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)۱۰:۴۶-۹۹/۱۲/۰۲(ماهدیدرتصادفاتتلفاترشدکشور؛قانونیپزشکیسازماناعالمبراساس

کاهش وجود نویدتهران،با گزارش مشابه12٫9به مدت به نسبت امسال ماه دی در تصادفات قرباینان آمار امسال، ماهه ده در رانندگی حوادث تلفات درصدی

است.شدهبیشتردرصد10٫6)هما(آذرآنازپیشماهبهنسبتودرصد1٫3قبلسال

و یکهزار امسال ماه دی و110در یکهزار قبل سال مشابه مدت در رقم این که حالی در باختند جان رانندگی حوادث در بوده96نفر نفر سه و یکهزار ماه آذر در و

است.

گذشته ماه در رانندگی حوادث تلفات آمار افزایش شاهد سفرها، مجدد شروع و کرونایی های محدودیت برخی کاهش با رسد می نظر به آمار این اساس بر

از سفر مجوز صدور صورت در است الزم کرونایی، های محدودیت دلیل به اخیر های ماه طی مسافرت از هموطنان محرومیت به توجه با بنابراین ایم؛ بوده

شود.اعمالنیزایجادهتلفاتدنبالآنبهورانندگیحوادثکاهشبرایتمهیداتیکرونا،بامبارزهملیستادسوی

ع هموطنان رود می انتظار که است حالی در ضروزاین غیر سفرهای از پرهیز نیزضمن بهداشتیریز هشدارهای و نکات حتما سفر، انجام ضرورت صورت در ی،

جل ضمن تا کنند رعایت دقت با نیز را رانندگی و راهنمایی های توصیه و قوانین و داده قرار توجه مورد گیرگیورا اوج از بیماری مجدد تلفاتری شاهد کرونا، ی

باشیم.تصادفاتحوزهدرکمتر

ماههدهتصادفاتدرنفرهزار12ازبیشگرم

سازمان آمارهای بر قانونیبنا امسالپزشکی ماهه ده در و12کشور رانندگی888هزار حوادث تلفات کل از دادند. دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر

بودند.نزنفر275وهزاردوومردنفر613وهزار10مدت،ایندر

و یکهزار با فارس های استان مدت این با37در تهران با974، اصفهان بیشت821و فوتی، بارمورد ایالم های استان و با95ین بویراحمد و کهگیلویه و148،

اند.داشتهراتلفاتآمارینرکمتفوتی165بایربختیاوچهارمحال

مصدوماندرصدی23کاهش

امسال ماهه ده و234در مراکز389هزار به رانندگی حوادث قانونیمصدوم تعدادپزشکی این از که کردند و175مراجعه و716هزار مرد و58نفر 673هزار

بودند.نزنفر

)۱۳:۱۹-۹۹/۱۲/۰۲(میشوداجراییبهزندانهاسازمانکنانرکاوضعیتارتقایقانونکشور:زندانهایسازمانرییس

تس قانون گفت: کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان رییس ایرنا- کاریاسوج- اصلی و مهم های دغدغه از یکی عنوان به زودیری به ها استان تمامی های زندان کنان
میشود.اجرایی
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تس «قانون اساس سازمانهایربر کارمندان خاص فوقالعاده قانونیی سازمانپزشکی و کشور دامپزشکی سازمان کارمندان به ایران خون انتقال و کشور

ارتقای برای الزم تدابیر کشور» تربیتی و تأمینی اقدامات و کازندانها رفاهیروضعیت و مالی های دغدغه رفع و کشور های زندانبان و ها زندان سازمان کنان

است.شدهاندیشیدهآنان

کا از جمعی با پاسخ و پرسش نشست در شنبه روز محمدی حاج محمدمهدی ایرنا، گزارش بویراحمدربه و کهگیلویه تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان کنان

است.نشدهاجراتاکنوندالیلیبهبنااماشدتصویباسالمیشورایمجلسسویاز۱۳۹۱سالدرقانوناینداشت:اظهاریاسوجدر

پیگی و ها تالش افزود: هاروی زندان سازمان مسؤوالن سوی از الزم های تسی قانون تا شد انجام کشور تربیتی و تأمینی اقدامات سالرو بودجه الیحه در ی

رود.میشماربهمهماقدامیکاینوشودلحاظوبینیپیش۱۴۰۰

دارند.قانوناینتصویببرایجدیارادهوعزماسالمیشورایمجلسنمایندگانکرد:بیانکشورتربیتیوتأمینیاقداماتوهازندانسازمانرییس

دشوا با اسالمی شورای مجلس نمایندگان بیشتر چه هر آشنایی برای بروشورهایی کرد: عنوان محمدی کارحاج کار اهمیت و ها هاری زندان اقداماتکنان و

است.گرفتهقرارآناناختیاردروتهیهکشورهایاستانتربیتیوتأمینی

باشد.مؤثراسالمیشورایمجلسنمایندگانسویازیرتسقانونیعتررسوبهترتصویبدرتواندمیاقداماینداشت:ابرازوی

تس قانون ابالغ و تصویب از پس گفت: کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان هایررییس دغدغه از یکی اسالمی شورای مجلس سوی از ی

است.آناجرایبهملزمنیزسازمانوشدهبرطرفهازندانکنانرکااصلیومهم

ه داشت: اظهار محمدی عاملرحاج کاگونه بین انگیزه و شادابی نشاط، دهنده هارکاهش زندان خطکنان جزو کشور های استان تربیتی و تأمینی اقدامات و

است.سازماناینقرمز

مأمو افزود: کاروی رسالت و هاریت زندان هایکنان استان تربیتی و تأمینی اقدامات باشدو آن در کوتاهی و سستی هیچگونه نباید و بوده سنگین کشور

گیرد.قرارغربیهایرسانهودشمناناستفادهسوءمورداستممکنیراز

کا عملکرد اساس همین بر کرد: بیان کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان وررییس دقیق طور به و جدیت با ها استان تمامی های زندان کنان

شود.میرصدمستمر

دشوا کرد: عنوان محمدی کارحاج کار اهمیت و ها هاری زندان سازمانکنان این مسؤوالن مدنظر همواره کشور های استان تربیتی و تأمینی اقدامات بودهو

گرفت.نخواهدقرارغفلتموردگزرهو

پاسیار عنوان با جدید انسانی نیروی هزار پنج داشت: ابراز سالوی ها۱۴۰۰در زندان کهدر شوند می جذب کشور های استان تربیتی و تأمینی اقدامات و

شود.هااستانتمامیهایزندانفعلیکنانرکاکارهاییردشواکاهشموجبحدودیتاتواندمی

مشعر ارتباطی خط و سامانه گفت: کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان مشارییس منظور کاربه و مدیران از گرفتن هایرکت زندان کنان

است.سازمانایندراموربهتریترمدیبرایهااستانتمامی

ها، دغدغه مشکالت، مسائل، بیان برای مناسب فرصت یک ارتباطی خط و سامانه این داشت: اظهار محمدی مدیرانحاج های گالیه و پیشنهادها ها، ایده

است.کشورهایاستانتمامیهایزندانکنانرکاو

تم ایران زندانیان و ها زندان روی بر دشمنان افزود: مدیرانروی باید نیز دلیل همین به و کنند وارد خدشه مردم باورهای به بهانه این با خواهند می و کرده کز

باشند.مراقبپیشازبیشکشورهایاستانتمامیهایزندانکنانرکاو

غربالگ و پایش کرد: بیان کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان ضروررییس امر یک زندانیان روحی و جسمی سالمت طوری به بوده کهری ی

بزند.آسیبدیگرانبهیاببیندآسیبیربیماداشتندلیلبههااستانتمامیدرزندانیفردهیچنباید
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موضوع این و شود تجدیدنظر کنند، وارد آسیب دیگران یا خود به است ممکن که کشور بیمار زندانیان حبس دوران ادامه در باید کرد: عنوان محمدی حاج

است.شدهاعالمهااستانتمامیهایزندانکنانرکاومدیرانبهنیزمهم

باشند.هانیکیآموزشگاهوگاهتربیتدانشگاه،بایدکشورهایزندان)ه(رخمینیامامفرمودهبهبناداشت:ابرازوی

کنند.ایفاراگارزآموومربینقشهازندانیبرایبایدتربیتواصالحعرصهافسرانعنوانبههازندانبانگفت:محمدیحاج

گذا هدف این تر مطلوب چه هر تحقق داشت: اظهار کاروی که شود می موجب ها بیشتری حرمت کشور های استان تمامی های زندان مردمرکنان بین ی

کنند.افتخاراحساسوداشته

جزورمدی و بوده برخوردار ها زندان سازمان در ای ویژه اهمیت از انسانی نیروی گفت: نیز بویراحمد و کهگیلویه تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان کل

است.آناصلیهایسرمایه

کا مهم های اولویت از یکی اساس همین بر داشت: اظهار بیژنی کشوررمنصور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان مسؤوالن اصلی های دغدغه و ی

است.آنانبینالزمانگیزهوشادابینشاط،ایجادورضایتمندیجلبمشکالت،ومسائلکاهشبرایتالشوانسانینیروهایبهجدیتوجه

شوند.مییرپیگیهموارهوبودهمدنظربویراحمدوکهگیلویهتربیتیوتأمینیاقداماتوهازندانکلادارهدرنیزمهمیامورچنینافزود:وی

مهرحکیمیرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۱۲(استایرانیمادرفرزندانژنتیکآزمایشدربلوچستانوسیستانمعینتهرانکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمانرییس
۰۳-۰۵:۲۰(

و سیستان استان در خارجی پدر با ایرانی مادر ازدواج از حاصل فرزندان هویت تعیین برای ژنتیک آزمایش انجام در که مشکلی مورد در قانونی پزشکی سازمان رییس - ایرنا - تهران
شود.استفادهزمینهایندربلوچستانوسیستانمعینعنوانبهتهراناستانامکاناتازشدهمقررحاضرحالدرگفت:دارد،وجودبلوچستان

گفت در یکشنبه روز آرانی مسجدی اعتباوعباس بلوچستان و سیستان استان به قضاییه قوه رییس سفر در افزود: ایرنا خبرنگار با خرگو برای وری دستگاه ید

گرفته نظر در خارجی پدر با ایرانی مادر ازدواج از حاصل فرزندان پرونده تکلیف تعیین منظور به ژنتیک آزمایش انجام برای نیاز مورد آزمایشگاهی های کیت

شد.

و بلوچستان و سیستان مانند هایی استان در ها پرونده گونه این داد: ادامه گذاوی نمی تنگناها و مشکالت همه رغم به و است موجود برایرگلستان که یم

مشکالت ارمردم امنای هیات در هم منظور همین به و شود ایجاد زحمت خزو آزمایشگاهی های کیت و تجهیزات گونه این که شد مقرر اینریداری و ی

هستند.مواجهمشکلباسالمتوآموزشمانندخدماتییافتردبرایافراداینیرازشود،تکلیفتعیینزودترهرچههاپرونده

سازمان قانونیرییس ارائهپزشکی گفت: است، نیاز مورد اعتبارات تامین ایرانی مادران فرزندان گونه این ژنتیک آزمایش زمینه در اشکال اینکه بیان خدماتبا

قانونیدر پزشکیپزشکی در ها تعرفه این اکنون و است سازمان این در شده تعیین تعرفه هویت۱۰رشدبراساس تعیین آزمایش تعرفه اما داشته، درصدی

است.قانونیپزشکیازجرخادرهاآزمایشگونهاینپنجمیکقانونیپزشکیدرژنتیکآزمایشحالعیندرونداشتهافزایشژنتیکیقرطاز

که افرادی برای ها استان برخی در که شده داده اختیاراتی ما به قضاییه قوه رییس سوی از کرد: تاکید نوعوی این ندارند را تعرفه این پرداخت توان
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باشد.رایگانآنهابرایآزمایش

دیدا در داد: ادامه آرانی فرزندانیرمسجدی برای ژنتیک آزمایش انجام زمینه در استان این مشکالت که شد قرار داشتم بلوچستان و سیستان استان از که

ط این از ها آزمایش گونه این انجام برای نیاز مورد آزمایشگاهی های کیت و شود رفع تهران استان امکانات از استفاده با ایرانی دررمادران و شود تامین یق

نرسید.مادستبههنوزموجودمشکالتدلیلبهامااستشدهیریدارخهاکیتاینکهاستماه۱۴حدودهمحاضرحال

میدهند. تشکیل کشور در را شناسنامه فاقدان از مهمی بخش خارجی مردان با ایرانی مادران ازدواج از حاصل فرزندان ایرنا، گزارش تابعیتبه که بود سالها

بسیا از هویتی اسناد نداشتن خاطر به و بود شده تبدیل پیچیده کالفی به خارجی مردان با ایرانی مادران ازدواج از حاصل مانندرفرزندان رفاهی امکات ی

بودند، محروم باالی۸۵سالآموزش که غیرایرانی مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به آن اساس بر که داشت وجود قانون در واحدهای ۱۸ماده

گرفت.قراربررسیموردکهداشتخالءهاییقانوناینامامیشداعطاشناسنامهداشتندسنسال

ط این شدرسرانجام رد نگهبان شورای توسط نهایت در و کرد پیدا تغییراتی مجلس نهم و هشتم دورههای در سالح در اینکه وضعیت۹۷تا پرونده دوباره

فراوان های قوس و کش و طوالنی بررسیهای از وپس گشوده خارجی پدران و ایران مادران فرزندان ایرانشناسنامه مادران فرزندان شناسنامه اعطای الیحه

است.شدهاجراییفازواردنیزاکنونهموتصویب۹۸سالمهردرخارجیپدرانو

همکا و اسالمی شورای مجلس توسط غیرایرانی مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان همه به تابعیت اعطای قانون نهایت تصویبردر نهادها سایر ی

شد.اعالموابالغکشورسراسراستانهایهمهبهو

در خارجی مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به ایران تابعیت اعطای سالجا۱۳آییننامه ورخرداد اطالعات کشور، وزارتخانههای به اجرا برای ی

رییسجمهو حقوقی معاونت و ورامورخارجه هیات آن از بعد و شد ابالغ ازدواجزی از حاصل فرزندان تابعیت تکلیف تعیین قانون اصالح قانون اجرای در یران

کرد.تصویبراقانوناینمشمولافرادبهتابعیتاعطاینحوهاجراییآییننامهخارجی،مردانباایرانیزنان

جا سال دی اواخر در کشور وزارت انتظامی و امنیتی :حدودرمعاون گفت نام۸۴ی خارجی مهاجران و اتباع امور کل اداره تارنمای در ایرانی مادر فرزند هزار

اند.کردهنویسی

استانیایرمادرفرزندانژنتیکمایشآزدربلوچستانوسیستانمعینانتهرد:کراعالمقانونیشکیپزمانسازییسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۶:۵۵-۹۹/۱۲/۰۲(کرمانشاهدرترافیکیحوادثمصدومینومتوفیانکاهش

طیرمدی گفت: کرمانشاه استان قانونی پزشکی جا10کل سال که382ی،رماهه قبل سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که دادند دست از را خود جان ترافیکی حوادث در 488نفر
است.داشتهکاهشبود،نفر

خب گزارش آمارگزاربه اعالم با رسانه اصحاب جمع در امروز خانی سلیم کرمانشاه، از فارس طیری ترافیکی حوادث از جا10ی سال طیرماهه داشت: اظهار ی،

دادند.دستازراخودجانترافیکیحوادثدرمرد299ونز83شاملنفر382ی،رسالجاماهه10

دادند.دستازراخودجاناستانترافیکیحوادثدرمرد373ونز115گذشتهسالگفت:وکرداعالمنفر488گذشتهسالماهه10طیرامذکورآماروی

قانونیکلرمدی تصپزشکی کرمانشاه درراستان ترافیکی حوادث مصدوم همچنین کرد: سالجا10یح تعدادرماهه و6ی مراکز914هزار به پزشکینفر

بودهاند.مردنفر15وهزارپنجونزنفر899وهزارتعداداینازکهکردهاندمراجعهکرمانشاهاستانقانونی

در ترافیکی حوادث مصدومین آمار افزود: سالجا10وی تعدادرماهه که گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در و9ی داشته355هزار کاهش است بوده نفر

است.

پپیام/انتهای

خبرنگارانباشگاهبرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۰۴-۹۹/۱۲/۰۲(سالابتداییماهه10ترافیکیحوادثدرکرمانشاهی382باختنجانداد؛خبرکرمانشاهقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستانایندریرجاسالابتداییماهه10ترافیکیحوادثدرنفر382باختنجانازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدیکرمانشاه-

کرد: اظهار ترافیکی حوادث تلفات آمار به اشاره با مهر خبرنگار با گفتگو در امروز صبح خانی در382سلیم جا10نفر سال ابتدایی حوادثرماهه اثر بر ی

دادهاند.دستازراخودجانکرمانشاهاستاندرترافیکی

در ترافیکی حوادث باختگان جان افزود: جا10وی سال ابتدایی شاملرماهه وز83ی که299ن گذشته سال در مشابه مدت به نسبت آمار این که بوده مرد

است.داشتهکاهشبودهمرد373ونز115شاملنفر488
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قانونیکلرمدی درپزشکی ترافیکی سوانح مصدومان آمار به کرمانشاه جا10استان سال ابتدایی گفت:رماهه و کرد اشاره و6ی شامل914هزار وز899نفر ن

کردهاند.مراجعهاستاناینقانونیپزشکیبهرانندگیحوادثدلیلبهمذکورمدتدرمرد15وهزارپنج

در ترافیکی سوانح مصدومین آمار داد: ادامه جا10وی سال کهرماهه گذشته سال در مشابه مدت به نسبت و9ی چشمگی355هزار کاهش بوده یرنفر

است.داشته

)۱۰:۳۴-۹۹/۱۲/۰۲(شمالیخراسانگرفتگی-زگاحوادثجانباختگانشماردرصدی70افزایششمالی:خراساندر

دادند.دستازراخودجانکربنکسیدومونگازبامسمومیتاثربراستانیهم17امسالگفت:شمالیخراسانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما مدیری ، شمالی خراسان قانونیکلرکز افزایشپزشکی از گا70استان حوادث جانباختگان شمار درزدرصدی گذشته11گرفتگی ماه

مدت این در گفت: و داد مون17خبر گاز با مسمومیت اثر بر استانی ثبتوهم به بجنورد شهرستان در مورد هشت که دادند دست از را خود جان کربن کسید

رسید.

باختند.جانگرفتگیزگااثربراستانیهمدهپارسالماه11افزود:محمدزادهحسن

شد.ثبتاستاندرحوادثاینازناشیگرمهشتامسالماهدیگفت:وی

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۲۷-۹۹/۱۲/۰۲(مازندرانشاهانتظاردراعدامحکم

گنمایی:ربز

-مازندپیام

نماییدبروزرسانیراخودگررمروازنمایید،وفعالخودگررمرودررایپتراسکجاواازاستفادهامکانلطفاکلیپایندیدنبرای

کند.جرماعالمویبرایدادستانتاشدباعثاستمازندران»«شاهبهمعروفکهبابلاراذلازیکیشرارتاز94سالدرفیلمیانتشار/کنار

داشت.قرارپلیسویژهتعقیبتحتمحاربهاتهامبهمازندران»«شاه

سال19 مدی96تیرماه عباسی قانونیکلرعلی مپزشکی مازندران بیماراستان را آن علت و اعالم را مازندران شاه به معروف شرور ناشیرگ عوارض و قلبی ی

سالابتداییماهه10افیکیترحوادثدرمانشاهیکر382باختنجانمهر:|خبرخبرادامهادامه
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کرد.عنوانآناز

از یکی ربودن ضمن وی آن، در که طالبی» «محمود نام به بابل شهرستان اوباش و اراذل از یکی از ویدیوئی فیلمی انتشار پی در بابل، دادستان مرادی علی

دارد.قرارقضاییتعقیبتحتاالرضفیافسادومحاربهاتهامبهفرداینکرد:راظهامیکند،اقداموحشتورعبایجادبه«گتاب»منطقهاوباش

ناامنی موجبات آن فیلم انتشار با و کرده نمایی قدرت به اقدام وی به قمه زدن با جویبار منطقه اوباش از یکی ربودن با فرد این گفت: ادامه در بابل دادستان

است.کردهرامنطقهدروحشتورعبایجادو

دستور و شد عمل وارد بالفاصله دادستانی کلیپ این انتشار از پس کرد: بیان جامعه در امنیت و نظم مخالن با قضایی دستگاه قاطع برخورد بر تاکید با وی

شد.صادرفرداینمخفیگاهبهورودوجلب

دارد.ادامهوییردستگیبرایتالشواستیرمتوافرداینمتاسفانه

است کرده احضار را شاکی دادستانی شد. آزاد بالقید فرد این بود نشده کامل قضایی تحقیقات چون اما است شده دستگیر رابطه دراین مظنون نفر یک دیروز

شد.صادرویاحضاردستوردوبارهامروزامانکردمراجعهدادستانیبهبوددیگرمناطقاوباشازنیزخودویچونکه

و است بوده تبعیدی صورت به بلوچستان و سیستان زندان در این از پیش و است شده آزاد زندان از پیش ماه یک طالبی محمود گفت: همچنین سال6وی

شد.آزادزندانازخصوصیشاکیرضایتباکهبودشدهصادربرایشحکم

و بابل شهرستان فرماندهی بین الزم های هماهنگی دارد. قرار قضایی تعقیب تحت االرض فی افساد و محاربه اتهام به متهم افزود: ادامه در بابل دادستان

شود.استفادهاستاننظامیوانتظامینیروهایتمامازوییردستگیبرایکهاستشدهانجاممازندراناستانانتظامیفرماندهی

کنند.مراجعهبابلشهرستانانتظامینیرویبهمتهمشناساییدرصورتکهخواستمردمازمرادی

انمازندرشاهانتظاردراعدامحکممازند:پیام|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۲/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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