و... حرم امامزاده، مسجد، خیابان، گوشه در نوزاد یک یه

بسیا اخبارنیست. شنیدن تا مستقیم مشاهده از امروز تا گذشته از گری جسته خبرهای گاهی حتی گفتهاند. دست این از یاری جنین شدن پیدا از یختهای

میشود.مخابرهزبالهسطلهایکناردرزندهنوزادی

بهرآخ مربوط خبر ساعت5ین حوالی که بود گذشته سال شه19خردادماه منطقهردر در واقع ولیعصر زبالهرشهردا18ک سطل در شده رها نوزادی تهران ی

شد.انجامقضاییمرجعهماهنگیباحمایتیسازمانهایبهنوزادتحویلبرایبعدیاقداماتوبودمساعدنوزادحالتهراناورژانساعالمباشد.پیدا

مددکا علمی انجمن رئیس اقلیما، مصطفی اما بود شده رها دلیل چه به نوزاد این نشد مشخص شدهرگرچه رها کودکان «اکثر است: معتقد ایران، اجتماعی ی

هستند».نامشروعرابطهحاصلزباله،سطلهایدر

میکنند. رها خیابان کنار یا زباله سطل در را خود کودک یا جنین نرود، آبرویشان اینکه برای میشوند بچهدار ناخواسته که پسرهایی و دختر «معموال افزود: او

حاصل کودک اگر چون کنند. پاک را مسئله صورت میدهند ترجیح دلیل همین به و هستند فشار تحت هم قانون سوی از که جامعه عرف سوی از تنها نه آنها

دهند».یستیزبهتحویلرانوزادبیمارستان،مسئوالنتانمیخواهدراکودککنداعالممیتواندبیمارستاندرمادرباشدمشروعرابطه

دلیل همین به برمیدارد را او کسی چه میکند تماشا دور از و میگذارد مالعام در را کودک معموال نکند را کار این هم بیمارستان در مادر «اگر کرد: بیان اقلیما

هستند».نامشروعرابطههایحاصلمیشوندرهازبالهسطلهایدرکهنوزادانیاکثرکهزدحدسمیتوان

ماد و خانواده به باید اما میکنند، ترحم شده رها کودکان به همه اینکه وجود «با گفت: برنا به وراقلیما کرد نگاه دهد انجام را کار این شده مجبور که هم ی

کند».رهاخیاباندرراخودفرزندبتواندمادراینشدهباعثعاملیچهدید

توسط حکم صدور از پس تا کرده مراجعه دادگاه به باید هستند، نامشروع رابطه حاصل و ندارند مشخص پدر که فرزندانی مادر احوال: ثبت سازمان سخنگوی

کندصادرشناسنامهاحوالثبتسازماندادستان،

از بیرون ارتباطات از حاصل کودکان وضعیت سکه دیگر روی میتواند نیز غیرقانونی سقطهای همان یا جنایی، جنین سقط بودن باال آمار دیگر سوی از اما

دهد.نشانرارسمیثبت

قانونیغیرسقطهای

اعالم اساس بر که حالی قانونیدر گذشتهپزشکی سال و12در سقطهای421هزار عدد معتقدند برخی است، شده صادر قانونی جنین سقط مجوز مورد

رقم حتی و است این از بیش بسیار سازمان12غیرقانونی سوی از شده اعالم مورد قانونیهزار درپزشکی که میدانند جنینهایی سقط از درصد سه تنها را

میشود.انجامکشور

شمار مزگرچه گفته به اما است، کمتر فرزند داشتن به گرایش و اقتصادی مشکالت خانوادهها، زندگی سبک تغییر دلیل به سقطها این از ذوقی،ریادی یم

جل نتیجه نیز افزون روز جنینهای سقط از بخشی خانواده دررگیومشاور مادر و نمیگیرد تعلق آنها به شناسنامهای قانون اساس بر که است کودکانی تولد از ی

مردانی خواهشهای قربانیان خود زنان این گاهی که است حالی در این بایستد. قانون و مذهب و عرف مقابل در تنه یک باید فرزندش داشتن نگه صورت

دادهاند.یبرفراآنهاخانوادهتشکیلوازدواجوعدهباکههستند

بسیا اینکه بیان با تالشراو با زنان اوقات همکازی و میگوید:ریاد بگیرند هم شناسنامه کودکانشان برای باالخره میشوند موفق قضات برخی توجه قابل ی

سر از که تجربیاتی دلیل به خود زنان این از خیلی که است حالی در این ندارند. را الزم روحی توان نفسگیر پروسه این به شدن وارد برای افراد «همه

شدهاند».نیزفراوانیروحیآسیبهایدچارگذراندهاند،
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بسیا «متاسفانه میدهد: ادامه آنهاراو صورت این در و میدانند متهم را آنها همه و نمیشوند حمایت قانون نه جامعه، نه خانواده، سوی از نه زنان این از ی

اقدام دلیل همین به و دهد درخواست جنین سقط برای نمیتواند نشده باردار قانونی مبادی از که زنی که است حالی در این جنین. سقط جز ندارند چارهای

باشد».داشتهپیدراوبرایرافراوانیجسمیوروحیمشکالتمیتواندخودکهمیکندغیرقانونیسقطبه
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امسال نخست ماهه پنج در موجود آمار اساس بر اینکه بیان با خود سخنان ادامه در در۸۹نظیفی درمانی سقط برای قانونیپرونده وپزشکی تشکیل استان

است.شدهثبتیرپیگیعدمهمموردششوصدورمجوزعدممورد۲۶تعداداینازگفت:است،شدهسقطبرایمجوز۵۷صدوربهمنجرنهایتدر

گذشته سال ماهه پنج در جنین سقط مجوز تعداد اینکه بر تاکید با سال۷۶وی ماهه پنج در جنین سقط مجوز صدور آمار گفت: است، بوده نسبت۹۹مورد

میدهد.نشانرادرصدی۲۵کاهشگذشتهسالمشابهمدتبه

قانونیکلرمدی گذشتهپزشکی سال ماهه پنج در اینکه به اشاره با تعداد،۹۰لرستان این از که بود شده تشکیل درمانی سقط برای واجدالشرایط۷۶پرونده مورد

است.شدهثبتیرپیگیعدمموردهشتوصدورعدمموردششکرد:یحرتصاست،شدهصادرآنهابرایمجوزوبوده

لرستاننداییرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۲۸-۹۹/۰۶/۲۹(لرستاندرجنینسقطبرایمجوز57صدور:خبردادلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.شدهسقطبرایمجوز57صدوربهمنجرنهایتدروتشکیلاستانقانونیپزشکیدردرمانیسقطبرایپرونده89امسالنخستماهپنجدرگفت:نظیفیحمیدرضا

خب گفترگزارگزارش در نظیفی ؛ لرستان برنااز امسالوی نخست ماهه پنج در موجود آمار اساس بر کرد: ،اظهار ها رسانه با درمانی89گو سقط برای پرونده

قانونیدر صدورپزشکی به منجر نهایت در و تشکیل تعداد57استان این از ؛ است شده سقط برای و26مجوز صدور مجوز عدم عدم6مورد هم مورد

است.شدهثبتیرپیگی

گذشته سال ماهه پنج در جنین سقط مجوز تعداد اینکه بیان با سال76او ماهه پنج در جنین سقط مجوز صدور آمار افزود: است، بوده به99مورد نسبت

میدهد.نشانرادرصدی25کاهشگذشتهسالمشابهمدت

قانونیکلرمدی تصپزشکی گذشتهرلرستان سال ماهه پنج در کرد: تعداد،90یح این از که بود شده تشکیل درمانی سقط برای واجدالشرایط76پرونده مورد

است.شدهثبتیرپیگیعدممورد8وصدورعدممورد6.استگردیدهصادرآنهابرایمجوزوبوده

شودمیانجامماهگیچهارازقبلتنهاجنینسقط

کنند برررسی را جنین سالمت ممکن فرصت اولین در باید پزشکان گفت: درمانی سقط مجوز صدور تقاضای برای افراد موقع به مراجعه لزوم بر تاکید با نظیفی

صدورز امکان ماهگی)، (چهار مجاز زمان مدت گذشت با باشد، داشته وجود درمانی سقط اندیکاسیون که مواردی در حتی تشخیص، در تأخیر صورت در یرا

ندارد.وجوددرمانیسقطمجوز

چهار در باید باشد، محرز سقط و جنینی های اندیکاسیون یا و بدهد تشخیص را جنین در جدی نقص وجود پزشک یک که مواردی در کرد: خاطرنشان او

شود.صادردرمانیسقطمجوزالزمهایبررسیازپستاکندمعرفیقانونیپزشکیمراکزبهرافردآنازپیشیاماهگی

قانونیکلرمدی بیماپزشکی جنین، در نقص وجود صورت در درمانی جنین سقط مجوز شد: یادآور لرستان اینراستان دوی هر نادر مواردی در و مادر ی

شود.میصادرمشکالت

مجوزصدورمراحلوالزمکرمدا

سون همراه به معالج متخصص پزشک از نامه معرفی ، معتبر هویتی کارت ارایه با توانند می ماهگی چهار از پیش تا درمانی سقط متقاضیان کرد: بیان گرافیواو

ستان)(لریافتایشافزصددر۱۱اعنزاجعاتمرجنین/سقطپرونده۸۹تشکیلستان:لرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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مراکز به شده تعیین تعرفه پرداخت و قانونیمعتبر دپزشکی به نسبت و الزامیرمراجعه معاینه این در زوجه حضور فقط البته کنند اقدام سقط مجوز یافت

است.

)۱۶:۴۴-۹۹/۰۶/۲۹(استاندرنزاعافزایشکردند/دعواشرقیآذربایجاندرنفرهزار19

داد.خبراستاندرامسالماههپنجدرنفر407وهزار19نزاعازآذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با داشت:رگو اظهار و19یز در407هزار ادارات5نفر به نزاع از ناشی صدمات دلیل به امسال پزشکیماهه

نزاعقانونی مراجعان تعداد که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این کردند، مراجعه شرقی آذربایجان و18استان حدود778هزار بود، درصد3نفر

است.یافتهافزایش

قانونیکلرمدی مدتپزشکی این طی در نزاع مراجعان کل از افزود: و4آذربایجانشرقی وزنفر862هزار و14ن مدت545هزار به نسبت که بودند مرد نفر

دهد.مینشانراافزایشدرصد6وکاهشدرصد3حدودبترتیبکدامهرگذشتهسالمشابه

با نزاع مراجعان آمار نیز امسال ماه مرداد در افزود: فرد به12صفایی قبل سال مشابه مدت به نسبت افزایش این682هزارو4درصد از که است رسیده نفر

اند.بودهنزنفر195وهزاریکومردنفر487هزارو3تعداد

سال در نزاع صدمات مدعی مراجعان کل کرد: خاطرنشان ادارات98وی قانونیبه باپزشکی برابر و36استان تعداد656هزار این از که بود و26نفر هزار

بودند.نزنفر947وهزار9ومردنفر709

60001پیام/انتهای

آذرقلمیرخبپایگاهامین/روزنامهایلنا/ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۰:۴۰-۹۹/۰۶/۳۰(شرقی)(آذربایجانیبونرت

ایرانشهر:یزکشاورجهادمدیر

ایرانشهردرخرماتنهزار25بیشازبرداشت

میشود.عرضهمصرفبازارهایبهوبرداشتایرانشهرنخلستانهایازخرماتنهزار25بیشاز:گفتایرانشهریزکشاورجهادمدیر

ستانلردرجنینسقطایبرمجوز57صدور:دادخبرستانلرقانونیشکیپزکلمدیربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کشاور جهاد مدیر فیاضی ، جوان خبرنگاران باشگاه گزارش بیشاززبه کنون تا مرداد اواخر از اینکه بیان با ایرانشهر شهرستان10ی این در خرما تن هزار

بیشاز برداشت فصل پایان تا شود می بینی پبش گفت: است شده عرضه مصرف بازارهای به و شهرستان25برداشت این نخلستانهای از خرما تن هزار

دارد.مجید ادامه مهر اواخر تا و میشود آغاز مرداد دوم نیمه از ایرانشهر شهرستان در خرما برداشت داد: ادامه شود.فیاضی مصرف بازار روانه و برداشت

و هزار پنج بیشاز با ایرانشهر اینکه بیان با سطح150فیاضی این از افزود: است بلوچستان و سیستان در خرما تولید مراکز عمده از یکی نخلستان هکتار

است.غیرباروربقیهوبارورهکتارهزارچهارحدود

بیشاز اینکه بیان با معروفت70او از زاهدی و هلیله شکن، سنگ مضافتی، ربی، کرد: بیان میشود، تولید ایرانشهر در خرما منطقهررقم این در خرما ارقام ین

هستند.

بیشاز ظرفیت با سردخانه هفت دارای ایرانشهر داد: ادامه نگهدا15او برای سردخانه نبود دلیل به ظرفیت این مازاد که است تن عرضهرهزار دیگر مناطق به ی

بخش تا شده سبب مناسب بندی بسته و تبدیلی صنایع نبود همچنین خزمیشود واسطهها توسط ایرانشهر خرمای از شهرستانهایریداریادی نام به و ی

شود.عرضهوبندیبستهدیگر

بهارستان:یرفرمانداپرسترس

تهراناستانورزشیکفشهایتولیدقطببهارستان؛

یربهارستان-اصغ

فرماندارس داد:روزانهرپرست خبر بهارستان کشور100ی مصرف بازارهای به و تولید بهارستان شهرستان در مناسب قیمت و کیفیت با ورزشی کفش هزارجفت

میشود.ارسالتهراناستانو

ه خبرنگارما، گزارش کاربه از بزریک و کوچک های ازرگاه را کفش تولید مراحل جوان نیروی چند و است کارخانه تولید خط مانند بهارستان در کفش تولید گ

.دارندعهدهبهبندیبستهوانتهاتاابتدا

فرماندارس اینکهرپرست بیان با بهارستان تولیدی700ی واحدهای گفت:این است فعال بهارستان در تولیدکفش کا5000واحد ورنیروی مستقیم طور رابه ی

.اندگرفتهرکابهغیرمستقیمبطورتعدادهمینبه

مختا فرصترسیدمحمد میکنند عرضه بازارتهران از پایینتر قیمت و ها واسطه باحذف را خود تولیدی های کفش تولیدی واحدهای این که افزود:ازآنجا ی

.اندکردهفراهماشتغالایجادویرگذاسرمایهبرایراخوبی

کنونی تولیدی واحدهای توسعه نیز و گذاران سرمایه جذب و تهران استان کفش تولید قطب بعنوان بهارستان شهرستان معرفی برای الزم گفت:تمهیدات وی

است.شدهفراهم

شدبرابر2آذربایجانشرقیدرکارحوادثازناشیمیروگرم

یز-توفیقیرتب

قانونیکلرمدی گفت:پزشکی آنها29آذربایجانشرقی، همگی که دادند دست از را خود جان استان در کار از ناشی حوادث اثر بر امسال اول ماهه سه در نفر

است.بودهمرد

داشت: اظهار صفاییفرد آنها29علی همگی که دادند دست از را خود جان آذربایجانشرقی استان در کار از ناشی حوادث اثر بر امسال اول ماهه سه در نفر

است.یافتهافزایشبرابردوبهنزدیکبودنفر15کهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآماراینواستبودهمرد

تش صورت این به را افراد این فوت علت کرد:روی، ب10یح اثر بر نفر سه سخت، جسم برخورد اثر بر نفر چهار بلندی، از سقوط علت به نفررنفر یک و قگرفتگی

دادهاند.دستازراخودجانخفگیعلتبهنیزنفریکوسوختگیاثربرنیز
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تعداد مدت این در شد: یادآور ادارات268صفاییفرد به کار حوادث از ناشی مصدومیت اثر بر نیز قانونینفر تعدادپزشکی این از که کردند مراجعه 9استان

بودند.مردبقیهونزنفر

قانونیکلرمدی تصپزشکی نیزرآذربایجانشرقی، امسال خردادماه در کرد: کا10یح حادثه علت به سالرنفر مشابه مدت با مقایسه در آمار این که کرده فوت ی

است.داشتهافزایشنفرپنجبود،نفرپنجآنازقبل

مدت همین شد:در متذکر کا121وی حوادث مصدومیت علت به نیز اداراترنفر به قانونیی آنهاپزشکی از نفر چهار که کردند مراجعه اینزاستان و بودند ن

میدهد.نشانرادرصدی17افزایش98سالدرمشابهمدتبهنسبتآمار

کا حوادث فوتشدگان کل کرد:تعداد خاطرنشان سالرصفاییفرد در با98ی که78برابر بود آنان25نفر از مصدومانزنفر کل تعداد نیز و بودند مرد بقیه و ن

بودند.مردنفر290ویکهزارونزنفر35تعداداینازکهبودنفر325وهزاریکبابرابر98سالدرکنندهمراجعهکارحوادث

کردکسبراکشورنخسترتبهکاالیتزتراندریوانرمباشماقکرگم

سنندج-نامدارکاروان

گم ناظر رحمانیپور ترانربختیار میزان ماه مرداد پایان تا امسال ابتدای از گفت: کردستان استان گمزکات از شده انجام مبدا داخلی باشماقریت و13ک هزار

است.بودهدالر685وهزار929ومیلیون9ارزشبهُتن278

تران میزان مدت این در افزود: همزاو مبدا خارجی و144یت ارزش38هزار به کاال و267ُتن و870میلیون تران566هزار و همزدالر مقصد خارجی 321یت

است.بودهدالر763وهزار25ومیلیون738ارزشبهُتن879وهزار

گم مجموعرناظر در شد: یادآور کردستان استان و479کات و195هزار میلیارد یک ارزش به کاال و15ُتن و826میلیون گم14هزار از مردالر باشماق یوانرک

است.شدهیتزتران

گم اینکه به اشاره با ترانررحمانیپور دوم رتبه همواره گذشته سالیان طی باشماق گمزک بین در را کاال بهریت منتهی ماه پنج در افزود: داشت، کشور های ک

داد.اختصاصخودبهراکشوریتزتراننخسترتبهکرگماینامسالمرداد

اینکه بیان با م90او باشماق مرز از استان خارجی تجارت فعالیت حجم بسیاردرصد تعطیلی و کرونا شیوع از بعد کرد: تاکید میشود، انجام مرزهایریوان از ی

است.عراقکردستاناقلیممسئوالنوایرانبینمطلوبیتعاملوارتباطیربرقراحاصلمهماینکهبودکشورفعالمرزتنهاباشماقاسالمی،ایران

)۱۹:۲۳-۹۹/۰۶/۲۹(استپیادهعابرگاهرگذنیازمندهمداننجفیبلوار

است.پیادهعابرگاهرگذنیازمندحادثهخیزوپرترددمعابرازیکیعنوانبههمدانشهرنجفیاهللآیتبلوارگفت:همدانشهرستانراهورپلیسرییسایرنا-همدان-

ف کرد:رسرهنگ بیان ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز جمالی و۲۰عابر۲خ بلوار۷۹ساله این در مجزا سانحه در و روز یک در چزساله هایریر خ

باختند.جانکامیون

شوند.میجرحیوفوتیسوانحبروزبهمنجروکردهعبورجادهعرضازعبورخودروهایبهتوجهبیبلواراینعرضازیرعبوعابرانبیشترکرد:اضافهوی

بهت داد: ادامه همدان شهرستان رانندگی و راهنمایی پلیس پیشگیررییس برای راهکار پیادهرین عابر پل به آن کردن مجزا بلوار این در فوتی سوانح بروز از ی

است.
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در عمرانی عملیات اجرای از ادامه در جمالی شهسرهنگ غدیر پل گفت:رمحوطه و داد خبر فرهنگیان جک طردر این تکمیل بهح،ریان دسترسی مسیرهای از

است.دادهخرتغییراتیک،رشهاینازخروجیوفرهنگیانکرشه

افزود: شهوی سمت به جایگرورودی مسیر و مسدود همدانی شهید بلوار ابتدای قبلی مسیر از فرهنگیان انقالبزک بلوار عاشورا، میدان بلوارین کوثر، کوی

است.فرهنگیانکرشهجدیدورودیبهمنتهیونجفیاهللآیت

شه سمت از که است خودروهایی به مربوط دوم مسیر کرد: اضافه خاروی فرهنگیان حرک عاشورا میدان سمت به و بهرج باید رانندگان این کنند، می کت

دهند.مسیرادامهبلوارگردانربدورازعبورازپسوکترحنجفیاهللآیتشهیدبلوارسمت

(ر خمینی امام حضرت بلوار مسیر از که است خودروهایی به مربوط هم سوم مسیر کرد: بیان همدان شهرستان راهور پلیس سمتهرییس به تردد قصد (

کنند.استفادهغدیرپلگردراستیقرطازینزجایگمسیرازتوانندمیرانندگانکهدارندراعاشورامیدان

نجفی بلوار از تردد حجم افزایش به توجه با گفت: جمالی شودسرهنگ می درخواست رانندگان بااز و باشند پیاده عابران مراقب مسیر، این از عبور حین

کنند.ترددمطمئنهسرعترعایت

آخ سویرطبق از شده ارائه گزارش قانونیین شه۱۶۴پزشکی برون و درون رانندگی سوانح در امسالرتن مرداد پایان تا فروردین ابتدای از همدان استان ی

است.فوتی۲۴یرشهدرونمعابرسهمکهباختندجان

)۰۹:۰۹-۹۹/۰۶/۳۰(مازندراندرکارحوادثمصدوماندرصدی۱۲کاهشکرد:حرمطمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

مدیرسا کاهشری- از ماندران قانونی پزشکی جا۱۲کل سال طی کار حوادث از ناشی مصدومان امسالردرصدی گفت: و داد خبر استان در مراجعه۳۳۸ی کار حوادث از ناشی مصدوم
کردند.

خب گزارش مراکزرگزاربه آمار اساس بر افزود: عباسی علی مهر، قانونیی تعدادپزشکی به۳۳۸استان کار حوادث از ناشی قانونیمصدوم کردندپزشکی مراجعه

هستند.نزمابقیومردنفر۳۲۷تعداداینازوداشتکاهشدرصد۱۲قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکه

بیشت اینکه به اشاره با استان قضائی شورای برنامهرعضو داشتن انسانها، جان به نهادن ارزش گفت: هستند، ساختمان بخش در کار از ناشی حوادث ین

مهمت از افتاده اتفاق که حوادثی از عبرت و رسانی اطالع نظام ایجاد و آموزش مربوطه، قوانین و استانداردها رعایت کار، در راستایرایمنی در راهکارها ین

است.کارازناشیحوادثکاهش

جا سال ماهه پنج در داد: ادامه کاهش۲۴۹یروی با قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در ۱۵نفر

بودهاست.مواجهدرصدی

جا سال ماهه پنج در شد: یادآور ابقی۲۰۹یرعباسی م و بیشتزمرد که باختند جان رانندگی حوادث در شهرستانهایرن در ترتیب به حوادث این تلفات ین

شدهاست.ثبتفوتی۳باگاهوگلشهرستاندرآنینرکمتوفوتی۲۹بابابلو۳۵باآملو۴۵بایرسا

تص امسالرعباسی ماهه پنج رانندگی حوادث تلفات کل از گزارش این براساس کرد: برونشه۱۵۶یح مسیرهای در درونشه۷۸ی،رنفر مسیرهای در ۱۵ی،رنفر

امسال ماهه پنج در همچنین و باختند جان روستایی جادههای در به۲۰۳هزار۵نفر و شده مصدوم رانندگی حوادث در قانونینفر کردهاندپزشکی مراجعه

داشت.کاهشدرصد۳۰قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکه

استپیادهعابرگاهگذرمندنیازهمداننجفیبلوارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کناروارش،نیوز،مفتاحکار،بازارعبارت،نیوز،شمالیرخبپایگاهروزان/روزنامهفارس/ایسنا،سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۲۱-۹۹/۰۶/۳۰(مازندران)(مقدسدفاعهفتهگداشتربزکمیتهیرگزارب

بز ادارکمیته معاون ، اطالعات و حفاظت مسئول ، کل مدیر حضور با مقدس دفاع هفته کلرگداشت اداره مقاومت پایگاه ،فرمانده مالی و قانونیی درپزشکی

.شدگزارربیترمدیدفتر

خب پایگاه گزارش کلربه اداره عمومی روابط از نقل به سبزالبرز قانونیی هفتهپزشکی گرامیداشت ضمن عباسی علی دکتر جلسه این در ، مازندران استان

بز از هدف مقدس، یادآوردفاع را هفته این بازنگرگداشت و ایثاری از بخشی ارزشهایرگری انتقال و مقدس دفاع سال هشت طول در رزمندگان جانفشانی و ی

پایدا ماندگار حدیث مقدس، دفاع سال هشت : افزود و دانست جامعه جوان نسل به مختلف روشهای به آن دالورواالی فداکاری، و درری که است ملتی ی

.گذاشتناکامخوداهدافبهرسیدندررادشمنودرنوردیدراشهادتورشادتبلندهایقلهخویش،اسالمیمیهنوانقالبمکتب،ازدفاعراه

نمود.تاکیدبسیجابالغیدستورالعملبهترچههراجرایبهنسبتبسیجفرهنگیفعالیتهایازحمایتضمنوی

.دادندقرارتصویبموردکروناایامبهتوجهبامصوباتینظرتبادلوبحثازپسینرحاضپایاندر

)۱۴:۴۸-۹۹/۰۶/۳۰(کارحوادثدرنفر۳۷گرمشدند/مصدوماصفهانتصادفاتدرنفر۸۹۰۰اصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

شدند.مصدومیرجاسالنخستماهپنجطیاصفهاناستانترافیکیحوادثدرنفر۹۶۲وهزارهشتگفت:اصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی-اصفهان

گفت در سلیمانیپور موعلی آمار به اشاره با مهر خبرنگار با زمانیرگو بازه این در داشت: اظهار امسال نخست ماه پنج در کار حوادث از ناشی میر و نفر۳۷گ

دادهاند.دستازراخودجاناصفهاناستاندربودهاندمردهمگیکه

است.بودهبلندیازسقوطوسختجسمبرخوردبهمربوطاصفهاناستانکارحوادثدرفوتعلتینربیشتافزود:وی

قانونیکلرمدی تصپزشکی نیز اصفهان استان در کار حوادث از ناشی مصدومان تعداد خصوص در اصفهان امسالراستان نخست ماه پنج طی کرد: ۹۹۴یح

دیدند.آسیباصفهاناستانکارحوادثدرمرد۹۴۸ونز۴۶شاملنفر

دیدندآسیباصفهانکارحوادثدرنفر۱۰۳۹

و هزار یک زمانی بازه همین در گذشته سال در اینکه بیان با شامل۳۹وی وز۸۲نفر مصدومان۹۵۷ن میزان کرد: اضافه دیدند، آسیب کار حوادث در مرد

انمازندردرکارحوادثمصدومانصدیدر۱۲کاهشد:کرحمطرانمازندرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتهکاهشدرصد۴.۳یرجاسالدراصفهاناستانکارحوادث

س معاینات آمار کاهش به ادامه در قانونیپاییرسلیمانیپور جاپزشکی سال اول ماهه پنج در اصفهان زمانیراستان بازه این در گفت: و کرد اشاره هزار۴۹ی

س۲۲۵و معاینات حوزه در کلرنفر اداره در قانونیپایی تعدادپزشکی این از که گرفتهاند قرار معاینه مورد تابعه مراکز و اصفهان و۱۴استان نزنفر۹۰۵هزار

بودهاند.مردنفر۳۲۰وهزار۳۴و

شدمعاینهاصفهاندرجسد۱۴۲۶

کل اداره در شده معاینه اجساد خصوص در قانونیوی جاپزشکی سال اول ماهه پنج در تابعه مراکز و اصفهان یکراستان زمانی بازه این در داشت: اظهار ی

است.بودهنامعلومموردیکومردمورد۱۶۲وهزاریکن،زمورد۲۶۳تعداداینازکهاست،شدهمعاینهجسد۴۲۶وهزار

قانونیکلرمدی وپزشکی هزار یک زمانی بازه این در داشت: ابراز نیز گذشته سال نخست ماه پنج در اجساد معاینه آمار خصوص در اصفهان جسد۶۰۵استان

بودهایم.روبهرودرصدی۱۱.۲کاهشباامسالمشابهمدتآماربهنسبتکهشدهمعاینهاصفهانقانونیپزشکیمراکزدر

باختندجاناصفهانتصادفاتدرنفر۳۹۸

جا سال ماهه پنج در تصادفات تلفات آمار کاهش زمانیروی بازه این در گفت: و کرد اعالم اصفهان استان در خوب خبر را اصفهان در حوادث۳۹۸ی در که نفر

کل اداره به دادند دست از را خود جان قانونیترافیکی کهپزشکی قبل سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که شدهاند داده ارجاع اصفهان ۴۸۶استان

است.داشتهکاهشدرصد۱۸.۱بوده،نفر

جا سال در ترافیکی حوادث تلفات مجموع از اینکه بیان با اصفهانرسلیمانیپور استان در وزنفر۷۴ی بیشت۳۲۴ن کرد: اضافه بودهاند، مرد تلفاترنفر ین

است.شدهگزارشمسیرهاسایرنفرپنجویرشهدرونمسیرهایدرنفر۱۴۶ی،رشهبرونجادههایدرنفر۲۴۷باترافیکیحوادث

تص گذشته سال مشابه مدت به نسبت امسال نخست ماه پنج در ترافیکی حوادث از ناشی مصدومان خصوص در هزارروی هشت زمانی بازه این در کرد: یح

بودهاند.نزنفر۷۵۵وهزارششونزنفر۲۰۷وهزاردوتعداداینازکهشدندمصدومنفر۹۶۲و

نیوزتینیرخبپایگاهدیگر:منابع

کارحوادثدرنفر۳۷گشدند/مرمصدوماصفهانتصادفاتدرنفر۸۹۰۰اصفهان:استانقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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۱۳۹۹/۰۶/۳۱۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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