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ستادیاخبار

)۱۹:۱۱-۹۹/۱۲/۲۵(گذشتهسالهایدریرچهارشنبهسوتلفات

اظهاررمدی نائیجی حامد دارند. قرار نوجوانی سنین در سال آخر چهارشنبه حواث مصدومی یا فوتی افراد بیشتر گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل
سو چهارشنبه تلفات افزایش بر تاکید با کشور قانونی پزشکی سازمان کارداشت: به از ناشی عمدتا که شب این حوادث خصوص در گذشته، سال در موادرگیری و خطرناک وسایل ی

میدهد.هشدارنیزروپیشسالآخرچهارشنبهبرایاست،محترقه

یرخبتحلیلی-پایگاه

امسالیرچهارشنبهسوکشتههایدرصدی500افزایشمحترقه؛موادانفجارمصدومانوتلفاتآماردربارهامدادیدستگاههایهشدار
)۹۹/۱۲/۲۶-۰۴:۵۱(

حال در کشور در محترقه مواد انفجار مصدومان و تلفات تعداد سال. آخر چهارشنبه شب به مانده روز دوشنبهریک روز عصر تا است. باورنکردنی کوردزدنی

چهارشنبهسوزدیرو( با مقایسه در فوتیها تعداد امسالر) که است حالی در این است. قبل سال دو جانباختگان دوبرابر حدود و شده پنجبرابر پارسال، ی

دادهاند.جدیهشداردراینبارهکارشناسانوبودخواهدکروناشیوعافزایشعواملازیکیشبایندرتجمعاتی،رچهارشنبهسوحوادثعالوهبر

تا اول از اورژانس، آمارهای اساس بر جامجم، خبرنگار گزارش امسال٢4به تعداد٢6٣اسفند این از و مصدومیت دچار سال آخر چهارشنبه حوادث اثر بر نفر

شدند.یربستنفر6٨

چهارشنبهسو با مرتبط حوادث اثر بر نفر پنج یکشنبه عصر تا کشور، اورژانس سخنگوی خالدی، مجتبی اعالم اساس اینربر دادند. دست از را خود جان ی

مرد دو ازجمله مرد٣5و٣١افراد یک کردستان، استان بانه شهر در تب٢4ساله شهر در ششساله دختر یک کردستان، استان سقز شهر در استانرساله در یز

هستند.تهراندرساله٣١مردیکوآذربایجانشرقی

اینکه بیان با خالدی و٨5مجتبی موادمحترقه استفادهکننده آسیبدیدگان گفت:١5درصد ایسنا به بودند، عابر سوختگی،٣4درصد دچار دچار٢٧درصد درصد

چشم، به و١٢آسیب عضو قطع دچار شدند.٢٧درصد آسیبها سایر دچار آسیبدیدگان٩درصد وزدرصد مصدومان٩١ن کل تعداد از بودند. مرد نفر١٢درصد

داشتند.سال6٠تا٢٩نفر٣6وسال٢٩تا١٨نفر4٠سال،١٨تاششنفر١٧5ششسال،ازکمترسنیمیانگین

سال در مشابه مدت به نسبت سال آخر چهارشنبه حوادث جانباختگان تعداد افزود: آسیبدیدگان٩٨،5٠٠وی کل تعداد همچنین است. داشته افزایش درصد

۱
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است.یافتهافزایشدرصد٢٢١مشابهمدتبهنسبتنیز

سال20یرزقربانیان

چهارشنبهسو قربانیان ازربرخالف بیش اغلب که امسال آمارهای20ی بررسی داشتند، افرادپزشکیقانونیسال میدهد اصلی20یرزنشان قربانیان سال

چهارشنبهسو مدیرحوادث نائیجی، حامد دکتر هستند. سازمانری روابطعمومی سالجاپزشکیقانونیکل در افزود: آمار این بر تاکید با دیروز عالوهبررکشور، ی

همهگی موضوع با آتشزا و محترقه مواد از استفاده استفادهرمخاطرات خطرات به توجه با میکنیم درخواست هموطنان از هستیم. مواجه نیز کرونا ویروس ی

کنند.یرخودداغیراستانداردوینرخطرآفابزارووسایلازاستفادهوتجمعگونهرهیرگزاربازکروناویروسیرهمهگینیزومنفجرهمواداز

ت برخورد از ناشی میتواند آسیبها میشوند؛ آسیب دچار متعددی مکانیسمهای با منفجره و محترقه مواد با تماس در افراد شد: یادآور مادهروی کش

عضو،رانفجا قطع نابینایی، مانند متعددی عوارض باعث متأسفانه که باشد ... و انفجار موج معرض در گرفتن قرار یا شیمیایی یا حرارتی سوختگی تا ی

میشود....وناشنواییبدن،وصورترویدائمیجوشگاههایوسیع،سوختگیهای

امیدوا ابراز است صدمات نوع این از دیگر یکی افراد به وارده استرس از ناشی روانی آسیبهای اینکه بیان با یکدیگررنائیجی حقوق رعایت با امسال کرد ی

باشیم.گذشتهسالهایبهنسبتکمخطرتربسیاروایمنآرام،سالیپایانشاهدپرمخاطره،رفتارهایازاجتنابو

آتشنشان3500آمادهباش

گفت در دیروز نیز تهران آتشنشانی گفت:وسخنگوی و داد خبر سال پایانی چهارشنبه شب در آتشنشانان آمادهباش از جامجم با آتشنشان،3500گو

کنند.امدادرسانییعرسبتواننداحتمالیحوادثبروزصورتدرتامیشوندمستقرتهراننقطههزاردر)ز(امروسهشنبه

د همچنان بیمارستانها که شرایطی در افزود: خانوادهها به هشدار با ملکی حوادثرجالل هستند، مبتالیان وضعیت به رسیدگی و کرونا ویروس گیر

چهارشنبهسورچهارشنبهسو تجمعات دیگر سوی از باشد. درمان کادر دوش بر اضافهای بار میتواند همینری به باشد. نیز کرونا شیوع عوامل از یکی میتواند ی

بیما زنجیره قطع برای میکنیم تقاضا هموطنان از همکاردلیل که گذشته سال مثل و کنند مراعات آن شیوع کاهش و بهری جشن داشتند خوبی بسیار ی

شود.گزارربایمنیرعایتباوخانوادهکانوندرمحدودصورت

والد افزود: ط��وی از باید مجارن فضای بازیق صداوسیما، تفزی، امکانات سایر و سینمایی فیلمهای رایانهای، کاریهای ورزشی و امسالریحی که کنند ی

چهارشنبهسو تا بمانند خانه در جوانان و چهارشنبهسورنوجوانان به حساس شرایط این در امسال نگهدازی به نسبت همچنین نشود. تبدیل موادمحترقهری ی

باشند.داشتهیربیشتحساسیتفرزندانشان،توسطآنهاازاستفادهو

هنجارشکنانبرایپلیسنشانوخط

چهارشنبهسو هنجارشکنان برای هم انتظامی نیروی مدنظررفرمانده محلهای و شهرها تمام در گذشته سالهای مانند پلیس گفت: و کشید نشان و خط ی

نباشیم.یرناگواحادثهشاهدتاکنندیرهمکاپلیسباهمیشهچونمیخواهیمهموطنانازدلیلهمینبهدارد؛حضور

اشت حسین ترسردار با تاأی هنجارشکنانه تخلفات خودروی اینکه بر برای15کید خانوادهها و مردم سالمت گفت: ماند، خواهد توقیف در بعد سال فروردین

میکنیم.برخوردکنند،تعدیمردمحقوقبهبخواهندکهافرادیباودارداولویتما

خوددا پرخطر رفتارهای از و باشیم خود فرزندان مراقب سال آخر چهارشنبه در اینکه بر تاکید و توصیه با درروی تجمعی هیچ همچنین شد: متذکر شود، ی

داد.نخواهیمراتجمعاجازهبههیچوجهوگیردصورتنبایدیرچهارشنبهسو

آنالینجمجامیرخبپایگاهدیگر:منابع

امسالیشنبهسورچهارکشتههایصدیدر500ایشافزجم:جام|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۰۴-۹۹/۱۲/۲۶(دوم)قسمت(سالچهارشنبهینرآخزوالبهروسرخی

۵
۲
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)۱۴:۵۲-۹۹/۱۲/۲۶(بمانیمخانهدریرسوچهارشنبهسال؛آخرچهارشنبههایتوصیهینرآخازبرناگزارش

سو چهارشنبه به که است چندی سال آخر های سالزچهارشنبه فرارسیدن با همزمان افراد دردسرهای به روز این دارند فراوان دغدغه درمان کادر که کرونا شیوع ایام در و شده مبدل ی
است.شدهاضافه1400

سو چهارشنبه برنا؛ گزارش مهمتربه از یکی ازری متشکل که هاست آئین معنای2ین به که «سور» واژه و است هفته روزهای از یکی نام که چهارشنبه واژه

است.بهارآغازجشنوزمینشدنگرمآغازشادی،وجشن

بز آتش روز این در باستانی آئین بعدازظهررطبق در معموال آتش این شد. می داشته نگه روشن خورشید طلوع و بعد روز صبح تا که شود می برافروخته گی

دارد.رواجایرانیانبیشترمیاندریرسوچهارشنبهوشودمیآغازپرند،میآنرویازوکنندمیروشنآتشمردمکهشنبهسهروز

غ و عجیب شکلی امروزه آئین سوراین چهارشنبه سنت نیست. برازنده که گرفته خود به وریب شود می تر کمرنگ روز هر آن به مخصوص های آئین و ی

شود.میاحساسپیشازبیشکهاستیزنیاآنیزامروهویتبیویبازناشکلبامقابلهبرایآئینایناحیایضرورت

تا امین،محقق حسن سید سورپروفسور چهارشنبه درباره گالسکو دانشگاه بازنشسته استاد و ادبیات و گفت:ریخ برنا خبرنگار به ایرانی کهن فرهنگ در ی

سو سورچهارشنبه است. هفته از معین روز یک و مشخص آن معنای که چهارشنبه دارد. مشخصی معنای ازری است. شادی و جشن نشاط، معنای به هم ی

اساطی دررنظر که بودند باور این بر باستان ایران در عقیدتی و د5ی روح و فروهر سال پایان بارروز خانواده به ارواحزگذشتان میشود. ایجاد رجعتی و گشته

هوایی و حال چه در .... و نتیجهها نوهها، فرزندان، که ببینند و نکنند فراموش روحها اینکه برای بنابراین شوند. خبر با بازماندگان حال از تا کرده رجعت آنها

افرو آتش به خود باستانی فرهنگ در افروزهستند میپرداختند.آتش طزی این از و کرده تقلیلری و زمان گذشت با میدهند. نشان ارواح به را خود خانه یق

جشن عنوان به را آن و کرد پیدا اختصاص سال پایان چهارشنبه به جشن و نبوده چندان اعتبار دارای اسالم ظهور از پس و کهن ادیان به متعلق که افکار این

کنند.میپابرانبساطوخروییرسنشاط،ی،زسرفرای،زبرفراشادی،قالبدر

است؟خطرناکیرسوچهارشنبهچرا

آخ و سال آخر روزهای درباره برنا خبرنگار با گفتگو در تهران آتشنشانی عملیات سازمان شش منطقه مدیر حقی، ازرمهدی استفاده گفت: سال چهارشنبه ین

نگهدا حتی یا و آتشگیر و محترقه دررمواد مواد این حمل همچنین شوند. جانی حتی یا و مالی آسیبهای موجب است ممکن و خطرناک خانه در آنها ی

نمیگیرند جدی نیز میکند تهدید آنها که خطراتی و هستند جامعه آسیبپذیر قشر از نوجوانان و کودکان است. کننده تهدید نیز لباس جیبهای و کیف

زندگی محل در را آنها و هستند کمخطر محترقه مواد این از بعضی میکنند تصور گاهی مردم میشود. گزارش قشر این در نیز آسیبها بیشتر متاسفانه و

بعضی باشند. خطرناک و آسیبزا میتوانند اندازه یک به آنها همه و ندارد وجود تقسیمبندی هیچ مواد این برای که بدانند باید را این اما میدارند نگه خود

م به منجر حتی آسیبها این نیروهواییراز خیابان در گذشته سال که حادثهای مانند شدهاند نیز ترگ دلیل به برادر دو و داد رویرخ آتشزا ماده دو کیب

شد.منتقلبیمارستانبهجدیجراحاتبایردیگوداددستازراخودجانحادثهمحلدربرادردواینازیکیشدند.انفجارباعثخانهبامپشت

بمانیدخانهدرهشدار؛

مدی نائیجی، سازمانرحامد بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل فوتپزشکی به منجر که حوادثی با سال آخر چهارشنبه به منتهی روزهای در گفت: کشور،

جا سال در آنکه ضمن هستیم، مواجه شود می هموطنان از تعدادی مصدومیت یا اخبارو انتشار شاهد نیز برری هموطنان از تعدادی دیدن آسیب مورد در ی

ایم.بودهمحترقهومنفجرهموادازناشیحوادثاثر

و است اورژانس اختیار در سال آخر چهارشنبه مصدومین آمار اینکه به اشاره با قانونیاو خاطرنشانپزشکی دارد، اختیار در را حوادث این قربانیان آمار تنها

سو چهارشنبه حوادث در گذشتهرکرد: سال (5ی هموطنان از یک4نفر و اززمرد قبل سال مشابه مدت در رقم این حالیکه در دادند دست از را خود جان ن)
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بود.شدهگزارشنفرسهآن،

سازمانرمدی بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل نوجوانیپزشکی و جوانی سنین در حواث این مصدوم یا و شده فوت افراد عمده اینکه بیان با کشور

سو چهارشنبه حوادث در که افرادی افزود: دارند دادندرقرار دست از را خود جان قبل سال آنان20یرزی از نفر یک تنها و بودند هموطنان40سال از بود. ساله

گی همه نیز و منفجره مواد از استفاده خطرات به توجه با کنیم می بردرخواست از کرونا ویروس خطرآفرگزاری ابزار و وسایل از استفاده و تجمع گونه هر ینری

خوددا غیراستاندارد برخوردرو از ناشی میتواند آسیبها میشوند؛ آسیب دچار متعددی مکانیسمهای با منفجره و محترقه مواد با تماس در افراد کنند. ی

انفجارت ماده نابینایی،رکش مانند متعددی عوارض باعث متأسفانه که باشد .. و انفجار موج معرض در گرفتن قرار یا و شیمیایی یا و حرارتی سوختگی تا ی

میشود....وناشنواییبدن،وصورترویدائمیجوشگاههایوسیع،هایسوختگیعضو،قطع

جمهو انتظامی نیروی اجتماعی معاونت جایگرهمچنین را، گذرا شادی و هیجانی نوشت:«رفتارهای پیامی در ایران اسالمی نشاطزی و پایدار سالمت ین

نکنیم.»یربها

عیارتمامجنگیبرایباشآماده

شهردا نشانی اتش سازمان سخنگوی ملکی، گوید:رجالل می خصوص این در او دهد. می خبر نشانی آتش باش آماده از افراد به ای توصیه طی تهران ی

سو چهارسنبه شب در گذشته های سال مثل تهران نشانی آتش فعالرسازمان های ایستگاه کلیه آمادگی ضمن و برده سر به کامل باش آماده در نیز امسال ی

نیروهای شهر، سطح محلزدر در جشن این آغاز از قبل ساعاتی از که کند می مستقر مختلف نقاط در شب این ایمنی تامین و گسترش منظور به نیز را یادی

با گذاشته احترام همسایگان و شهروندان سایر حقوق به بیایید داشت. خواهند حضور اوضاع شدن عادی زمان و پایان تا و شده حاضر شده مشخص های

آورد.میباربهپشیمانیعمریکاشتباه،یکگاهینکنیم.تاروتیرهراروپیشخوشایامشب،ایندرایمنیاصولرعایت

یرسوچهارشنبهشروعازقبلعضوقطعیادزتعداد

آخ به اشاره با کشور اورژانس سخنگوی خالدی، درمجتبی سال آخر چهارشنبه حوادث از ناشی مصدومان شمار شهرین های پایگاه تمام گفت: یرکشور

شه های سامانهراورژانس به متصل صورت115ی بیمارستانی های اورژانس خصوص در درمانی مراکز با الزم هماهنگی هستند. باش آماده کشور سراسر در

به نزدیک لحظه این تا است. و330گرفته آسیب دچار هموطنان از اند.133نفر شده سوختگی دچار بچه6نفر دختر یک که کردند فوت این6نفر جزو ساله

تاکنون است. ها چشمی،97فوتی آسیب دچار سوختگی،133نفر زمینه در شدید آسیب به41نفر نزدیک و هستند عضو قطع بین65نفر مصدومین درصد

تا6 بیشت18سال افراد است ممکن لحظه هر و هستیم زمینه این در جدی آسیب معرض در دارند. سن چهارشنبهرسال تا ساعتی چند و شوند آسیب دچار ی

بیشت نظارت والدین دارم تقاضا است. مانده سال منرآخر داخل را کودکانشان و باشند داشته خود فرزندان روی دارندزی نگه بچهزل نیست. خوبی شرایط یرا

گذشته سال کند. وارد آسیب دیگران به هم و خود به تواند می هم استاندارد غیر محترقه وسایل داشتن دست در با داشتیم100ها فوتی یک و مصدوم نفر

است.افراداینآسیبشدتهمومصدومینشمارافزایشنشاندهندهاینکهگذشتهرانفر330ازآمارهاحاضرحالدرولی

توصیهچند

من در محترقه مواد ساخت و تهیه خوددازاز بسیارل موارد که چرا کنید، مری از است.نارنجک،ری شده مشاهده مواد این ساخت هنگام عضو قطع یا و گ

نکنید پرتاب ساختمان از بیرون به بام پشت یا باال طبقات از را ترقه یا گیزفشفشه همچون خطراتی اینکار گرفتنریرا آتش و کوچه درختان به مواد این کردن

ب های سیم با برخورد و عابران با برخورد هیچگاهردرختان، کرد؛ پرت دیگر افراد طرف به را محترقه و منفجره مواد نباید دارد. همراه به آن جانبی خطرات و ق

گی آتش برای و چاشنی یاربرای و انتظامی نیروی گشتی واحدهای به نیاز، صورت در و بوده ناهنجار و خطرناک رفتارهای مراقب نکنید. استفاده الکل از ی

ماده110پلیس که هستند گیر آتش و منفجره مواد از شوند، می استفاده محترقه و زا آتش مواد سایر و منور ترقه، نارنجک، در که موادی مامی دهید. اطالع

ناپذی جبران صدمات و است خطرناک گیرای آتش خودی به خود خاصیت مواد ین داشت. خواهد دنبال به را انفجاری و نگهداری از لذا دارند. آنهاری ی
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منا در کم بسیار مقادیر به جدزل،زحتی و… کار محل خوددایرزمین، انفجارًا و گیر آتش و محترقه مواد حمل از کنید. جیبری در کم، بسیار مقادیر به حتی ی

جد کیف و خوددالباس سالمترًًا داشته، همراه به جدی خطرات آنان توسط مواد این از هستند،استفاده پذیر آسیب اقشار از نوجوانان و کودکان کنید. ی

م و انداخته خطر به را نگهدارآنان صورت در داشت. خواهد دنبال به را بارگ آتش مواد حتمزی خطر کم حتی نگهدای، خنک و خشک جای در را آن کنید.رًا ی

با آتش مواد سزقایای را آویعری جمع حتمرًا نکنید. آو20تا15ًای جمع را آن بعد کنید. صبر بردقیقه آب محتوی سطل یک در و کرده دفعری سپس و یزد

انفجا و محترقه مواد داشتن صورت در حتمرکنید. بای آتش مواقع در همیشه کنیم. استفاده مسکونی، محل از دور و خانه از بیرون در آن از اطفاءزًا جهت ی

بارح آتش مواد باشید. داشته دسترس در آب خزیق، هستند مطمئن که هایی محل از را بهریداری کودکان نکنید. تهیه فروش دست از را مواد این کنید. ی

با آتش مواد از نباید شخصا عنوان بازهیچ آتش مواد کنید. استفاده محترقه و محترق(یزی و آتشهمنفجره مواد هیچگاه نکنید. پرت دیگر افراد طرف به را (

نگذازبا خود جیب در را بازید،ری آتش مواد هیچگاه داشت. خواهد همراه به ناپذیر جبران ضایعات محترق(یزیرا و فلهمنفجره یا ای شیشه ظروف در را یز)

ندهید، برایزقرار که موادی به شدن نزدیک از شد. خواهد جانی خطرات و صدمات سبب و شده پرتاپ اطراف به فلز، یا شیشه ذرات انفجار صورت در یرا

دو اند، کرده آماده احتراق یا کنید،رانفجار مزی یا و بدن از عضوی دادن دست از خطر آوریرا رقت حوادث شاهد ساله هر داشت. خواهد همراه به را یرگ

سو چهارشنبه ایام نگیردر شوخی را مواد این هستیم. گوش پرده شدن پاره یا چشم دادن دست از شدید، های سوختگی جمله از خودزیدری زندگی با یرا

اززبا اید. کرده سری مواد بنریختن نفت، مانند االشتعال جدزیع گیر آتش مواد روی بر غیره و خودداین فشاررًا تحت ظروف دادن قرار از همچنین شود. ی

اسپ کپسول، جمله خودداراز آتش روی بر غیره و ها کش حشره پودری، آتش کننده خاموش کپسول یک وجود االمکان حتی شود. محوطهری نزدیک در ی

ضرو حتمرآتش کرد. استفاده آن از بتوان لزوم، صورت در تا شود آماده آتش محوطه نزدیکی در آب شیلنگ یک امکان صورت در است. تی از قبل محل،رًا ک

پود آتشنشانی کپسول یک وجود شوید. مطمئن آتش شدن خاموش ضروراز ، اید کرده روشن آتش آن در که ای محوطه حوالی در اینری ضمن . است ی

ت از قبل حتمرکه ، محل کامک را آتش باقیمانده آب، توسط و کرده حاصل اطمینان آتش بودن خاموش از باید آوًا جمع را آن و کرده سرد ازراًل کنید. ی

منرنگهدا در محترقه مواد سایر و ها ترقه بپرهیزی بازل آتش از و بنزید حامل که ای نقلیه وسایل مجاورت در اکیدزی ، هستند سوختنی مواد و خودداین یرًا

دا نگه باز را تان دستان کنید، می استفاده فشفشه از وقتی بگیرکنید. صورتتان جلوی و فشاررید تحت ظروف انداختن از و نشوید دست سوختگی دچار تا ید

اسپ و ها اکیدر(کپسول آتش درون به ( کش حشره های خوددای انفجارًا خاصیت بودن دارا علت به ظروف این که چرا کنید بهری را ذرات است ممکن ، ی

خیابان و کوچه ، معابر در یا و مسکونی واحدهای در خالی کارتن و هیزم ، الستیک زدن آتش از برسانند. آسیب هایتان چشم به و کنند پرتاب خودتان سمت

هرخوددا - دهید. می قرار تنفسی های آسیب معرض در را تان اطرافیان و خودتان ، هوا آلودگی تشدید با شرایطی چنین در که چرا کنید، منفجرهری مواد گز

فل یا ای شیشه ظروف در را مواد این عنوان هیچ به و نکنید پرتاب دیگر افراد طرف به را محترقه فلززو یا شیشه ذرات ، انفجار صورت در چون ، ندهید قرار ی

ضمن شد. خواهند شدید های آسیب باعث و شده پرتاب اطراف به ه، هرًا نکنید. استفاده دوباره ، شده استفاده یکبار که ای منفجره و محترقه ماده از گزرگز

با معابر در را برآتش های پست مجاورت در و پاریک و گاز فشار تقلیل های ایستگاه یا برق عمومی های برکینگ از و نکنید غیررپا و حجیم های آتش پایی

خوددا نیز مهار ظاهررقابل اگرچه فشفشه و ترقه کنید. هایی دیدگی آسیب باعث کنند، اصابت ( صورت ویژه به ) بدن از خاصی نقاط به اگر ولی خطرند بی ًا

هوشدید فروش از ها فروشی رنگ و شیمیائی مواد فروشگاههای صاحبان شوند. می جبران قابل غیر ورگاهی کودکان به شیمیائی مواد و زا آتش مواد گونه

جد خوددانوجوانان ضرورًا موارد جز به شب این در است بهتر باردار زنان کنید. منری از خازی شرل چون نشوند باعثوج محترقه مواد انفجارهای از ناشی ک

پ از میشود. جنین منرسقط در روز این در شاغل والدین حضور کنیم. اجتناب گشاد لباسهای یا و مانتو چادر، با خصوص به آتش روی زمانزیدن از زودتر ل

کنت منظور به کبرهمیشگی اغلب کودکان و میشود توصیه فرزندان بر نظارت و انبارل مثل دید غیرقابل نقاط در را آتشزا مواد و ترقه داخلزی،ریت، یرزمین،

سو چهارشنبه در شود. بررسی والدین توسط را محلها این ایام، این در میکنند؛ مخفی خود شخصی وسایل و کیف اضافیرکمد، و کهنه لوازم دادن قرار از ی

جمعآو سطلهای خودداردر خیابان در زباله هری بروز صورت در کنیم. حری حرگونه بودن گسترده صورت در و کنیم حفظ را خود خونسردی حادثه، و یق،ریق
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حرس محل از را افراد دیگر و کودکان و مسن افراد تلفنریع با و دهیم انتقال امن جای به بگی125یق تماس نشانی کهرآتش فردی با مواجهه صورت در یم.

خوددا سوختگی محل روی بر زمینی سیب و خمیردندان مثل غیربهداشتی مواد مالیدن از خونسردی حفظ ضمن است، شده سوختگی راردچار مصدوم و ی

شودگرفتهتماس115اورژانسبامصدومیتشدتصورتدرومنتقلدرمانیکزرمبهیعتررسهرچه

نگذار.چهارشنبهسو تنها خطر با را فرزندانمان کبری کنیم. شادی ایمن و بنریم مانند آتشزا مواد و شبزیت این در و کنیم دور کودکان دسترس از را الکل و ین

بمانیم.خانهدر

فرداقمدانا،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۵۷-۹۹/۱۲/۲۵(متخلفرانندگانبهیمهرجپیامکمیلیون70ارسال

است.شدهآزادترددکرونابامقابلهستادملیدستوربربناودارندقرارآبیوزردوضعیتدرکشورشهرهایدرصد85اکنونگفت:ناجاراهورپلیسرئیس

و هزار هفت داشت: اظهار راهور پلیس روسای همایش پانزدهمین در ناجا راهور پلیس رئیس هادیانفر سیدکمال ما، خبرنگار گزارش در600به دستافزار

ساالنه و است گرفته قرار راهها و جاده سطح در همکاران کر30اختیار قبض تومان کرومیلیارد شدن سیستمی با که میشد صادر زمینهوکی این در کیها

شد.انجاماقتصادیصرفه

در داد: ادامه فر و236هادیان راهها کیلومتر دیگر47هزار از تصادفات کاهش ترددها، تسهیل بر عالوه و دارد حضور راهور پلیس کشور شهر وهشت هزار

است.راهوراصلییتهایرمامو

گفت: ناجا راهور پلیس در36رئیس نیرو که236هزار کشور راه دا45هزار کار سرو اصلی راه میافتد،12یمرکیلومتر اتفاق روستای راههای در کشتهها درصد

کنیم.استفادهدنیاروزیرفناوازهستیمیرزناگاساسبراین

تص سالرهادیانفر در جانباختگان آمار در افزایش سال دو از بعد کرد: گذشته98یح سال به نسبت نیز امسال اسفند داشیم، کاهش دهم چهار و درصد13یک

ایم.داشتهجادههادرترددافزایش

آمار براساس داد: ادامه ناجا راهور پلیس قانونیرئیس وپزشکی هزار دو کشتهها پایدا800آمار تا است نیاز که یافته کاهش دیگررنفر ازسوی شود. ایجاد ی

برسیم.عملیاتیتواندرصد52بهتوانستیم

کردیم.ارسالکردند،تخلفکهکسانیبهپیامکمیلیون70امسالداد:ادامهمتخلفانبهپیامکارسالبهاشارهباوی

تص راهور پلیس ارشد مقام جراین تومان میلیون یک که نقلیهای وسائل توقیف کرد: نوروزریح در شده تاکید اما یافت افزایش میلیون سه به داشتند یمه

کنند.ترددراحتترمردمتانگیردصورتیمهرجاعمالامسال

نورو سفرهای درباره شهرها وضعیت به اشاره با فر اکنونزهادیان گفت: ستادملی85ی دستور بر بنا و دارند قرار آبی و زرد وضعیت در کشور شهرهای درصد

است.شدهآزادترددکرونابامقابله

قرا کرد: خاطرنشان طروی بارگاه نورزوی مختلف،107ح بخشهای در نیرو و5هزار از400هزار بیش سیار، و ثابت و28پایگاه گشت بالگرد64واحد فروند

دارند.آمادگییزنوروحرطبرای
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)۰۸:۴۸-۹۹/۱۲/۲۶(قیمتی!چهبهاماهیجانکردنخالینوشت:فرداقم

در پشتی الک سرعت به افراد برخی برای و باد سرعت به افراد برخی برای زمان سال آخر به شدن نزدیک با ها روز این نوشت: گزارشی در فردا قم شفقناقم-

کند.کترحُکندنهوتندتواندمینهواستخودروالبهساعتتاکوتیکمسائلاینهمهبااماباشد؛میکترححال

از یکی که گیرد می انجام شهروندان توسط است مانده یادگار به گذشتگان از قبل های سال از که ها سنت برخی سال آخر هفته به شدن نزدیک با ساله هر

….امروزاماشدمیگزارربآرامویبازبسیاردورچنداننههایسالدریرسوچهارشنبهالبتهاست؛یرسوچهارشنبههاسنتاین

پ می آتش روی از خود گذشتگان مانند و کردند می روشن کوچکی آتش و شدند می جمع هم دور ها خانواده دور چندان نه های دهه اینردر در اما یدند

است.شدهتبدیلسالپایاندرهاخانوادهدغدغهینرمهمتبهیرسوچهارشنبههاسال

استشدهیفرتحکهیرسوچهارشنبه

سو تفرچهارشنبه و افراط با که تحری چاشنی و تعدادریط و افراد شدن کشته از عجیبی آمارهای که ای گونه به جنگ روز به است شده تبدیل امروز یادیزیف

شود.میدادهاندشدهسوختگیدچاربدنمختلفهایناحیهازکه

فوتی3ومصدوم200ازبیش

خصوص این در که شد اعالم محترقه مواد وسیله به صدمات و ها سوختگی آمار بود مانده سال آخر چهارشنبه به هنوز که قبل های هفته از رو همین از

هستیم.سالپایانچهارشنبهحوادثبامرتبطمصدومینتعدادافزایششاهدمتأسفانهداشت:اظهارکشوراورژانسسازمانسخنگوی،خالدیمجتبی

کردهاند.فوتآنهانفرسهمتأسفانهوهستنددرمانیمراکزدرهنوزآنهانفر60کهداشتهایمکشورسراسردرمصدومنفر227تاکنونافزود:وی

تص کرد:روی شدند،13یح عضو قطع دچار سال آخر چهارشنبه با مرتبط حوادث مصدومین از است،27درصد دیده آسیب چشمانشان دچار34درصد درصد

شدهاند.جسمیآسیبهایدیگردچارآنهامابقیوشدهاندسوختگی

بودند.محترقهموادازاستفادهحالدرکهبودندافرادیدرصد86وبودندپیادهعابرانمصدومانازدرصد14افزود:خالدی

هستند.سال18تا6بینسنیرنجینربیشتوشدهشروعاسفنداولازمصدومانتعدادافزایشیروندمتأسفانهگفت:وی

هستند.خانمدرصد8وآقامصدومانازدرصد92کشوراورژانسسازمانسخنگویگفتهبه

سو چهارشنبه حوادث و نیست خاصی سن و طیف به مربوط فقط دهنده تکان آمار این است مشخص کشور اورژانس سخنگوی سخنان از که طور یرهمان

سو چهارشنبه از ناشی حوادث و اتفاقات که گفت باید میگیرد. بر در را سنی های رده تمام و ها طیف ،رتمام جوان و پیر است ممکن وزی کودک ، مرد و ن

بربگیرد.درراسالگربز

سالآخرچهارشنبهدربارهقانونیپزشکیسازمانهشدار

مدی نائیجی حامد دکتر خصوص این در طرفی سازمانراز بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل آخرپزشکی چهارشنبه به منتهی روزهای در افزود: کشور،

جا سال در آنکه ضمن هستیم، مواجه شود می هموطنان از تعدادی مصدومیت یا و فوت به منجر که حوادثی با اخبارسال انتشار شاهد نیز موردری در ی

ایم.بودهمحترقهومنفجرهموادازناشیحوادثاثربرهموطنانازتعدادیدیدنآسیب

و است اورژانس اختیار در سال آخر چهارشنبه مصدومین آمار اینکه به اشاره با قانونیوی خاطرنشانپزشکی دارد، اختیار در را حوادث این قربانیان آمار تنها

دادند.دستازراخودجانن)زیکومرد4(هموطنانازنفر5گذشتهسالیرسوچهارشنبهحوادثدرکرد:

هستندنوجوانوجوانیرسوچهارشنبهحوادثمصدومینعمده

سو چهارشنبه حوادث در که افرادی افزود: دارند قرار نوجوانی و جوانی سنین در حواث این مصدوم یا و شده فوت افراد عمده اینکه بیان با قبلروی سال ی
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بود.ساله40آنانازنفریکتنهاوبودندسال20یرزدادنددستازراخودجان

ت با جاأنائیجی سال در اینکه بر گیرکید همه موضوع با زا آتش و محترقه مواد از استفاده مخاطرات بر عالوه اظهارری هستیم، مواجه نیز کرونا ویروس ی

گی همه نیز و منفجره مواد از استفاده خطرات به توجه با کنیم می درخواست هموطنان از برداشت: از کرونا ویروس ازرگزاری استفاده و تجمع گونه هر ی

کنند.یرخودداغیراستانداردوینرخطرآفابزارووسایل

نباشیمکروناییروزهایایندردرمانکادربرایاضافهبار

راهروها در را خود اضافی های تخت ها بیمارستان هستند، باش و…آماده نشانی آتش ، ها بیمارستان انتظامی، نیروی اورژانس، ها شب و ها روز این در

باشند.داشتهتلفاتشدنکمتردرنقشیعواملاینهمهشایدتاشوندمیمستقرهاخیاباندرامنیتپلیسمیدهند،قرار

گونه این افرادی باید است کرونا منحوس ویروس با مبارزه نوعی به حال در کشور و درمان کادر که روزها این پرسیدچرا باید را سوال این بین این در اما

سو چهارشنبه برای چرا کنند؟ ایجاد کشور برای سارباراضافه فرهنگ مراسمزی این تا شود نمی بزی معابانه جنگ و خشن گونه این برخیریبا چرا نشود؟ گزار

شوند؟میدیگرانوخودبرایجدیدسالشدنتلخباعثخودیرفکبیباافراد

رو اشکزچرا آمدن باعث یا و شویم پیرمردی رنجش یا و کودک ترس باعث محترقه مواد انفجار صدای با گذاشت سر پشت خنده و باشادی شود می که را ی

یم.ربگذاسرپشتکرد،جبرانراآنتواننمیوجههیچبهکهحوادثیواوآهومادر

قیمتی؟!چهبهاماهیجانکردنخالی

انر تخلیه برای نوجوانان و جوانان در رفتارها این که کنند می اعالم خود سخنان در افراد از هیجانژبرخی به نیاز آنها و باشد می آنها درونی و مضاعف ی

قیمتی؟چهبهواقعاپرسیدبایدامادارند

سو چهارشنبه سنت اگر که حالیست در باراین آتش و لحظاتزی شود اجرا بدرستی وضعزی با یافته توسعه کشورهای در کرد، خواهیم خلق را شادی و یبا

و محدودکننده بآقوانین و مردم به دادن بارگزارگاهی آتش وسیع های جشن حدزی تا اند توانسته ای حرفه های گروه توسط تلفاتزی و صدمات از یادی

نشوند.یزباآتشازمردمبردنلذتازمانعحالعیندروبکاهندیزباآتشازناشی

با آتش تلفات کاهش برای هند چون ای توسعه حال در کشور در ایجادزحتی بر عالوه طآی از عمومی هارگاهی جشن موسم در ها کمپین و ها رسانه یق

با آتش لوازم توزدولت رایگان طور به آموزان دانش میان در را خطر بی لوازمزی از استفاده عدم به نسبت جمعی دسته طور به آموزان دانش و کند می یع

شوند.میمتعهدایمنینکاترعایتومجازغیریزباآتش

ب با باید محدودیتها این کنار بارگزاردر آتش جشنهای برایزی ها رسانه در وسیع تبلیغات و ای حرفه های گروه توسط مختلف های مناسبت در باشکوه ی

شویم.یزباآتشخودسرانهانجامبهافرادتمایلازمانعخطربییزباآتشنوعاینسویبهمردمهدایت

)۰۹:۲۲-۹۹/۱۲/۲۶(فیلموجزئیات+نیستقطعیسانچیکشتیخدمهماندنزندهحکم

شد.مشخصسانچیکشتیپروندهوضعیتینر:آخکنارحوادث

مط نظر تجدید دادگاه حاضر حال در بدوی دادگاه در رسیدگی از پس سانچی کشتی پرونده : گفت سانچی کشتی پرونده درباره قضائیه قوه ورسخنگوی ح

گیرد.میتصمیمیچهتجدیدنظردادگاهدیدباید

قیمتی!چهبهاماهیجاندنکرلیخانوشت:دافرقمشفقنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MIL2NU3O


خب نشست ادامه در براسماعیلی آنالین بصورت که ( شنبه سه ) امروز میری اعالم سانچی کشتی مورد در ادعاهایی اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در شد، گزار

مط که آنچه گفت: چیست، قضائیه قوه نظر کشتیرشود؛ پرونده نیست، استناد قابل ها دادگاه غیرقطعی آرای عنوان هیچ به و است غیرقطعی رای شد ح

گیرد.میتصمیمیچهتجدیدنظردادگاهدیدبایدوشدهصادرنظرتجدیددادگاهبهسانچی

چیست؟!سانچیکشتیخدمه9بودنزندهدربارهدادگاهحکمواقعیت

امر" این بر مترتب قانونی اصول رعایت "عدم دادگاه دلیل ی عمده بلکه است، نکرده باطل قطعی فوت بر مبنی ای ادله نبود بخاطر صرفا رو گواهی دادگاه

است.

زمین کرده فوت که کسی با االثر مفقود غایب حقوقی آثار و است. مفقوداالثر" ،"غایب ایشان حکم ، ندارد وجود دوستان این فوت بر قطعی دلیل که آنجا از

است.االثرمفقودغایبدر...وزوجیتیعلقهانقطاععدمووراثبهفردیکهرتتملکعدمآنحداقلکهاستآسمانتا

اوضاع دادگاه که بدهند فرضی" موت "صدور درخواست دادگاه به باید که کنند روشن را تکلیف بخواهند نفعان ذی و ورثه که زمانی تا داره ادامه وضعیت این

شد.خواهدیرجافوتاثررایصدورزمانازکهمیکند.رایصدوربهمبادرتوبررسیرااحوالو

دلیل و است حقوقی امر یک صرفا امر که حالی در میکنند تلقی کشتی خدمه بودن زنده بر ای اماره را رای این نمیکنند، توجه نکته این به دوستان که آنجا از

ندارد.یرمحوواقعه

گزارش فوتربه گواهی این9کنا، صدور از اینکه به توجه با و ندارند باور را آنها فوت ها خانواده برخی هنوز که شد صادر حالی در سانچی کشتی خدمه از نفر

اند.نداشتهزمینهایندراعتراضیهیچاندشدهمطلعهمگواهی

هزارو از بیش به ندارند، قبول را فوت خانوادهها که مهمی خصوصیت200دلیل از تماسگیرنده فرد تماسها، آن در که بازمیگردد تماسرتماسی شمارهها ین

ایرانیتبا فرد میگفت و کرده بیان را خانوادهها مستعار یا خصوصی اسم مکالمه، زمان در یا بود بهرگرفته کرده درخواست و داده آنها به را شمارهها این ی

زندهایم».«ماکهدهنداطالعشمارههاصاحب

ش و دولت خطای اثبات برای قانونی مهم گام اولین توانستند سرانجام سانچی خدمه اثباترخانوادههای به سانچی خدمه فوت اعالم در را نفتکش ملی کت

شعبه در احمدیفیروزجایی رضا قاضی رأی اساس بر سازمان115برسانند. سوی از که فوتی گواهیهای تهران، باهنر شهید مجتمع حقوقی عمومی دادگاه

شد.ابطالوشناختهقانونخالفبود،شدهصادرکشورکلثبتاحوال

شعبه دادگاه استدالل مطابق ترتیب، این ش115به که ادلهای و دالیل از هیچکدام تهران، باهنر شهید مجتمع ثبتاحوالراز سازمان ایران، نفتکش ملی کت

نگرفت قرار دادگاه پذیرش مورد کردهاند، صادر درست را فوت گواهی دهند نشان تا بودند داده ارائه دادگاه به اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت و کشور کل

پذیرفت.راسانچیخدمهخانوادههایکالیوقانونیدالیلوکرداعالممردودراآنهااستداللهایتمامقاضیو

فوت گواهیهای ابطال به رأی اساس، این گذشت9بر با که شد صادر سانچی کشتی خدمه از صورت20نفر اعتراضی آنکه به توجه با رأی، صدور از روز

شد.شناختهالزماالجراوقطعیرأینگرفت،

مدا و اوراق بررسی با دادگاه «اینک آمده: نهایی رأی سویردر از تقدیمی لوایح مطالعه و پرونده ووک اول ردیف خواندگان نمایندگان و خواهانها کالی

مدا و دالیل اوال- اینکه: به نظر اخذشده، قضائی استعالم و وردوم قوانین با منطبق صادره فوت گواهیهای و ندارد وجود مزبور اشخاص فوت بر قطعی ک

دلیل هیچ حادثه بروز با و است نفتکش حادثه از قبل فوت گواهی موضوع اشخاص زندهبودن است یقین مورد و مسلم آنچه چراکه نیست، مربوطه مقررات

است.احتمالیفوتبرمبنیگزارشاتصرفاونیستدستدرآنانفوتبرمبنییقینآور

فقهی اصل است. آنان زندهبودن بر اصل شک حصول با و بوده یقینی حادثه از قبل افراد زندهبودن است. ماکان ابقای استصحاب اصل فوت، بر شک وجود با

مدا و دالیل وجود عدم به عنایت با آنان، حیات در تردید فرض بر ثانیا- میکند. حمایت امر این از بالشک» الیقین تنقض «ال اشخاصراز وجود بر قطعی ک
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مقررات این که میباشد مفقوداالثر غایب مبحث پنجم کتاب موضوع خصوص این در حاکم قانونی مقررات و هستند مفقوداالثر آنان فوت، گواهی موضوع

گواهی حکم، همین اجرای جهت در و صادر قضائی محاکم سوی از اشخاص فرضى موت حکم باید ابتدا فوت، گواهی صدور برای دارند. تکلیفی و آمره جنبه

گردد مترتب موضوع بر آن به مربوط آثار و صادر ماده(فوت بند1011مفاد فوت1020ماده3و احراز و دعوا خواندگان درخواست صرف ثالثا- و مدنی) قانون

نمیباشد.فوتگواهیصدوربرایکافییقینی،وقطعیکافیادلهوجودعدمبهتوجهباشخصیک

ف / دهد می تکان را دلتان صدا برخالفراین صادره فوت گواهی اینکه لحاظ به را مطروحه دعوای دادگاه توصیف این سانچی!با کشتی در آخر یادهای

مادهرتش ازجمله قانونی مواد26یفات و ثبتاحوال و3(بند1020و1011قانون ماده1025) استناد به و دانسته ثابت و وارد گردید، صادر مدنی 4قانون

ماده و ثبتاحوال مصوب198قانون مدنی دادرسی آیین اعالم1379قانون و صادر مزبور اشخاص فوت گواهی ابطال نیز و فوت واقعه ثبت ابطال حکم ،

تا در که رأی این گذشت23/11/1399یخرمینماید». وجود با است، شده تلقی30صادر الزماالجرا و قطعی رأی اکنون و نگرفت قرار اعتراض مورد کماکان روز

چند در را آرا این صدور اهمیت است؟ مهم آرا این صدور چرا ومیشود. قطعی، فوت گواهی صدور درخواستکننده کرد. بررسی میتوان تعاون،زُبعد وقت یر

سانچی (کشتی میرفت شمار به سانچی نفتکش مالک هم و بود شده انتخاب موضوع به رسیدگی ویژه نماینده بهعنوان هم که بود اجتماعی رفاه و کار

ش به کهرمتعلق است ایران نفتکش ملی کشو66کت بازنشستگی صندوق به متعلق آن مالکیتی سهام (ردرصد ش33ی و سرمایهگذاردرصد) سازمانرکت ی

اجتماعی ((تأمین که33شستا) بوده میشوند).زدرصد) محسوب اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت میشد،1یرمجموعه محرز خدمه فوت آنکه فرض به .

ش صورت، آن در میکردند. اعالم مفقوداالثر را آنها و میشد صادر خدمه برای فرضی موت یا فرضی فوت گواهی باید اول مدنی قانون ملیرمطابق کت

ار حقوق و بن و عیدی و پاداش و مزایا حقوق، تمام باید ایران وزنفتکش بهعنوانری آنها اسامی قبال که ورثه و آنها خانواده به را مفقوداالثر خدمه یالی

تنها سانچی، خدمه ذینفعان کل در و خانوادهها شد، صادر فوت گواهی وقتی درحالیکه میکرد. پرداخت بود، شده اعالم تکلف تحت افراد و ذینفعان

د بدهند. وراثت انحصار درخواست گواهیرمیتوانستند که آنها و شده فوت پدرشان یا شوهر فرزند، کردهاند قبول آنکه یعنی وراثت انحصار گواهی یافت

میکنند.ارثطلبتنهاونخواستهمزایاوحقوقدیگرگرفتهاند،رافوت

خانواده2.17 اعضای از فوت9نفر حکم باید قانون مطابق میکردند اعالم و نداشته قبول را فوت بههیچوجه بردهاند، شکایت دادگاه به که سانچی خدمه

میشدند. شناخته مفقوداالثر خدمه و شده اعالم مفقوداالث3فرضی و فرضی فوت گواهی صدور عوارض شر. و دولت برای کهری بود آن نفتکش ملی کت

ه تمامی باید سزهم صلیب از مفقوداالثر خدمه پیداکردن برای هم و میکردند پرداخت کارمند بهعنوان همچنان را درینهها گشتهای یا جهانی یاییرخ

فوت سانچی، خدمه خانوادههای چرا شد. برداشته آنها شانههای از مسئولیت این فوت، گواهی صدور با اما بگردند، مفقودین دنبال به که میکردند تقاضا

هزارو از بیش به ندارند، قبول را فوت خانوادهها که مهمی دلیل ندارند؟ قبول خصوصیت200را از تماسگیرنده فرد تماسها، آن در که بازمیگردد ینرتماسی

ایرانیتبا فرد میگفت و کرده بیان را خانوادهها مستعار یا خصوصی اسم مکالمه، زمان در یا بود گرفته تماس ورشمارهها داده آنها به را شمارهها این ی

پیگی شدند آن بر خانوادهها نیز اساس همین بر زندهایم». «ما که دهند اطالع شمارهها صاحب به کرده کهردرخواست را مخدوشی روند قانونی و حقوقی ی

دهند.ادامهکماکانشد،دنبالنفتکشملیکترشواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتسویاز

اجساد سانچی موضوع به3در قانونینفر شدسازمانپزشکی ارجاع قانونیتهران سالپزشکی ماه دی که سانچی کشتی مورد در کرد: اعالم در96کشور

بود.شدهارجاعتهرانقانونیپزشکیبهمتوفیانازنفر3اجسادشد،قرغچینشرقیآبهای

بود.نشدهارجاعقانونیپزشکیبهسانچینفتکشخدمهازنفر9پروندهکهکرداعالمکشورقانونیپزشکی

ش روزنامه امروز گزارش، این دیربراساس که سانچی کش نفت خدمه خانوادههای شکایت "با است: آورده گزارشی در غ96ق چین شرقی آبهای شد،ردر ق

گواهی115شعبه و ندارد» وجود سانچی نفتکش خدمه فوت بر مبنی یقینآور دلیل «هیچ که کرد تایید تهران باهنر قضایی مجتمع حقوقی عمومی دادگاه

کرد."باطلوشناختقانونخالفراآنهاازنفر9فوت
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سال16 ماه ح96دی باعث و کرد برخورد چینی فلهبر کشتی یک با سانچی ایرانی شدنرنفتکش مفقود و سانچی32یق نهایتا که شد نفتکش پرسنل از نفر

کنید.کلیکاینجاراایرانبازارهایقیمتینرآخشد.آپیدامفقودینازنفرسهپیکرتنهاوشدقرغهفتهیکازپس

کنانرکابهخاصفوقالعادهیرتسقانونکشور،دامپزشکیسازمانرئیسیهایرپیگیدنبالبهسال:روزینرآخدرخوشیرخب
فوقالعادهیرتسقانونکشور،دامپزشکیسازمانرئیسیهایرپیگیدنبالبهشدگنجانده1400بودجهدرکشوردامپزشکیسازمان
)۲۱:۱۴-۹۹/۱۲/۲۹(شدگنجانده1400بودجهدرکشوردامپزشکیسازمانکنانرکابهخاص

...استشدهگنجانده1400بودجه(و)بند2تبصرهدرتامینیاقداماتوزندانهاسازمانوکشوردامپزشکیسازمانخاصالعادهفوقیرتسموضوعاستذکربهالزم

تس مهر: سازمانهایّرحکیم کارمندان فوقالعادهخاص قانونیی وپزشکی زندانها سازمان و کشور سازماندامپزشکی کارمندان به ایران خون انتقال و کشور

شد.ابالغیرجمهورئیسبهاجراجهتاست،شدهتصویبوگنجانده1400دربودجهاسالمیشورایمجلستوسطکهتامینیاقدامات

اصل اجرای راستای در اسالمی شورای مجلس رئیس قالیباف» محمدباقر «دکتر دامپزشکیکشور، سازمان عمومی روابط از نقل به مهر حکیم گزارش قانون123به

جمهو بودجهراساسی قانون ایران، اسالمی علنی1400ی جلسه در تصویب از بود،پس شده تقدیم مجلس به که نگهبان99اسفند26را شورای نهایی تایید و

کرد.یابالغرجمهورئیسبه

تس کارمندانسازمانهایّرلحاظ خاص فوقالعاده قانونیی بودجهپزشکی در دامپزشکیکشور سازمان کارمندان به ایران خون انتقال و دنبال1400کشور به

محققرپیگی نگهبان شورای و اسالمی شورای مجلس نمایندگان همهجانبه مساعدت و علیصفرماکنعلی» «دکتر کشور دامپزشکی سازمان رئیس یهای

تس قانون اجرای سازمانهایرشدهاست، کارمندان خاص فوقالعاده قانونیی وپزشکی دامپزشکی سازمان کارمندان به ایران خون انتقال وسازمان کشور

است.شدهابالغیکشورمانررئیسجمهوروحانیحسندکتربهاجراجهت1391اردیبهشت19مصوبکشورتربیتیواقداماتتامینیوزندانهاسازمان

تس موضوع است ذکر به تبصرهرالزم در تامینی اقدامات و زندانها سازمان و کشور دامپزشکی سازمان العادهخاص فوق واوبودجه2ی گنجانده1400بند

است.شده

)۱۵:۵۹-۹۹/۱۲/۳۰(است؟کاذبصورتچهدراعتیادآزمایشجواب

تاثی اعتیاد آزمایشهای جواب در داروها از برخی مصرف اینکه یا باشد داشته خطا میتواند دیگر آزمایشهای برخی مانند اعتیاد آزمایش ایرنا- سئوالرتهران- این جا این در است، گذار
است؟شدهمثبتنداشتهاند،مخدرموادبهاعتیادیگونههیچکهافرادبرخیآزمایشچراکهمیشودحرمط

سازمان اعتیاد کارشناس قدیرزاده قانونیمحمدرضا گوید:پزشکی می و دهد می پاسخ زمینه این دیگدر آزمایش هر مانند اعتیاد آزمایش وردر احتمال ی

به دارد. وجود نیز خطا نشاندرصد کاذب مثبت تست جواب در اصطالح به آور اعتیاد ماده با تشابه علت به ای ماده مصرف است ممکن که صورت این

ندارد.اعتیادیگونههیچمادهآنبهفردکهحالیدرشودداده

آزمایش، از قبل روز دو تا کدئین حاوی های شربت و قرص مصرف مثال برای گوید: می مطلب این بیشتر توضیح در میوی تست این شدن مثبت باعث

شود.اجتنابداروهاخودسرانهمصرفازشودمیتوصیهاعتیادآزمایشازقبلروزچندبنابراینشود،
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است.نیزیردیگشرایطنیازمندفردشدنقلمدادمعتادواستفرداخیرمصرفدهندهنشانتست؛شدنمثبتدیگرسویازدهد:میادامهقدیرزاده

اعتیادآزمایششدنمثبتدربخشآرامداروهایتاثیر

اعتیاد کارشناس قانونیاین گوید:درپزشکی می دارد؟ تاثیر اعتیاد تست تعیین در بخش آرام های قرص مصرف آیا که سئوال این به تصورپاسخ برخالف

تاثی اعتیاد تست در بخش آرام و افسردگی ضد داروهای مصرف تاثیر مورد در دررعموم بهی منجر و ندارد اعتیاد تست شدنجواب نمیمثبت اعتیاد تست

کرد.بررسینیزراآورخوابوبخشآرامهایقرصمصرفمیتواناختصاصیکیتازاستفادهباالبتهشود

کرد؟وارونهرااعتیادآزمایشمیتوانآیا

و مواد مصرف کردن پنهان برای گوید: می کرد، برعکس را آنها و زد کلک اعتیاد آزمایشهای در میتوان که میشود گفته که سئوال این به پاسخ در قدیرزاده

میرود.کاربهوشدهرایجراههاییتست،درمنفینتیجهکسب

دهد: می ادامه ووی و کراتینین بررسی با راحتی به که میزنند نمونه کردن) ترقیق(رقیق به دست افراد گاهی مثال، تشخیصزبرای قابل ادرار مخصوص ن

است.

کرد.نخواهدکمکینیزشیوههااینمیشود،انجاماختصاصیمراکزبرخیدرکهمعتبرترتستهایانجامباگوید:میقدیرزاده

دهد: می ادامه اینربسیاوی میکنند، امتحان را اعتیاد آزمایش در تقلب مختلف روشهای کنند، مخفی دیگران از را خود اعتیاد اینکه برای افراد از ی

میرود. کار به ادرار آزمایش در بیشتر باروشها افراد معموال موقعیت این جملهردر از موادی تالشیختن خود ادرار نمونه در لباسشویی پودر یا آبلیمو

دهند.تغییررانمونهPHسطحتامیکنند

از گوید: می تستقدیرزاده اجرای مسئوالن امروزه البته کرد، اشاره آن کردن عوض یا نمونه کردن رقیق به میتوان اعتیاد تست در دیگر تقلب روشهای

بسیار دقت وزاعتیاد دارند زمینه این در شده،یادی گرفته افراد از تقلب مشکاجازه تست نتایج اگر آزمایشهایوهمچنین انجام با متخصصان باشد ک

ببرند.پیفردتقلببهمیتوانندتکمیلی

دهد می تشخیص را ادرار در موجود های کننده تداخل راحتی به که اند شده بازار وارد هم جدیدی های کیت کند: می اضافه بسیاوی شود می باعث یرو

نرسند.خودهدفبهمتقلباناز

دبی ایرنا، گزارش مخدرربه مواد با مبارزه ستاد ماهکل اردیبهشت ساالنه۹۹سالاوایل اینکه بیان مواد۴۵۰با سوءمصرف یا مصرف اثر در جهان در نفر هزار

دو همچنین و بازند می جان مواد سوءمصرف یا مصرف اثر در ساالنه نفر هزار چهار به نزدیک ایران در گفت: میمیرند، ومخدر وجود۸۰۰میلیون معتاد هزار

روند.میشماربهکشورجمعیتدرصدپنجمعادلکهدارد

یحانرنیوز،آفتابق،رمشیرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۳:۴۵-۰۰/۰۱/۰۱(گذشتسیاسیعرصهدر99سالفروردیندرآنچه

کنیم.میمروررااتفاقاتاینازبخشیتنهاکهیافتپایانفروانهایفرازونشیبهمهبا99سال

است:یرزحرشبه99سالماهفروردیندرمهماخبار،برناگزارشبه

:99فروردین1اخبار
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داد.خبرایرانبهچینمختلفشهرهایازپزشکیتجهیزاتمحمولهچندارسالازایرانسفیر

جمهو آمررئیس مردم به خطاب پیامی در کووید-ری شکست گی19یکا، «همه یک شرایط در که داد هشدار و دانست جهانی «وظیفه» یک خطرناکررا ی»

پا و تهران محدویترجهانی، و پزشکی نظام تضعیف موجب بخواهد که خصمانهای و بینانه کوته سیاست هر و ندارند چندانی فاصله واشنگتن و لندن و یس

داشت.خواهدکشورهاسایردری»رگی«همهاینبامبارزهروندبرمستقیمتاثیرشود،ایراندربحرانیترمدیدرمالیمنابع

شد.آزادبودفرانسهزندانهایدرپیشسالیکازبیشازایرانعلیهیکارآمیمهایرتحزدندوراتهامبهکهایرانیمهندسنژاداهللروحجالل

کرد.گووگفتورایزنیتلفنیصورتبهاروپااتحادیهخارجیسیاستمسئولبایفرظجوادمحمد

کرد.گفتگوورایزنیمتحدمللسازمانکلردبیباتلفنیصورتبهکشورمانخارجهاموریرزو

شد.تهرانعازمکروناویروسبامقابلهبرایبهداشتیوپزشکیتجهیزاتتنهفتشاملقطردولتکمکهایمحمولهدومین

کرد.گفتگوورایزنیروسیهیژانریرزومعاونباتلفنیصورتبهمسکو،درایرانسفیر

کرد.رایزنیومالقاتکراینواخارجهاموریرزومعاونبوژاک»«ایگورباکراین،وادرایراناسالمییرجمهوسفیر

داد.خبرایرانبهکشورشیردالمیلیون23.4کمکازتوییتیدرژاپنسفیر

کردند.گووگفتوتلفنیصورتبهژاپنوایراناسالمییرجمهوخارجهاموریرانزو

جمهو دائم نماینده و تسرسفیر خواستار هلند در شیمیایی های سالح منع سازمان نزد ایران اسالمی مدیری تالشهای در بهریع کمک برای سازمان این کل

شد.الزمپزشکیتجهیزاتودرماندارو،بهشیمیاییهایسالحمصدومیندسترسی

کند.پیداادامهمحدودیتیهیچبدونتواندمیایراندربازرسانفعالیتهایهمکروناویروسشیوعشرایطدرحتیگفت:آژانسدرایراننماینده

:99فروردین2اخبار

و با تلفنی تماس در حماس جنبش سیاسی دفتر تحزرئیس کشورمان، خارجه امور آمریر تاکیدریمهای آنها رفع لزوم بر و خواند ظالمانه را ایران ملت ضد یکا

کرد.

کند.لغوکروناویروسشیوعشرایطدرراایرانعلیهجانبهیکیمهایرتحتامیخواهدیکارآمازمسکوکهکرداعالمروسیهخارجهاموروزارت

آم خارجه امور وزارت فارسی توییتر ادعای به کشورمان خارجه امور وزارت فارسی تحرتوئیتر بشردوستانه های کمک و دارو غذا، اینکه بر مبنی نیستندریکا یم

داد.پاسخ

کرد.توصیفشرورانهشدتبهظلمیراایرانعلیهیمهارتححفظیکارآمنمایندگانمجلسمسلمانعضویک

تح اینکه بیان با بینالملل امور در مجلس رییس ویژه آمردستیار دشواریمهای ایران علیه ?تحریکا غلط سیاست گفت: است، کرده ایجاد کاخریهایی یم?،

شکست.خواهدراترامپوسفید

فرانسوی زندانی یک با میبرد سر به بازداشت در فرانسه زندانهای در ماهها که ایرانی مهندس نژاد اهلل روح جالل تبادل روند از جزئیاتی قضاییه قوه سخنگوی

کرد.بیانایراندر

کرد.تائیدراایراندرفرانسویزندانیآزادیایبیانیهانتشاربافرانسهیرجمهورئیس

برزو پائولو» سان دی «فولیا روزنامه با گفتگو در کشورمان امورخارجه تروزیر : کرد تاکید آمریل متحده ایاالت درمانی درریسم ایران مؤثر واکنش مانع یکا

است.کروناویروسگیرهمهیربیمامقابل

شد.ایرانعلیهیکارآمعادالنهناهاییمرتحلغوخواستارپاکستانیرزونخست

تح که کرد اعالم ترامپ دولت کشورمان، درقبال واشنگتن خصمانه رویکرد ادامه اماردر داد، نخواهد کاهش کرونا ویروس شیوع دلیل به را ایران علیه ها یم
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دهد.نشانکشورشازدوستانهانسانایچهرهکردتالشپمپئو

:99فروردین3اخبار

وررئیسجمهو با تلفنی تماس در آخزی نیرو طریر وضعیت بزرین همکارحهای کمیسیون مصوبات شدن اجرایی و جدید سال در آب بخش مشترگ کریهای

داد.قراربررسیموردراروسیهوایراناقتصادی

کرد.گووگفتتلفنیکرواسیخارجهیرزوبایفرظمحمدجواد

و بشزنخست اتحاد نیازمند کرونا ویروس شیوع با مقابله اینکه بر تاکید با پاکستان تحریر که میخواهم ترامپ جمهور رئیس از من گفت: است، یمهاریت

کند.لغوراایرانعلیه

ورکا به ای نامه در هندی سرشناس تحزگردان تا کند تالش خود اصول براساس هند دولت کرد: تاکید کشور این خارجه امور ایرانریر علیه ناعادالنه یمهای

یابد.کاهش

کرد.صادرایبیانیهافغانستاندریرجاتحوالتخصوصدرایراناسالمییرجمهوخارجهاموروزارت

آم خارجه امور وزارت برد،رسخنگوی می سر به حبس در کشور این در که نژاد اهلل روح جالل مهندس آزادی دلیل به فرانسه از جویانه مداخله اظهاراتی در یکا

کرد.انتقادشدتبه

و تلفنی تماس وزدر با پاکستان خارجه امور قزیر محمود «شاه کشورمان، امورخارجه رفعریر زمینه در کشور این دولت سوی از شده انجام های تالش یشی»

کرد.یحرتشراکروناویروسشیوعباایراناسالمییرجمهومقابلهباهمزمانکشورمانعلیهیکارآمیکجانبههاییمرتح

مجا فضای در شده منتشر ویدیوی به واکنش در بلغارستان در ایران بلغارستانزسفارت مرز در ایرانی های کامیون از برخی برای شده ایجاد مشکالت مورد در ی

کرد.ارائهمشکالتاینحلجهتخانهسفارتاینتالشهایمورددرراتوضیحاتیبیانیهایدرکروناویروسشیوعازپس

آمزو ملت به روحانی پیام مفاد اینکه بیان با لبنان پیشین خارجه اظهاریر است، انسانی بلکه نیست نظامی و سیاسی کرونا مساله که بود این رئیسریکا کرد:

بکشد.راایرانملتکرونایقرطازخواهندمییکارآمجمهور

داد.ارائهتوضیحاتیکیهرتوبلغارستانرومانی،مرزهایدرایرانیکامیونهایتوقفویدیویانتشارخصوصدرخارجهاموروزارتسخنگوی

آم مقامهای چندباره اظهارات به اشاره با اسالمی انقالب معظم ایران،ررهبر درخواست صورت در درمانی و دارویی کمکهای ارسال برای آمادگی بر مبنی یکایی

آم صحبتهای استرگفتند: عجیب بسیار های حرف جزو اوزیکاییها پیشگییرا تجهیزات و دارو شدید کمبود دچار خودشان بیماراًل از برخیری و هستند ی

برسند.خودشانمردمبهدارندامکاناتیاگرآنهابنابراینآوردهاند،میانبهسخنوحشتآورکمبودهایاینازًاصراحتمسئوالنشان

کرد.همبستگیاعالمکروناویروسبامقابلهکنونیشرایطدرایرانمردمباخودساختمانبرایرانپرچمبرافراشتنباگوینزهروبوسنیپایتختیرشهردا

:99فروردین4اخبار

ظ ورمحمدجواد دیمایو» «لوئیجی و گفتزیف کشور دو در کرونا شیوع خصوص در تلفنی صورت به ایتالیا و ایران خارجه امور جانباختنویران از و کردند گو

کردند.همدردیابرازملتدوباوتاسفاظهاریربیماایناثربرایتالیاییوایرانیاتباع

جمهو همکاررئیس و روابط گسترش در تازه و مغتنم فرصتی را تونس در جدید دولت تشکیل ایران اسالمی دری درویهای تالش ضرورت بر و دانست کشور

کرد.تاکیدمابینفیمناسباتجانبههمهتحکیموتقویتتوسعه،راستای

داد.پاسخیکارآمخارجهوزارتسخنگویاخیراظهاراتبهچ»ریسر«گلوبالاخیرمقالهلینکانتشارباخودتوییترصفحهدرایرانخارجهوزارت

آم سرنشین با پرنده یک به کشور جنوب در هوایی پدافند سامانههای اخطار به اشاره با ارتش ستاد بهررئیس که پرندهای هر به کرد: نشان خاطر یکایی،

میکنیم.رفتاراوبادستورالعملهااساسبرومیدهیماخطاراست،کشورکدامبهمتعلقاینکهازغرفاشود،نزدیکایراناسالمییرجمهوهواییمرزهای

گذشتسیاسیصهعردر99سالدینفروردرآنچهبرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



داد.خبرتهرانبهفرانسهازمرزبدونپزشکانمحمولهدومینامروزارسالازفرانسهدرایرانسفیر

نامگذا جمهور سالررئیس تولیدرهج1399ی دولت، برای خوبی فرصت را تولید» «جهش سال عنوان به اسالمی انقالب معظم رهبر سوی از شمسی ی

دانست.تولیددرجهشایجادمسیردرمضاعفتالشجهتهمگانوخصوصیبخشکنندگان،

است.عملگرایانهواخالقیالزامییکارآمتوسطایرانمردمجمعیمجازاتبامقابلهگفت:یفرظجوادمحمد

:99فروردین5اخبار

شدند.متانولالکللیتر68000شناساییوکشفبهموفقعج)(زمانامامگمنامسربازان

کرد.محکومراتجاوزاینومنتشرایبیانیهیمنبهسعودیعربستاننظامیتجاوزسالروزششمیندرایراناسالمییرجمهوخارجهاموروزارت

اند.ندیدهآسیبیسرنشینانسپاههوانیروزبالگردبرایحادثهدرکرد:اعالمسپاهزمینینیرویحمزهگاهرقراعمومیروابط

:99فروردین6اخبار

نش با مصاحبه در مسکو در ایران تشرسفیر ضمن روسیه «اکسپرت» بیماریه شیوع وضعیت تحریح ایران در کرونا امری ظالمانه های غلبهریم مانع را یکا

شد.جهانیبحراناینباترموثرمقابلهمنظوربهیمهارتحاینلغوخواستارودانستیربیمااینبرجهانی

ار خواستار متحد ملل سازمان بشر حقوق عالی تحزکمیسر مورد در مجدد مواجهریابی کرونا ویروس با که شد ایران مانند کشورهایی بر شده اعمال یمهای

هستند.

است.ویروساینمهاربرایایرانهایتالشسربرمهمیمانعایران،پزشکیبخشعلیهیکارآمهاییمرتحگفت:مللسازماندرایراننماینده

بحران با مقابله جهت ایران مالی و لجستیک توان تقویت برای و جهان مردم حق به های خواسته از حمایت راستای در انگلیس گفت: لندن در ایران سفیر

گیرد.کاربههایمرتحاینلغوبرایراخوددیپلماتیکوسیاسیتوانوکردنخواهدرعایترایکارآمهاییمرتحکهکنداعالمکرونا،ویروس

است.شدهایرانملتعلیهسالمتیسمرتروتازهمرحلهواردایرانمردمبایکارآمیمژردشمنیگفت:ژاپندرایرانسفیر

گفت انستیتو رئیس یاکونین» «والدیمیر با روسیه فدراسیون در ایران پوسفیر بنیاد و تمدنها خانمرگوی و ارمیتاژ موزه رئیس پیاتروفسکی» و«میخائیل یزوانی

کرد.گووگفتتلفنیوکنفرانسویدیویقرطازگرپترزبودرروسیهوایراندوستیانجمنرئیساوااحدگسرن

شد.ایجادروسیزبانبهایران»مردمعلیهیکارامیمهایرتحبامخالفتدرامضایر«جمعآوکمپینسایت

جمهو و ایران خارجه امور وزرای گفتگوی برقراردر شرایط در کرونا شیوع با مقابله در کشورمان اقدامات ارمنستان، تحری آمری ظالمانه و یکجانبه های یکاریم

شد.یحرتشیفرظسویاز

وزو با گفتگو در خارجه امور آخزیر از کرواسی، خارجه امور وریر شورای دوشنبه روز کنفرانسی ویدئو نشست تصمیمات کسبزین اروپایی اتحادیه خارجه یران

کرد.اطالع

منبع وآیک دفتر در مجازگاه فضای در شده منتشر خبر تکذیب با اطالعات اندازیر راه خصوص در اقداماتزی با مقابله جهت اطالعات وزارت در بخشی ی

اندا راه خصوص در شده منتشر خبر کرد: تاکید وزاجنه و است واقعی غیر و جعلی اجنه، اقدامات با مقابله جهت اطالعات وزارت در بخشی اطالعاتزی یر

است.ندادهانجامزمینهایندرمصاحبهایتاکنون

استگرفتهصورتذیربطدستگاههایباکاملهماهنگیدرایرانبهمرزبدونپزشکانسفرکرد:اعالمدولتسخنگوی

است.کردهسرنگونرابودشدهایرانسرزمینواردکهیکارآمجاسوسیپهپادکهکرداعالماطالعیهایدرپاسدارانسپاهعمومیروابطخرداد،30بامداددر

دادند، ادامه را است شده شروع اخیر سالهای طی که خود گسترش به رو روابط گذشته سال در مسکو و تهران اینکه بیان با روسیه مسائل کارشناس یک

جا سال در که دارد این از حکایت بینالملل عرصه فضای ناگرگفت: شرایطی چنین در کشور دو و میکند پیدا افزایش روسیه و ایران بر غرب فشارهای یرزی
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باشند.داشتهیربیشتیرهمکایکدیگرباهستند

:99فروردین7اخبار

تحزو اعمال به اشاره با خارجه امور آمریر سوی از جدید های تصریم کروناست، ویروس شیوع با مبارزه حال در ایران که زمانی در ایران علیه درریکا کرد: یح

است؟بیپایان»یر«همهگییکدنبالبهمتحدهایاالتآیامیزند.بازسرایرانعلیهاقتصادییسمرتروکردنمتوقفازیکارآمشرایطیچنین

میکند.استقبالباشد،داشتهمراهبهرایمنمردممحاصرهرفعوجنگتوقفکهیرابتکاهرازایرانکرد:تاکیدخارجهاموروزارتسخنگوی

کرد.صادرراایبیانیهبشر»حقوقفاحشنقضقربانیانکرامتوحقیقتدانستنبر«حقجهانیروزمناسبتبهایراناسالمییرجمهوبشرحقوقستاد

شد.ایجادچینوایرانبینکمپینیکرونابامبارزهدریرهمکاراستایدر

داد.پاسخلوینسونرابرتخانوادهادعایبهکشورمانخارجهاموروزارتسخنگوی

باشد.ایرانبابشردوستانهبسآتشیکدنبالبهبایدیکارآمکهکردتاکیدکروناویروسبامقابلهدرایرانشرایطبهاشارهباپستواشنگتنسردبیر

است.ایرانهاییمرتحدرگشایشِنزماکروناویروس،بحرانکهگفتکروناشیوعازپسایرانشرایطیحرتشباتایمزکرنیویوسردبیر

و جمله از تایلندی های مقام برخی کشورمان، در کرونا ویروس گسترش از وزپس و خارجه امور بهزیر کمک برای کشور این آمادگی بر کشور این بهداشت یر

دادند.خبرکشورمان

بیما شیوع آثار بررسی منظور به دولت اقتصادی ستاد جلسه در پنجشنبه روز جمهور کارهاییررئیس و کسب از دسته آن برای دولت که کرد اعالم کرونا ی

بیما شیوع اثر بر کارکه اینکه بر مشروط اند، دیده آسیب کرونا کاری یا و نظررگر در قیمت ارزان تسهیالت باشند، نکرده اخراج زمانی دوره این در را خود گران

است.گرفته

وزو سطحی اظهارات و اقدامات تشدید توصیف با کشورمان خارجه امور آمزیر خارجه امور وریر وی که است سوال جای گفت: ایران علیه خارجهزیکا امور یر

نفرتپراکنی؟!.یرزویااست

:99فروردین8اخبار

کرد.گووگفتودیدار-ارمنستانیرزنخستو-پاشیناننیکولبافروردین)8(جمعهعصرارمنستان،درایرانسفیر

کنند.آزادراشدهگرفتهگانوگربهایرانیشهروندانودانشمندانخواستآنهاازیکاییرآممقاماتبهخطابتوییتیدریفرظجوادمحمد

و با جداگانه تماسهای در جمعه روز جمهور گفتزرئیس ضمن نفت، و کشور پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، طویران دقیق اجرای روند خصوص در حرگو

کرد.صادروزارتخانههااینازیکهروظایفحوزهدرراالزمدستوراتاجتماعی،یرفاصلهگذا

آمزو خارجه امور افتادهریر لوینسون برای اتفاقی چه میداند ایران تنها که کرد ادعا ایران، در او فوت احتمال بر مبنی لوینسون رابرت خانواده ادعای پی در یکا

است.

آم ادعای وجود تحربا محدودیتهای برخی رفع برای تالش بر مبنی خارجهریکاییها وزارت سخنگوی است، کرونا با مبارزه درحال ایران که شرایطی در یمی

است.نشدهاعمالایرانیمهایرتحدریرتغییهیچکهکرداذعانیکارآم

کرد.تمدیدراایرانازقربیدرخبرایعراقیمیرتحمعافیتهاییکارآمخارجهاموروزارت

شبانهرو تالش و همت کازبا و متخصصان غنیساری مجتمع خدمتگزار و متعهد احمدیروشن(نطنزکنان شهید سیاستهایزی با همگام مجتمع این ،(

انر سازمان غنیساژصلحآمیز حوزه در اتمی سانتزی ماشینهای تولید و غنیساری نیاز مورد اینزیفیوژ انجام در وقفه بدون و توان حداکثر با کشور اورانیوم ی

است.فعالیتبهمشغولمهمیترمامو

کرد.یمرتحراعراقیوایرانیکاروکسبوکترشفرد،بیستایران،علیهادعاهاییکردنحرمطبایکارآمیرخزانهداوزارت
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:99فروردین9اخبار

مرم رئیس ادعاهای پیرو کرد، اعالم اطالعیهای در کشور بودجه و برنامه سازمان بینالملل امور و عمومی روابط اطالعرسانی، اررکز راهبردیزکز نظارت و یابی

ساختا اصالح "چارچوب تدوین در پول بینالمللی صندوق نقش خصوص در نظام مصلحت تشخیص مجمع بودهردبیرخانه محض کذب وی ادعای بودجه"، ی

است.

شد.یمهارتحاینازچشمپوشیخواستارکرونا،ویروسبامبارزهبریکجانبهیمهایرتحتاثیردربارهکشورهشتنامهپیدرمللسازمانکلردبی

دانست.ایراندرکروناویروسشیوععمدهدلیلراایرانعلیهیکارآماقتصادییمهایرتحروسیهخارجهاموروزارتسخنگوی

آم سناتور تحریازده موقت لغو خواستار کشور این دولت به نامهای در کروناریکایی با کشورها این مبارزه تسهیل برای ونزوئال و ایران بر اعمالشده یمهای

شدند.

از سخن هنوز جهان کنونی شرایط در کسانی گفت: فرانسه، در ایران تحرفشارحداکثیم،رتحسفیر افزایش و مری مسئولیت باید کنند، می ها هزارانریم گ

باشند.پذیرارابیگناهانسان

کرد.یلزبرخارجهیرزومقامقائمتسلیمراخوراستوارنامهرونوشتیل،زبردرکشورمانجدیدسفیریبیرقحسین

کرد.محکومشدتبهراکشورهاازدیگربرخیوایرانعلیهیکارآمیمهایرتحادامهبیانیهای،درفلسطیناسالمیجهادجنبش

آم خارجه امور وزارت مقام آزادساریک جهت کشورها برخی برای معافیت اعمال احتمال بلزیکا داراییهای ردوی را کرونا شیوع با مبارزه برای ایران شده که

کرد.

شد.رونماییمستضعفینبسیجسازمانتوسطکروناتستسیاردستگاهنخستین

:99فروردین10اخبار

آمزو اینکه بیان با توییتی در خارجه امور تروریر تروریکا و اقتصادی اقداماتریسم این از خواست جهانی جامعه از انداخته، راه به ایرانیان علیه بهداشتی یسم

نکنند.پیرویقانونیفرا

قانونیسازمان مپزشکی کیفی و کمی های فعالیت توسعه با کرد: اعالم تحقیقاترکشور قانونیکز اهدایپزشکی واحد آن، از حاصل علمی دستاوردهای و

یافت.ارتقابافتوسلولبانکبهقانونیپزشکیتحقیقاتکزرمبافت

م بانک کل رییس همتی سازکرعبدالناصر آزاد احتمال از ارزی منابع از بخشی گفت؛زی و داد خبر است شده مسدود خارجی های بانک در که کشور ی

کنیم.استفادهمردم،رفاهجهتدریرضرونیازهایوپزشکیتجهیزاتدارو،اساسی،کاالهایتامینبرایشدهآزادمنابعاینازبتوانیمیمرامیداو

شدند.فلسطینبهکمکویمنبهتجاوزپایانایران،علیهیکارآمهاییمرتحلغوخواستارعربیسازمانوکزرم62

نیست.19کوویدبامقابلهمنظوربهیمهارتحرفعبرایایرانتالشکهشدمدعیخصمانهاظهاراتیدریکارآمخارجهاموریرزو

:99فرردین11اخبار

آمزو جمهور رئیس از انتقاد با عربی زبان به توئیتی در خارجه امور تاریر طول در نوشت: برایریکا انسانی فاجعه یک از اینگونه که نشده مشاهده یخ

شود.انتخاباتیاستفادهسوءدشمنیویزورکینهانتقامجویی،

کرد.گووگفتیتانیرمویهایرهمکاوخارجهیرزواحمدالشیخولداسماعیلباکشورمانخارجهاموریرزویفرظجوادمحمد

شدند.وقتعراسدرویترفوقیدبامجلسجلساتیرگزاربخواستارمجلسرییسبهنامهایدراسالمیشورایمجلسامیدفراکسیونعضودووچهل

جمهو تصویرسفیر تماسی طی بلغارستان، در ایران اسالمی آخری از بلغارستان،گزارشی با رومانی مرز در شده متوقف ایرانی رانندگان با پیگیری هایرین ی

داد.ارائهکشورمانمقصدبهآنهاعبوربرایشدهایجادموانعرفعجهتهمجوارهایخانهسفارتوسفارتآنسویازشدهانجام

گذشتسیاسیصهعردر99سالدینفروردرآنچهبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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گشتند.زباتهرانبهکویتازیرهزالجهواپیماییپروازدوباایرانیهموطنانازنفر200

کرد.آغازراخودکاروشدتایلندپایتختکوبانکواردایراناسالمییرجمهوجدیدسفیرنوبختیسیدرضا

شد.منتقلکشوربهارتشهوایینیرویمعراجهواپیمایتوسطکرونا،ویروسبامقابلهبرایایران،بهکیهرتکشوراهداییبهداشتیوپزشکیاقالمتن10

کرد.آغازآسیاییکشورایندرایرانسفارتدرراخودکاروشدیزمالپایتختکواالالمپورواردایراناسالمییرجمهوجدیدسفیر

پرداخت.کروناویروسشیوعبهتوجهباایرانعلیهیکارآمهاییمرتحشدنبرداشتهلزومبهیادداشتیدریرمصروزنامهیک

شرایط در کرد: اظهار کشورمان خارجه امور وزارت وسخنگوی ارشدزکرونایی مدیران و کشویر و ملی مختلف جلسات در حضور بر عالوه خارجه امور ی،روزارت

کنند.میبررسیداخلیکنفرانسوویدئیقرطازراایراناسالمییرجمهوخارجیروابطوجهانیتحوالتینرآخروزانه

تحزو مخرب تاثیر خود اینستاگرام صفحه در پیامی انتشار با کشورمان خارجه امور آمریر یکجانبه جدیدریمهای کرونای ویروس با مبارزه در را ایران علیه یکا

کرد.یحرتش

:99فروردین12اخبار

داد.نشانواکنشکرونایی،شرایطدرایرانعلیههایمرتحتوقفبرایکشورایندولتازانگلیسمردمدادخواستردبهلندندرایرانسفیر

مو اخیر اظهارات پی وردر توییت خصوص در اورتگاس تحزگان به اعتراض در ایران خارجه امریر مقاماتریمهای قبلی اتهامات تکرار و ایران مردم علیه یکا

داد.نشانواکنشموضوعاینبهاجراییستادرسمیمقامیکامام،فرماناجراییستادعلیهیکاییرام

کرد.تمدیددیگرروز60برایمیگیرد،بردرراکشورمانهستهایفعالیتچهارکهایرانهستهایمعافیتهاییکارآم

:99فروردین13اخبار

کرد.خشنودیابرازاینستکسکاروسازیقرطازایرانبامالیتراکنشاولینیرانجامگیازبینالمللیسازمانهایدرروسیهویژهنماینده

تص شود»، کرونا با مقابله جهت کشورها تالش از مانع سیاسی خصومتهای که داد اجازه «نباید اینکه بیان با روسیه، در ایران تعجبرسفیر مایه کرد: یح

دارد.یریبرتزستیکرونابریکارآمخارجیسیاستدریزستیایرانکهاست

چی گفت: جمهور رئیس اول حدودزمعاون در بخش100ی به تسهیالت صورت به که شد تصویب دولت گذشته هفته اقتصادی ستاد در تومان میلیارد هزار

شود.پرداختدیدهاندآسیبکههایی

شدند.ایرانعلیهمتحدهایاالتاعمالییمهایرتحتعلیقخواستارنامهایدریکارآمکنگرهعضو32

دارد.وجودایرانعلیهیکارآمسیاستهایدرمجددیابیزارامکانکهشدمدعییکارآمخارجهاموریرزو

:99فروردین14اخبار

انر المللی بین آژانس آمده عمل به رایزنیهای با کرد اعالم وین، در المللی بین سازمانهای نزد ایران دائم نماینده و دستگاهژسفیر دو زودی به اتمی ی

میکند.ارسالایرانبه)RT-PCR(کرونایعرستشخیص

داد.نشانواکنشیکارآمنظامیانبهگرفتهانجامحمالتدربارهایرانعلیهیکارآمجمهوررئیسادعایبهکشورمانخارجهاموریرزو

کرد.حرمطراعراقدریکاییرآمنظامیانبهایران»نیابتی«حلقههایحملهمبنیکشورشدولتادعایدیگریربایکارآمجمهوررئیس

:99فروردین15اخبار

کرد.تکذیبرامجلسرئیسرفتنکمابهشایعهاسالمیشورایمجلسرئیسههیأتعضویک

م بانک کل رئیس و کابینه عضو هفت با تلفنی تماسهای در مدیزکررئیسجمهور و مبارزه ویژه به و مختلف موضوعات درباره را دستوراتی بیماری، یریت

کرد.صادراجتماعییرگذافاصلهحرطدقیقیابیزاروکرونا

گذشتسیاسیصهعردر99سالدینفروردرآنچهبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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دادند.هشدارایرانعلیهنظامیاقدامگونههردربارهکشوراینرئیسجمهوربهنامهایدریکارآمکراتودمحزبارشدسناتورهای

آم ارشد تحرسناتور کاهش خواستار پیشنهادی، اقدامات برخی برشمردن با جدیدریکایی کرونای ویروس با مبارزه موقعیت در ایران بر کشور این دولت یمهای

شد.

:99فروردین16اخبار

است.شدهمجلسرییسههیاتتقدیمکشورکاملتعطیلییتیرفوسهحرطگفت:اسالمیشورایمجلسشهروندیحقوقفراکسیونرییس

جمهو بررسفیر در ایران اسالمی بووی جوزپ به نامهای ارسال با مخربرکسل، آثار اروپا، کمیسیون نایبرئیس و امنیتی و خارجی سیاست عالی مسئول ل،

تح همزمان تاثیر و کشور بر کرونا ویروس تشرشیوع را متحده ایاالت غیرقانونی و یکجانبه تحریمهای تداوم با اتحادیه اعضای مخالفت خواستار و کرد یمریح

گردید.یکارآمیکجانبههای

بش جامعه انتظار که شرایطی در گفت: اسالمی شورای مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون تحرسخنگوی برداشتن اصلیری و دارویی یمهای

کردند.آشکارراخودیرضدبشماهیتدیگربارهایمرتحطبلبرکوبیدنبایکاییرآممقاماتاستکروناویروسبابهترمقابلهبرایایران

شدند.کروناویروسشیوعباکشورهااینشدیدمبارزهشرایطدردیگرکشورهایعلیهیکارآمیکجانبهیمهایرتحلغوخواستارچینو77گروهائتالف

:99فروردین17اخبار

کند.ایجادعراقدرضدایرانیدولتیکهاستاینیکارآمخواستهتمامکهنوشتعراقییرخبپایگاهیک

است.شدهیقرحدچارداده،خرآندرجهانهستهایفاجعهینرتگربززمانیکهچرنوبیلگاهونیرنزدیکیدرجنگلیککهکردنداعالمکراینوامقامات

:99فروردین18اخبار

زندانی نفر هزار یکصد کشورمان در اینکه از بعد ،گفت: زندانها از برخی در اخیر ناآرامیهای درباره کشور تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها سازمان رییس

کند وادار هستند زندان در که را کسانی کرد تالش دشمن مساله این کردن کمرنگ برای باشند، خانوادههایشان کنار در و شوند مرخصی مشمول توانستند

بیما به ابتال احتمال شما دارکه را کرونا شوندری مرخصی مشمول نمیتوانستند و داشتند سنگین جرایم که افرادی بزنید. شورش و ناآرامی به دست لذا ید؛

زندانهارتح همه در امروز و شد تبدیل آرامش به ناآرامیها این صورتگرفته تدابیر با خوشبختانه و کنند ناآرام را زندان کردند تالش که بودند آن یککننده

است.برقرارآرامش

کرد.محکومکروناشیوعشرایطدرراکوباوونزوئالیه،رسوایران،علیهیکارآمیمهایرتحبیانیهایدریالنکارس)JVP(خلقآزادیجبههحزب

داد.خبرمحکومانمبادلهبرایکشورهابارایزنیادامهازیردادگستوزارتمحکومانانتقالکمیتهرئیس

جمهو گفتررییس در ایران اسالمی دبیوی ابتکار از استقبال با خود فرانسوی همتای با تلفنی میانرگوی جنگ در آتشبس اعالم برای متحد ملل سازمان کل

باشد.همایرانعلیهاقتصادیجنگشاملابتکاراینکهکردیرامیدواابرازجهان،درکروناویروسشیوعدوراندرکشورها

و اکار حلوصی تزژنرال دفاع باقریر محمد سرلشکر با تلفنی تماس در جمهورکیه های موفقیت مسلح، نیروهای ستادکل رییس باری مقابله در ایران اسالمی ی

گفت.یکرتبراکرونایربیماشیوع

جمهو مدیررئیس و مقابله برای ملی توسعه صندوق منابع از یورو میلیارد یک مبلغ برداشت درخواست با اسالمی انقالب معظم رهبر موافقت از عوارضری یت

کرد.قدردانیکشوردرکروناویروسشیوعازناشی

کرد.رایزنیودیدارعربیکشوراینخارجهاموروزارتمقامقائمباکویتدرایراناسالمییرجمهوسفیر

داد.خبریرکیفپروندههایدرسازشوصلحدرصدی35افزایشازتهراناستاناختالفحلشوراهایرئیس

داد.خبرافغانستانوایرانهند،بینکیبیرتیتزترانعملیاتاولینیربرقراازیفرشمزاردرایرانیرکنسولگ
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دارد.بازداشتیکراینیواهواپیمایسقوطپروندهکهکرداعالممسلحنیروهایقضاییسازمان

انر بینالمللی آژانس آزمایی راستی تداوم از وین در روسیه همکاژنماینده به و داده خبر کرونا جدید ویروس شیوع وجود با ایران در اتمی تهرانری کامل ی

کرد.اشارهزمینهایندر

:99فروردین19اخبار

گفت اشاره با فرانسه، در ایران ایرانوسفیر و جمهورفرانسه روسای گفتگوهای و پرشمار تماسهای گفت: مکرون امانوئل و روحانی حسن گذشته روز گوی

ود نگاه یافتن در طرفین وتوجه موردعالقه مسایل گستردگی از مشترنشان وهمکارک روابط ارتقای “در دیپلماسی“کارا ابزار از مندی وبهره فیمابینرک یهای

.است

شد.ایرانعلیهنامشروعاعمالییمهایرتحرفعمنظوربهایراننظامرفتارتغییرخواستارواهیاظهاراتیدریکارآمخارجهاموریرزو

کرد.نظرتبادلوگووگفتعبداهلل،اهللعبدوغنیاشرفمحمدباجداگانهتلفنیتماسهایدرامروزایراناسالمییرجمهوخارجهاموریرزو

شد.کشورماننفتیهاییمرتحتوقفخواستارندارد"،یکارآمجمهوررئیسدادنصدقهبهیزنیا"ایراناینکهبیانباکشورمانخارجهاموریرزو

انر سازمان رئیس صالحی اکبر فناوژعلی ملی سالروز چهاردهمین رسیدن فرا مناسبت به جمهور رئیس معاون و اتمی باری همدردی ابراز ضمن هستهای ی

تحسی خور در و مستمر فعالیت از اخیر، حوادث و سوانح دیدگان آسیب و بزجانباختگان خانواده اعضای یکایک افتخارآفرِن و کشوررگ هستهای صنعت ین

کرد.قدردانیایبیانیهدر

شد.جرخاپارلمانکاردستورازکشورماههیکتعطیلییتیرفوسهحرطمجلسموافقرایونمایندگانازیکیاخطارپیدر

با اروپا اتحادیه خارجی سیاست جدید،رمسئول کرونای ویروس شیوع پی در که شد کشورهایی برای بشردوستانه معافیتهای اعمال خواستار دیگر ی

هستند.ایرانجملهازیمرتحتحتکشورهایبهکمکرسانیخواهان

مشا دامنه اگر که گفت المللی بین های سازمان در روسیه بارنماینده انداز چشم یابد، گسترش اروپا مرزهای از فراتر به اینستکس در کشورها ایرانزکت گشت

بود.خواهدترروشنبسیاربرجامبهکاملپایبندیبه

گردد.زباهستهایاشتعهداتاجرایبهکهخواستایرانازکشورمانجمهوررئیسباتلفنیتماسدرفرانسهجمهوررئیس

:99فروردین20اخبار

کردند.گفتگوورایزنییکدیگرباتلفنیصورتبهقزاقستانوایرانخارجهاموریرانزو

انر سازمان ساژسخنگوی غنی خصوص به توسعه و تحقیق حوزه در گفت: اتمی سانتزی تعداد و نوع هر عمال بساری میتوانیم را رسیدهزیفیوژ سطحی به و یم

کنیم.صنعتیراآنهامیتوانیمکهایم

شد.خنثیاروپادرایرانیزکرمبانکوجوهانتقالوتوقیفبراییکارآمتالشبانک،اینحقوقییرپیگیباکرد:اعالمیزکرمبانککلرئیس

) چهارشنبه دولت، هیات به20جلسه برفروردین) حافظیه مجموعه در روحانی حسن ایرانریاست درخواست به اشاره با جلسه این در رئیسجمهور شد. گزار

د برای پول بینالمللی صندوق شایدراز طول در ما گفت: کرونا، ویروس با مبارزه جهت در وام چی50یافت صندوق این از گذشته بعدزسال حاال نخواستیم. ی

عضو حاال و هستیم صندوق عضو که مدت همه این تقاز هم آنهارُبورد اگر سخت شرایط این در بوده، ذخیره آنجا ما پول کردیم، تالش همه این و هستیم یبا

داد.خواهدانجامآنهابهنسبتیردیگقضاوتیکدنیانکنند،عملخودوظایفبهبخواهند

گفت ظودر امروز ظهر تلفنی اعالمرگوی کرونا ویروس شیوع با مبارزه خصوص در کشور دو خارجه امور وزرای ارمنستانی، همتای مناتسکانیان زهراب و یف

کردند.همبستگی

خوددازو از کشورمان خارجه امور آمریر دولت تحری لغو برای طریکا از و کرده انتقاد ایران طریمهای برای روسیه همکارح راستای در بهرحهایی اقتصادی ی
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کرد.استقبالیمهارتحجای

شد.ملحقارتشیاییردنیروییکممنطقهیرسطحیزگانونابهبندرعباسدرامروزصبحداشت،قراراورهالمراحلدرکهغدیرکالسیاییریردز

آم ضدایرانی تحرسازمان علیرغم آلمان دولت که شد مدعی گزارشی در هستهای ایران علیه اتحاد آمریکایی درریمهای میدهد اجازه ایرانی بانکهای به یکا

کنند.فعالیتآلمان

آم دولت خصمانه رویکرد ادامه المللیردر بین صندوق از ایران درخواست از مانع دارد قصد واشنگتن که اند داده گزارش ها رسانه برخی کشورمان، درقبال یکا

شود.کروناویروسبامقابلهمنظوربهوامیافتردبرایپول

شود.یکارآمیمهایرتحرفعخواستاریربیشتجدیتبابایددنیاکرونابامؤثرمبارزهبرایگفت:مللسازماندرایراننماینده

کردهایم، پول بینالمللی صندوق از وام برای درخواستی اگر ما کنند عمل خود قانونی وظایف به که میخواهیم بینالمللی مجامع همه از گفت: جمهور رییس

نیست.قبولقابلجهانعمومیافکاربراینهومابراینهشوندقائلتبعیضکشورهادیگرومامیاناگر

میشود.کروناویروسشیوعپیدرایرانیشهروندانباختنجانموجبیکارآمیمهایرتحکهگفتیکاییرآمکراتودمسناتوریک

:99فروردین21اخبار

گفت در وورئیسجمهور کسب برخی توقف از ناشی اقتصادی عوارض از کاستن برای دولت برنامههای به اشاره با کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس با گو

ت و کرونا دوران در تسأکارها بر اسالمی، انقالب معظم رهبر بیانات در موضوع این بر طرکید پیشبرد اجرای در آسیبپذیرریع اقشار از دولت حمایتی حهای

کرد.کیدأت

داد.خواهدادامهایراندرخودپادمانیفعالیتهایبهآژانساینکهنوشتیژانربینالمللیآژانسازنقلبهترندیرگزارخب

د جمهور موگفتررئیس بانک کل رئیس با دزکرگو ضمن هری رد با دیگر بار پول، المللی بین صندوق از وام درخواست روند از گزارشی تبعیضریافت گونه

تص کشورها، دیگر و ایران پذیربین تاثیر بدون باید سخت شرایط این در پول بینالمللی صندوق کرد: وظیفهریح به ایران، ملت دشمنان شیطنتهای از ی

کند.عملبینالمللیتعهداتبهنسبتخود

گفت در جمهور وورئیس با دزگو ضمن نیرو، و نفت طریران اجرای روند از گزارشی پروژههایریافت که کرد تاکید وزارتخانه دو این با مرتبط یربناییزحهای

بگیرد.قراریربردابهرهموردبایدبرنامهطبقجدید،شرایطدروزارتخانهدواینفعالیتحوزهدر

کرد.قدردانیکشورشباایرانهمبستگیازیف،رظمحمدجوادباتلفنیتماسیدرارمنستانخارجهاموریرزو

آم هررئیسجمهور که حالی در تحریکا را ایران با بانکی انتقال و نقل مشکلیرگونه ایران به دارویی مواد ارسال با که شد مدعی اظهاراتی در است کرده یم

ندارد.

کردند.تصحیحراجهانسطحدرکرونایربیماشیوعازناشیتلفاتآماردربارهخویشامروزفرمایشاتاسالمیانقالبرهبر

داد.خبرایراندربارهصهیونیستییمژریرزنخستوباگووگفتازیکارآمخارجهاموریرزو

ایران سفارت در حضور با را خود کمکهای منطقه این مردم از نمایندگی به چین داخلی مغولستان استان مسلمانان از گروهی گفت: چین در ایران سفیر

دادند.تحویل

ش ملت به خطاب اسالمی انقالب معظم بشررهبر گسترده و عمیق نیاز احساس ایران، تاریف طول در را منجی به امروز تریت با و خواندند کمسابقه برأیخ کید

ف و گشایش به اعتقاد و «امید یعنی انتظار سازنده و حقیقی تحرمعنای و بیمارج آزمون در ایران ملت افزودند: روشن» آینده به دستیابی برای اقدام و یرک

که است گذران حال در سختی با ضعیف قشرهای برخی برای زندگی البته است خوب توصیهها بستن بهکار در آن عمومی نظم و رفتار و درخشید خوش اخیر

کنند.تبدیلنیازمندانبهکمکگستردهرزمایشبهراامسالرمضانماهنیزمردمواجرابهترویعتررسچههرراآنهابهکمکبرنامههایبایدمسئوالن
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جمهو خاواررئیس کاظم انتصاب حکم پیوست در ایران اسالمی وزی سمت به کشاورزی جهاد چهازیر و سی اولویتهای بخشری، دو در را وزارتخانه این گانه

کرد.ابالغتخصصی،وعمومی

نیستند.ایرانبهبشردوستانهکمکهایارسالبرایمانعیکشورشیمهایرتحکهگفتدیگریربایکارآمخارجهاموریرزو

:99فروردین22اخبار

گفت در روحانی فناووحسن و علمی معاون با طرگو از استفاده برای داد دستور رئیسجمهور داروهاری ساخت و تولید زمینه در کشورها سایر تجارب و حها

شود.انجامالزماقداماتکرونا،بامبارزهبهمربوطتجهیزاتو

گفت در وورئیسجمهور با شهرسازگو و راه ارزیر یک داد دستور شزی از نقلریابی و حمل درکتهای و جادهای وریلی، ضرر دچار تعطیلی ایام در که یانزیایی

شود.ارائهدولتهیاتوکرونابامبارزهملیستادبهالزماقداماتبرایآنگزارشوگیردانجامشدهاند،

گفت در وورئیسجمهور با تالشزگو از باشد، آموزش تعطیلی معنای به نباید وجه هیچ به آموزشی فضاهای تعطیلی اینکه بر تاکید با پرورش، و آموزش یر

کرد.قدردانینیست»،آموزشتعطیلیکرونا،یربیمابامبارزهدورهدرمدرسه«تعطیلیشعارتحققبرایکشورمعلمانهمه

داد.حرطاینیعرسپیشبردبرایراالزمدستوراتوخواندکشوریزکشاورحوزهدرمهمهایاولویتجملهازرایرگرمسیحرطجمهور،رئیس

گفت در جمهور وورییس با طزگو فردا از که براستانهایی دقیق نظارت ضرورت بر بهداشت گذاریر فاصله تاکیدرح شود، می اجرا آنها در اجتماعی هوشمند ی

کرد.

د "فرهاد با گویی و گفت در جمهور وژرئیس سزپسند" داد دستور دارایی و اقتصادی امور سازریر دولت، اخیر مصوبه طبق راویعا هایی بنگاه سهام عرضه کار

کند.فراهمبورسدرهستند،مسلحنیروهایوعمومینهادهایدولت،اختیاردرکه

حوزه در پروژهای اجرای و تدوین برای (یونیدو) متحد ملل صنعتی توسعه سازمان تصمیم از بینالمللی، سازمانهای نزد کشورمان دائم نماینده و سفیر

سارمدی و ایمن شیوهای به ایران در کرونا پزشکی پسماندهای محیطزیت با مدیزگار با مذاکره از پس بیمارستانها، برخی در وریست سفیر و یونیدو کل

داد.خبرویندرچیندائمنماینده

:99فروردین23اخبار

کرد.گووگفتورایزنیتلفنیصورتبهمتحدمللسازمانکلردبیباکشورمان،امورخارجهیرزو

آم سناتور خزانهداریک و خارجه امور وزرای به نامهای در دریکایی از ترامپ دونالد دولت حمایت خواستار کشور این بینالمللیری صندوق از ایران وام یافت

شد.جدیدکرونایویروسشیوعپیدرپول

آم مانعتراشیهای به اشاره با فرانسه در ایران حداکثرسفیر فشارهای اعمال با کرونا ویروس شیوع با کشورها از برخی مبارزه در کردنریکا محروم گفت: ی

بهرهگی از ممانعت و خود مالی داشتههای از مشترکشورها درد این با مبارزه نمیدانند هنوز آنان که است آن نشانگر بینالمللی مالی منابع از آنان درری ک

بود.خواهدپذیرامکانهمگانیومستمرتالشیک

د مردم تمام و ایران مردم با خود معنوی همدردی مراتب اعالم ضمن داماد، محقق آیتاهلل نامه به پاسخ در فرانسیس ترپاپ جهان، سراسر در کرونا کیدأگیر

بگذارند.کنارراتنفرویرگازناسابایدوهستندیتربشیگانهخانوادهاعضایآدمبنیکهاستآنمبینمصیبتاینکهکرد

:99فروردین24اخبار

روزانهزو ژوئن، و مه ماههای طی اوپک عضو غیر و عضو کشورهای نفت عرضه توافق، این مبنای بر گفت: اوپکپالس نهایی توافق جزئیات به اشاره با نفت یر

مییابد.کاهشبشکهمیلیون9.7

دبی گوترش» یکشنبه(ر«آنتونیو شامگاه متحد ملل سازمان ظ24کل محمدجواد با تلفنی تماس در ورفروردین) جمهوزیف خارجه امور ایران،ریر اسالمی ی
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کرد.ارائهیمندرآتشبستداومبرایمتحدمللسازمانتالشهایواقداماتازگزارشی

جمهو یکشنبه(ررئیس عصر جلسه در تب24ی ضمن دولت، هیأت خاوارفروردین) کاظم به وزیک عنوان به که کشاورزی جهاد پیشنهادی کسبزیر به موفق ی

و حجتی محمود خدمات از شد، اسالمی شورای مجلس از اعتماد سزرأی مدت طول در "کشاورز" زحمات از همچنین و پیشین تشکرریر وزارتخانه، این پرستی

کرد.قدردانیو

آم به ارتباطی هیچ و است کشور این دولت موافقت با عراق به لبنانی و ایرانی شخصیتهای برخی سفر که کرد تاکید عراق حزباهلل گردانهای یکارسخنگوی

ندارد.

کردند.گووگفتتلفنیافغانستان،وایراناسالمییرجمهوخارجهوزرای

ابراهیمیت «پیام پیرو مسیح(ع) حضرت کلیساهای ملی انجمن و کلیساها جهانی تحرشورای از را خود عمیق نگرانی جهان»، دینی رهبران به یمهایرکمان

کردند.ابرازایرانملتعلیهیکاراممتحدهایاالتشدهوضع

است.ماحمایتموردشودانتخابیریزنخستوبهعراقپارلماناعتمادرایباوقانونیفرآینددرکهشخصیتیهرگفت:عراقدرایرانسفیر

:99فروردین25اخبار

ماند.خواهدایرانمردمخاطردربدنامیبااکنوناماشودرهایمرتحبهاعتیادازتادانستمتحدهایاالتبرایفرصتیراکروناخارجهاموریرزو

سو آتش ادامه نیرزبا اطراف های جنگل در بزوی زمانی که چرنوبیل ای هسته آنرگترگاه در ای هسته فاجعه افزایشرین به نسبت ها نگرانی است، داده خ

است.یافتهافزایشآنازناشیخطراتومنطقهدرتشعشعاتسطح

تحررئیسجمهو کرد: تاکید ایران اسالمی آمری غیرقانونی و ظالمانه اصولریمهای و بینالمللی قواعد برخالف ونزوئال، و ایران علیه نفت تولید زمینه در یکا

است.انسانی

کردند.نظرتبادلمنطقهتحوالتوکروناویروسشیوعوضعیتینرآخدربارهیکدیگرباتلفنیتماسدرهندوایرانخارجهاموریرانزو

کرد.گووگفتتلفنیاشیرقطهمتایباکشورمانخارجهیرزو

.کردندمراجعتاصفهانبهیره»ز«الجهواپیماییکترشپروازباایرانیشهروندانازنفر140تعداددوشنبهصبح

کرد.دیدارکشورمانخارجهیرزوباتهراندرعراقسفیر

است.کارشناسیدیدگاهبرمبتنیگشاییهازباسیاستکهکرداعالمدولتسخنگوی

کردند.دیداریفرظجوادمحمدباامروزصبحایراندرکشورهابرخیسفرای

کرد.ابالغیرفناووتحقیقاتعلوم،وزارتبهاجرابرایرایونسکوملیکمیسیوناساسنامهاصالحنامهتصویبجمهوررئیساولمعاون

:99فروردین26اخبار

کرد.حمایتایرانبهپولبینالمللیصندوقیردالمیلیارد5واماعطایعدمازجدیداظهاراتیدریکارآمخارجهاموریرزو

آمرگزارخب و ایران روابط وضعیت درباره گزارشی در آسوشیتدپرس تحری که کرد تاکید کرونا ویروس شیوع شرایط در ارسالریکا از مانع واشنگتن های یم

است.شدهکنونیدشواروضعیتدرحتیایران،بهبشردوستانهکاالهای

پیگی با گذشت که سالی مددکاردر واحد مددکاران بیوقفه تالش و مستمر برایریهای شهر رجایی زندان اخذ19ی با قصاص، به محکوم زندانیان از نفر

خورد.رقمزندگیمجددفرصتدماولیاءرضایت

شدند.ایراناسالمییرجمهوعلیهیکارآمهاییمرتحرفعخواستارتونسیحقوقیوسیاسیفعاالنبرخی

ل در شدهرکزامبوودادگاهی مسدود داراییهای انتقال برای واشنگتن درخواست با کشور این قضایی مراجع که کرد تاکید کشورمان مقامات اظهارات تایید با گ

گذشتسیاسیصهعردر99سالدینفروردرآنچهبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کردهاند.مخالفتسپتامبریازدهمحمالتقربانیانخانوادههایبهپرداختجهتیکارآمبهایران

:99فروردین27اخبار

شود.ایرانبهیردالمیلیارد5واماعطایازمانعکهاستصدددرترامپدولتکهدادگزارشمنابعبرخیازنقلبهرویترز

آذ همتای با تلفنی گفتگوی در عراقچی عباس جمهورسید گفت: خود جمهوری ارضی تمامیت به احترام ضمن ایران اسالمی باری اصولی طور به آذربایجان ی

است.مخالفبزند،دامنارمنستانوآذربایجانهمسایهکشوردوبینمناقشهبهکهاقدامیهر

نیر فعالیت که کردند اعالم بالروس بومقامات برگاه تولید و شود می آغاز آینده تابستان در کشور این جدید ای هسته خواهدرق آغاز پاییز فصل از نیز آن در ق

شد.

کرد.گووگفتتلفنیصورتبهخودچینیهمتایباکشورمانخارجهیرزو

تشزو به کشورمان خارجه امور همکاریر باریح به کمک برای خارجه وزارت و بهداشت وزارت شیوعزیهای اثر بر کشور به ایرانی هموطنان و دانشجویان گشت

پرداخت.مختلفکشورهایدرکروناویروس

آمزو شرمانه بی اقدامات که کرد تاکید توییتی در کشورمان خارجه امور شدنریر کشته به منجر که جهانی بهداشت سازمان به کمکمالی قطع بر مبنی یکا

ماند.خواهداذهاندرکهاستننگیمیشودمردم

و حضور به اشاره با اسالمی شورای مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون توضیحاتزسخنگوی طبق گفت: کمیسیون این امروز جلسه در خارجه یر

رسید.خواهدسرانجامبهکهگرفتهصورتاسالمییرجمهوهایپولیزآزادسادرخوبیپیشرفتهایوتالشخارجهیرزو

شد.بررسیافغانستانتحوالتینرآخخارجهاموروزارتبینالمللیوسیاسیمطالعاتکزرمکنفرانسیویدئونشستدر

تف گزارش انتشار به واکنش در جمهور سالررییس بودجه همچنین1397یغ و مقننه قوه و قضائیه قوه دولت، اینکه به اشاره با کشور، محاسبات دیوان سوی از

بگذا دستگاه یک روی را نظارت همه اینکه نه باشد، عام نظارت باید ما نظارت کرد: تاکید میکنند، استفاده بودجه از فرهنگی و انقالبی و نظامی یمرنهادهای

کنیم.فراموشراینرسایو

داد.هشداریکارآمیمهایرتحمنفیتاثیرنتیجهدرایراندرکرونابیشترگسترشدربارهیکاییرآمسناتور

:فروردین28اخبار

جمهو گفترسفیر در ایران اسالمی «سوی با تلفنی ورگئیرگویی معاون رازیابکوف» المللی بین و ای منطقه دوجانبه، مهم موضوعات روسیه خارجه امور یر

داد.قرارنظرتبادلوبحثمورد

مط پی شدنردر گم بحث شدن ارز4/8ح دالر سال4200میلیارد در واردکنندگان به پرداختی گم97تومانی که کرد اعالم ای بیانیه در کشور محاسبات دیوان ،

نیست.متصورپرداختیارزهایازدالریکحتیشدن

یکا"رآمناوهایبهایرانیکشتیهایشدننزدیکبرمبنییکارآمدیروزادعایبهکشورمانخارجهاموریرزو

تح ویروس با هم است؛ سختی سال امسال گفت: راررییسجمهور مردم سختی که میکنیم را خود تالش تمام اما هستیم، جنگ در کرونا ویروس هم و یم

بکاهیم.

فروردین:29اخبار

کرد.رایزنیوگووگفتروسیهیزکرمبانکمعاوناسکابلکین»یر«دمیتباویدئوییتماسیدرجمعهروزدرایراناسالمییرجمهوسفیرجاللیکاظم

گفت در دورئیسجمهور فرهاد با وژگو بززپسند، بنگاههای سهام عرضه داد دستور دارایی، و اقتصادی امور بگیردریر شتاب احتمالی موانع رفع با بورس، در گ

یابد.تداومو

گذشتسیاسیصهعردر99سالدینفروردرآنچهبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شدند.ایرانعازمبمبئیفرودگاهاز)هجمع(امروزصبحهند،ازقبلیبرنامهایپروازهایازماندهجاینرمسافازتن200حدود

کا همه تالش از قدردانی با "بیررئیسجمهور مهندس به نفت، وزارت وژکنان زنگنه" افزایشزن سیاستهای و برنامهها پیشبرد روند به که داد دستور نفت یر

دهد.شتابپیشازبیشنفت،فروشیخامازیرگیوجلونفتیفرآوردههایتولید

گفت در جمهوورئیسجمهور ارتش کل فرمانده و مسلح نیروهای کل ستاد رئیس با جداگانه درگوهایی ضمن ایران، اسالمی اقداماتری از گزارشهایی یافت

کرد.قدردانیسالمت،یاورانووطنمدافعانعنوانبهمسلحنیروهایهمهتالشازکرونا،یربیمابامبارزهحوزهدرمسلحنیروهای

ب از جنوبی کره خارجه وزارت مقام شرگزاریک برای جلسهای سری از درباره کشور این گفترگیرکتهای و داد خبر ایران با بشردوستانه کاالهای تجارت ی

شود.محققماهیکظرفامراینرودمیانتظار

آمزو خارجه امور «حریر به راجع سنتکام گزارش درباره که گفت آمریکا کشتیهای به ایرانی نظامی شناورهای ناامن» دفاعرکت وزارت با فارس خلیج در یکایی

است.کردهصحبتیکارآم

کرد.حرمطایرانهستهایبرنامهدربارهراادعاهاییکنگرهبهخودساالنهگزارشدریکارآمخارجهاموروزارت

مو جمعه روز العاده فوق پرواز کرد: اعالم ایتالیا در ایران با1399فروردین29خرسفارت برای ایر رفتارهایزایران بدلیل متاسفانه کشور، به ایرانیان گشت

با مسافران از ای عده موزنامناسب چهارشنبه روز پرواز در کشور به مقررات27خرگشتی و بهداشتی های پروتکل رعایت به نسبت آنها تکمین عدم و فروردین

است.شدهلغوای،قرنطینه

داد.خبرایرانجملهازمختلفموضوعاتدربارهکویتواماراتقطر،خارجهوزرایباخودگویوگفتازیکارآمخارجهاموریرزو

.

:99فروردین30اخبار

و کشورمان، درقبال واشنگتن خصمانه سیاستهای ادامه آمزدر امورخارجه کند.ریر تمدید را ایران تسلیحاتی های محدودیت تا خواست امنیت شورای از یکا

ب تولید ظرفیت آینده دهه یک در دارد قصد هند سالردولت تا خواهد می کشور این رو این از دهد، افزایش را خود ای هسته راکتور21میالدی2030ق

بسازد.جدید

مشا3 با که جدید رزمی شرپهپاد ورکت هوایی نیروهای به مراسمی طی است شده ساخته مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت در دانشبنیان کتهای

شد.دادهتحویلارتشهاییپدافند

:99فروردین31اخبار

و هیات یکشنبه عصر جلسه بهزدر وریران روحانی، حسن مبتالیانزیاست تعداد خصوص در کشور رتبه بهبود از گزارشی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، یر

داد.ارائهیربیمااینازناشیمیروگرمآمارماندنرقمیدووآنبهبودیافتگانمیزانوکرونابه

و ویژه نماینده و محب،زدستیار حمداهلل و اتمر محمدحنیف عبداهلل، عبداهلل غنی، محمداشرف آقایان با کابل به سفر در افغانستان امور در ایران خارجه امور یر

کرد.گووگفتودیدارافغانستاناسالمییرجمهوامنیتیوسیاسیمسئوالن

تف گزارش دیگر بار رئیسجمهور بودجهردفتر دیوان97یغ رئیس گزارش کرد: تاکید و خواند یکسویه را آن انتشار و ناقص را کشور محاسبات دیوان سوی از

د هنگام واکنشی هیچ ایشان و شده ارسال جمهور رئیس برای مذکور گزارش که ادعا این و بوده غیردقیق نادرسترمحاسبات اند، نداده نشان گزارش یافت

است.

داد.خبرخواهعادلیبارفمحاکمهجلسهیرگزاربازصلواتیقاضی

داد.نشانواکنشایرانبهکمکبرایکشورشآمادگیدربارهیکارآمجمهوررئیساخیرادعایبهکشورمانخارجهاموریرزو
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به سلیمانی سردار ترور در داشتن دست اتهام به دولت از آنها شکایت با مخالفت برای کشور این فدرال کل دادستانی تصمیم از آلمان چپ حزب نمایندگان

کردند.انتقادشدت

ونتیالتو دستگاه هزاران ترامپ اگر واقعا گفت: اسالمی شورای مجلس در سمیرم مردم منماینده روزانه آمار قدر این چرا پس دارد اضافی کرونارِر از ناشی گ

است؟باالیکارآمدر

است.شدهوصولیزارتعهداتایفایعدمدلیلبهمتخلفکتهایرشازتومانمیلیون886ومیلیارد134ارزشبهجمعاگفت:یراتزتعسازمانسخنگوی

داد.قرارانتقادموردراایرانتسلیحاتییمرتحتمدیدبراییکارآمخارجهاموریرزودرخواستویندرروسیهنماینده

شد.ایرانبهکمکمدعیاست،کردهیرخودداکروناشیوعبامبارزهموقعیتدرایرانیمهایرتحلغوازکهیکارآمجمهوررئیس

)۲۳:۵۰-۰۰/۰۱/۰۱(1399قضاییپروندههایینرمهمت

طب اکبر زم، اهلل شرروح عیسی جهانگیری، مهدی تهران، سابق شهردار نجفی محمدعلی پوریفی، مهمتری، از ... و امامی محمد حسینی، سالری در که بودند چهرههایی به1399ین
شد.رسیدگیقضاییهقوهدرپروندهشان

خوانید:میرا99سالقضاییوحقوقیهایپروندهینرمهمتایسنا،گزارشبه

زم"اهلل"روح

سال مهم های پرونده از سال99یکی از آن به رسیدگی که98که بود االرض فی افساد اتهام به آمدنیوز تلگرامی کانال مدیر زم اهلل روح پرونده داشت، ادامه

دارد.رس ادامه قضایی دستگاه در همچنان زم همدستان پرونده به رسیدگی و نشده مختومه هنوز پرونده این البته شد؛ اجرا حکمش و رسیدگی پرونده به یعا

اسالمی انقالب پاسداران سال22سپاه عملیات98مهرماه یک در "آمدنیوز" ضدانقالب و معاند سایت سرشبکه زم" اهلل "روح شدن گرفتار از ای بیانیه در

داد.خبروییردستگیوسپاهاطالعاتسازمانتوسطهوشمندانهاطالعاتی

زم اهلل روح متهم محاکمه جلسه اولین دادگاه، به پرونده ارسال و کیفرخواست صدور از پس شعبه98بهمن21نهایتا به15در و تهران استان انقالب دادگاه

شد:قرائتیرزحربشاتهامیبند17شاملاوکیفرخواستعناوینوشدگزارربصلواتیقاضییاستر

االرضفیافساد-1
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کشورخارجیوداخلیامنیتعلیهجرایمارتکابقصدبهتبانیواجتماع-6

گستردهطوربهنظاممخالفسازمانهایوگروههانفعبهوایراناسالمییرجمهونظامعلیهتبلیغیفعالیتدرکترمشا-7

کشورامنیتزدنبرهمهدفبانیوزسحاممعاندیرخبپایگاهیترمدیوعضویت-8

کشورامنیتزدنبرهمقصدبهکشتاروجنگبهمردمیکرتحواغوادرکترمشا-9

کشورامنیتزدنبرهمهدفبادیگرانبهارائهقصدبهشدهبندیطبقهاطالعاتیرآوجمعدرکترمشا-10

گذشتسیاسیصهعردر99سالدینفروردرآنچهبرنا:|خبرخبرادامهادامه

۸

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIL6UWJ4


گستردهطوربهاکاذیبنشردرکترمشا-11

نظامیوظایفاجرایعدمیاتسلیمفرار،عصیان،بههستندمسلحنیروهایخدمتدرنحویبهکهاشخاصیورزمندهنیروهایموثریکرتح-12

اسالممقدساتبهتوهین-13

اهلل)حفظه(یررهبمعظممقامو)هعلیاهلل(رضوانایراناسالمییرجمهوبنیانگذارخمینیامامبهتوهین-14

آنسبببهیاوظیفهانجامحالدرینرماموومقاماتبهتوهین-15

یوروپنجاهوپانصدوهزارهفتونودمیزانبهجمعانامشروعیقرطازماتحصیل-16

حقیقی.وحقوقیاشخاصبرخیشکایتو-17

در دادگاه جلسه دومین سال27در نهاد98بهمن حقوقی معاونت حقوقی نماینده دادگاه، رییس دستور با جمهور، درریاست پرونده شکات از یکی عنوان به ی

نهاد کرد: اظهار و شد حاضر جمهورجایگاه تاریاست به جعلی نامهای انتشار سبب به موافقت96اسفند9یخری بر ناظر نیوز آمد کانال در جمهور، یریاست

سرب با نامه جعل اتهام دارد تقاضا محترم دادگاه از و دارد شکایت نیوز آمد کانال گردانندگان و زم اهلل روح آقای از آزادی ورزشگاه در بانوان حضور نهادربا گ

کند.یرپیگیرانیوزآمدکانالدرآنانتشارویرجمهویاستر

در دادگاه جلسه سومین تح98اسفند5در اتهام خصوص در و نکرد قبول را االرض فی افساد اتهام خود از دفاع در زم اغتشاشاتر، به مردم تشویق و یک

مدی زمان در آنها از بخشی نیوز آمد در منتشره فراخوانهای کرد: تحرعنوان با مگر باشد. می ما به ارسالی مطالب به مربوط بخشی و نبوده بنده یکریت

میکنم.عذرخواهیمردمودادگاهازکردماشتباهیاگرونکردمخصوصایندراشتباهیکهنمیگویممیآید؟البتهخیابانبهکسیرسانهیک

در دادگاه جلسه چهارمین سال15در دا99اردیبهشت قبول آیا کرد: بیان زم به خطاب دادستان نماینده امنیتر، علیه اقدام مرتکب گسترده صورت به ید

میکردم.مطبوعاتیکارمنخیر،داد:پاسخزمکهاید؟شدهایراناسالمییرجمهوخارجیوداخلی

در دادگاه جلسه پنجمین داد:99خرداد13در پاسخ زم که نبودید؟ ایرانی یک شما گفت: زم متهم به خطاب صلواتی قاضی خا10، بررسال و بودم کشور از ج

نداشتم.جرمیکشورآنقوانیناساس

آخ و ششمین درردر دادگاه جلسه کا99خرداد20ین اگر گفت: زم متهم بهر، آدم عاقبت لغزش یک با میکنم. پشیمانی و ندامت اظهار رفت، در دستم از ی

میرود.باد

داد.خبراعدامبهزماهللروحمحکومیتاز99تیرماه10قضاییهقوهسخنگویاسماعیلیغالمحسینزم،دادگاهجلساتپایانازپس

اسماعیلی قبل،99آذرماه18نهایتا ماه یک از بیش حدود در بله. گفت: است؟ شده تأیید زم اهلل روح اعدام حکم آیا که براینکه مبنی ایسنا سوال به پاسخ در

است.رسیدهکشورعالیدیوانتأییدبهبارهایندرانقالبدادگاهازصادرهحکموکردرسیدگیپروندهاینبهکشورعالیدیوان

شد.»اجرازمروحاهللاعدامحکم1399آذرماه22گاهر«سحسرانجام

س چرا که گفتند ای عده حکم اجرای از والمسلمینرپس االسالم حجت رابطه این در که شد اجرا هم حکم و رسیدگی پرونده این به دیگر های پرونده از یعتر

در قضا دستگاه اول معاون ای اژه می99اسفند8محسنی طول چرا گویند می بکشد طول اگر دارد. وجود مختلف های پرونده مورد در حرف این حاال گفت:

س اگر سرکشد؟ چرا گویند می شود انجام وریع افتخارآمیز بسیار کار سپاه اطالعات سازمان کردید، اشاره که ای پرونده مورد در بخصوص شد؟! رسیدگی یع

به را خودتان شما کرد. بب2-3مهمی پیش رارسال دیگران و میکردند افساد کلمه واقعی معنای به بیگانه، سرویس چند که سرویس یک نه پشتیبانی با ید.

شد.واردقضائیهقوهخبمیکشیدند.فسادبه

و است نرسیده اتمام به پرونده این اما شده رای به منتهی بخشی دارد. گستردهای ابعاد پرونده این قضا، دستگاه سخنگوی اسماعیلی غالمحسین اعالم طبق

شدند.محکومسال10تادوحبسمحکومیتبهنفر6اینوشدهصادرحکمدیگرمتهمانازدیگرنفر6مورددرخواستکیفرصدورازبعددادگاهناحیهاز
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ی"رجهانگی"مهدی

سال دیگر مهم های پرونده جهانگی99از مهدی گردشگرپرونده بانک سابق رییس و جمهور رییس اول معاون برادر کهری بود ارز ای حرفه قاچاق اتهام به ی

است.شدهارسالاجرابرای99سالدرحبسبهمحکومیتشحکم

شد.آزادوثیقهتودیعبابعدمدتیوبازداشتکرماندرمالیاتهامبا96سالدراو

خب سکوت از سال دو گذشت از قضاییهرپس قوه سخنگوی اسماعیلی غالمحسین نهایتا، پرونده این درباره سال10ی ماه به98دی پرونده این کرد: اعالم

ب دادگاه جلسات از تعدادی و شده ارسال مدنظرردادگاه نقایصی دارد. ادامه و شده بیشترگزار بررسی شد قرار که بود دادگاه دادگاهریاست خود آیا که کنند ی

شود.میانجامرسیدگیروندوداردوجودپروندهدرنقایصیلذادادسرا؛یاکنداقدام

آخ قضاییه قوه سخنگوی جمله از مسئوالن از بار چندین آن از جهانگیرپس مهدی پرونده وضعیت دررین پرونده که نکته این به و گرفت قرار سوال مورد ی

شد.اکتفااست،کارشناسیوتحقیقاتمرحله

خب نشست در سال24یراسماعیلی آخ99تیرماه درباره سوالی به پاسخ جهانگیردر مهدی پرونده وضعیت صادررین حکم و رسیده اتمام به دادگاه گفت: ی،

کرد.کولومحکمقطعیتبهبایدرااتهاماتجزئیاتونتیجهاعالمنیست،قطعیحکمچونامااست،شده

ب از خبرگزارپس نشست در اسماعیلی پرونده، این در قطعی نظر اعالم و تجدیدنظر دادگاه ماه7یری جهانگی99بهمن مهدی پرونده نهایی حکم صدور یراز

است.شدهارسالاجرابرایحکمگفت:ودادخبرحبسبهاومحکومیتو

جهانگی مهدی آقای پرونده این در افزود: مبلغروی به ارز ای حرفه قاچاق جرم به و607ی همچنین100هزار و ارزش108یورو با و دالر میلیارد26یالیرهزار

و821و خارهزار480میلیون به غیرقانونی صورت به ارز انتقال لحاظ به نقدیریال جزای و شده قاچاق ارز ضبط و حبس سال دو تحمل به کشور از برابر4ج

کردند.حاصلمحکومیتیالرمیلیارد26برابر4یعنیقاچاقارزیالیربهای

تص قضاییه قوه طرسخنگوی از مال تحصیل جرم به آن بر عالوه کرد: مبلغریح به نامشروع و456یق و216میلیارد سالرهزار750میلیون دو تحمل به یال

همین یعنی مال رد و دیگر خوددارمیلیارد456حبس با رابطه در است. شده محکوم بهریال بورس سازمان به واقعی اطالعات ارائه از شالق74ی ضربه

تحمل هم ارز با ارتباط در و بود شده از74محکوم مورد یک تجدیدنظر دادگاه که داشتند شالق از74ضربه دیگر مورد و کرده تعلیق را شالق ضربه74ضربه

به را عمرمیلیون50شالق شالق مجازات یعنی کرده تبدیل نقدی جزای حبسیال سال دو تحمل به مجرمانه عناوین این از کدام هر بابت ولی است منتفی اًل

است.شدهمحکومنقدیجزایومالردو

حسینی"یر"پو

سال در مطروحه قضایی های پرونده دیگر پو99از اشرف میرعلی به سارمربوط خصوصی سازمان پیشین رییس حسینی تولیدیزی نظام در اخالل اتهام به ی

شد.حکمصدوربهمنتهیکهبودکشور

در پرونده این به رسیدگی جلسه سال10اولین کیف99آذرماه دادگاه اول شعبه بهردر جواهری قاضی بریاست دادستانری نماینده جلسه آن در و شد گزار

پو آقای گفت: پرونده کیفرخواست قرایت طرضمن از کشور تولیدی نظام در عمومی اخالل به است متهم حسینی واگذاری بدونریق دولتی کالن بنگاههای ی

غیرمعتبر.کارشناسیومربوطهمقرراتو44اصلکالنسیاستهایاجرایبهتوجهبدونوقانونییفاترتشرعایت

در دادگاه جلسه دومین و12در و نداند خود وظیفه را ساختار اصالح وظیفه که دارد سعی متهم گفت: دادستان نماینده گذشته، سال رازآذرماه اقتصاد یر

سا خصوصی سازمان که حالی در بداند واگذازمسئول هیأت تصویب و اقتصاد وزارت مجوز اخذ از پس است مکلف بازساری را بنگاه یکسال ظرف حداکثر یزی

کند.یرساختا

در دادگاه جلسه سومین پرداخت99آذرماه15در خصوص در متهم اقدام گفت: پرونده کیفرخواست قرائت ادامه در دادستان نماینده بهرمیلیارد25، یال
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است.بودهمجوزبدونی،زساماشینکنانرکابیمهبابت96اسفند25یخرتادراجتماعیتأمینحساب

در دادگاه جلسه چهارمین پو99آذرماه19در اقدامرمتهم از برخاسته تصمیمی هیچ شد، قرائت کیفرخواست در که آنچه در گفت: خود از دفاع در حسینی ی

سا خصوصی سازمان رییس من نیست؛ موجود پرونده در من درزشخصی میکنم. دفاع سازمان این اقدامات از و بودم اختیا6ی هیچ فعالیتم بهرسال ی

نشد.تفویضاقتصادیرزوسویازبنده

دادگاه جلسه پنجمین پوودر متهم دررکیل حسینی م99آذرماه25ی از دفاع درودر اما باشد؛ غلط تصمیمی است ممکن دارد نقص پرونده این گفت: کلش

است؟یرکیفدادگاهدرغلطتصمیمیکجایگاهآیاکهاینجاستسئوالیم.رندایرکاجرمودادگاهباغلطتصمیممورد

در دادگاه جلسه ششمین پوو99آذرماه30در متهم واگذارکیل در شده انجام اقدامات تمام گفت: دفاعیاتش ادامه در حسینی ظرفری و قانون اساس بر یها

است.شدهانجامقانونیمهلت

ماه دی دوم در دادگاه جلسه هفتمین پو99در متهم سار، خصوصی سازمان اینکه گفت: حسینی واگذازی از تاری میداد هل را افراد و داشت ابا مذاکرهای ی

دهیم.انجاممذاکرهاییرواگذامیتوانستیمقانونبراساسکهحالیدرنباشدسرشپشتترسکهبودآنبرایبایستندمزایدهصفدر

میشد.انجامساختاراصالحبایدفارسخلیجنقلوحملکترشیرگذاقیمتبرایگفت:دادستاننماینده،99دی14دردادگاهجلسههشتمیندر

آخ درردر دادگاه جلسه پو99دی21ین آخرمتهم مقام در جایگاه در گرفتن قرار با حسینی تضییعری یا اهمال نظیر مواردی اینکه از نظر صرف گفت: دفاع ین

تش رعایت عدم واگذاریا فرایند در قانونی اقدامریفات یا دستور از برخواسته فعلی هیچ شده انجام فرایندهای این در که بگویم باید خیر، یا دارد صحت یها

ندارم.قبولرااتهاماتازیکهیچبنابرایننداردوجودمن

سال7اسماعیلی خب99بهمن نشست ساردر خصوصی پرونده در روزها همین در گفت: اززی یکی و محکوم فرد خود و است شده رأی صدور به منتهی ی

است.شدهابطالقانونلحاظبهشدهواگذارکتهایرش

است.نشدهاعالمهنوزحکمجزییاتالبتهشدمحکومحبسسال15بهحسینییرپوسرانجام

نجفی""محمدعلی

سال مهم های پرونده از سال98یکی در نهایی99که رای با که بود تهران سابق شهردار - نجفی محمدعلی دوم همسر - استاد میترا قتل پرونده شد، مختومه

شد.دادهتشخیصعمدقتلاستاد،میتراقتلعالیدیوانعمومیهیات

- نجفی محمدعلی دوم همسر - استاد سال7میترا را98خردادماه خود انگیزه و اعتراف همسرش قتل به نجفی روز همان عصر رسید. قتل به گلوله شلیک با

نگهدا و حمل استاد، میترا عمد قتل نجفی، اتهامات کرد. عنوان خانوادگی جراختالفات به منتهی عمدی بدنی صدمه ایراد و مجاز غیر سالح فوتی)(حری غیر

است.

شعبه در دادگاه جلسه سه پرونده این به رسیدگی اول دور کیف9در سالردادگاه در تهران یک بربه98ی کشکولی محمدی قاضی نهایتاریاست و شد گزار

قصاص از رضایت اعالم از خود اینستاگرام صفحه در پستی انتشار با استاد میترا برادر آن از بعد شد. محکوم قصاص به استاد میترا عمد قتل احراز با نجفی

داد.خبرنجفی

سالرشه کیف98یورماه دادگاه نهم شعبه عالیرحکم دیوان به تجدیدنظرخواهی برای که استاد میترا قتل اتهام با نجفی محمدعلی پرونده در تهران یک ی

شعبه - پرونده به کننده رسیدگی بدوی شعبه به آن تکمیل و تحقیقات نقص رفع برای و شد نقض قضایی مرجع این سوی از بود، شده ارسال دادگاه9کشور

شد.اعادهتهران-یکیرکیف

سال آذرماه نهم و ششم در دادگاه جلسه دو پرونده، به رسیدگی دوم دور کیف98در دادگاه نهم شعبه بهردر تهران یک کشکولیری محمدی قاضی یاست

بهرب صرفا نجفی و منتفی قصاص دم، اولیای رضایت به توجه با بار این اما دانست محرز را عمد قتل مجددا دادگاه و شد محکوم7گزار حبس نیم و سال
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شد.

شعبه به پرونده و اعتراض نجفی سوی از حکم این را41به پرونده بار این و کرد نقض را پرونده حکم دیگر بار کشور عالی دیوان شد. ارجاع کشور عالی دیوان

فرستاد.تهران-یکیرکیفدادگاه10-شعبهبدویرایکنندهرصادعرضهمشعبهبه

شد.گزارربرسیدگیدیگرجلسهیکراسخمتینقاضییاستربهتهرانیکیرکیفدادگاه10شعبه99سالاردیبهشت14پرونده،بهرسیدگیسومدوردر

سال26 مزگودر99اردیبهشت برای عمد قتل دوباره دادگاه گفت: و داد خبر پرونده این رای صدور از بهوی نجفی آقای و داده تشخیص نیم6کلم و سال

است.شدهمحکومیریزتعحبس

کشور عالی دیوان سرانجام استاد، میترا قتل پرونده درباره قضایی اختالف سال یک از پس کیف99یورماهرشه25نهایتا دادگاه رای تایید محمدعلیربا اقدام ی

دانست.عمد»«قتلرانجفی

رایگی پایان بینردر از کرد: اعالم عالی دیوان رییس مقدم مرتضوی االسالم حجت کشور، عالی دیوان عمومی هیات کیف39قاضی،66ی دادگاه رای یرنفر

است.عمدقتلاساسبراینبودند.موافقشبهعمد)قتل(عالیدیوان41شعبهحکمباقاضی27وکردندتاییدراعمد)قتل(یک

کند.مییرسپزنداندررامحکومیتشدوراناونیزحاضرحالدروشدبسته99سالدرنجفیپروندهترتیببدین

اشرفی""رومینا

سال خردادماه دردناک و تلخ البته و مهم های پرونده از دیگر دختر99یکی اشرفی رومینا قتل سرب14، داس با پدرش دست به که بود تالش اهل یدهرساله

خاو بهمن و رومینا ارتباط از پرونده این ماجرای بارشد. ازدواج برای و بود رومینا سن برابر دو حدودا بهمن سن شد. آغاز رومینا- خواستگار و -دوست ی

دستگی از پس و کنند می فرار نهایت در و شود می روبرو رومینا خانواده زعمرمخالفت به رومینا فرار شود. می داده تحویل اش خانواده به رومینا آنها، ی

ب را داس بیآبرویی، این به واکنش در و آبرویی بی یعنی دختررپدرش ب14گردن را سرش و نشاند قربانیانرسالهاش دیگر کنار در «رومینا» نام نحو این به و ید

گرفت.قرارناموسیهایقتل

شود.مییرزتعودیهبهتبدیلقصاصبلکهشود،نمیقصاصفرزندقتلدردمولیجایگاهدرپدراسالمی،مجازاتقانون220مادهطبق

بحث به نسبت انتقاداتی اخیر روزهای در اشرفی رومینا قتل به توجه با براینکه مبنی ایسنا سوال به پاسخ در اسماعیلی رومینا، قتل به واکنشها ادامه در

مط پدر، نوعرمجازات هر و اشرفی رومینا قتل گفت: دارد؟ اصالح به نیاز زمینه این در مجازات قانون قضاییه، قوه سخنگوی عنوان به شما نظر به شده، ح

ف قتل نوع که است سنگین مجازات مستوجب و جنایات زمره در جزایی قوانین منظر از دیگر نفس همسرقتل و کشی برادر چه و خودکشی چه ندارد کشیرق

پد و فرزندکشی مادرو و آموزرکشی عبرت و قاطعانه باید شوند می جنایات مرتکب که کسانی با معتقدیم و دانیم می جنایت را باشد قتلی نوع هر و کشی

شد.خواهداقداماینگونهپروندهایندرکرد.برخورد

می فالح شهرمهدی گیالن دادستان تش99یورری ضمن خاور، بهمن و رومینا) (پدر اشرفی رضا برای صادره رای ابعاد دادگاهریح رای اساس بر کرد: عنوان ی

به جرم عمومی جنبه از عمد قتل اتهام به اشرفی رومینا قاتل خاو٩بدوی، (بهمن دیگر فرد و دیه پرداخت و حبس محکومرسال تبعید و حبس سال دو به ی)

است.غیرقطعیحکماینالبتهشد.

سالو ماه آبان رومینا مادر و سنگینت99کیل مجازات خواستار و کردند اعتراض صادره رأی عالیربه دیوان به و ثبت اعتراض این شدند. رومینا پدر برای ی

کرد.خواهدرسیدگیپروندهاینبهدیگرباریکیرکیفدادگاهکند،قبولرااعتراضدیوانکهصورتیدراست.شدهفرستادهکشور

ی"رمنصو"قاضی

شد.حرمط99سالدریرطباکبرپروندهکیفرخواستدربارنخستینلواساناجراییوقتقاضییرمنصوغالمرضانام

بود.متهمیوروهزار500بربالغرشوهیافتردبهبود،شدهجرخاکشورازکه_یرمنصوغالمرضا_یرطبپروندهنهمردیفمتهم
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طب «اکبر دادگاه جلسه اولین حوزهردر سابق اجرایی معاون درری» قضائیه قوه سال18یاست تش99خرداد در دادستان نماینده قهرمانی رسول عناوینر، یح

دستگی با که نجفی حسن گفت: پرونده دوم ردیف خاراتهامی به پرونده اصلی متهم متواری کشور از مشارج به شد، نفری چند شبکه تشکیل در امررکت در ی

است.متهمیورو،هزار500مبلغبهلواساناجراییوقتقاضییرمنصوغالمرضابهرشوهپرداختویرطباکبربهرشوهپرداختارتشاء،

داد.راکشوربهگشتزباوعدهآندروکردانکارراخودبودنیرمتواویدیوییپیامیدریرطبدادگاهجلسهنخستینازبعدروزیکی،رمنصوغالمرضا

منصو متهم پیام با ارتباط در قهرمانی آن از بیمارپس دلیل به حضورش عدم کردن عنوان و دادسرا به ندادهری ارائه دادسرا به پزشکی گواهی هیچ او گفت: ی

گذاشت!ایراندرراخودتلفنوشدجرخاایرانازیرطبیردستگیازبعدماهیکاودهد.تحویلایرانسفارتبهاصلبرابرراآنداردادعاییاگرو

آنها حضور با و کنند استفاده خود دفاع حق از و کنند پیدا حضور دادگاه در که است این متهمان همه به ما توصیه گفت: نیز قضا دستگاه سخنگوی آن از بعد

کند.صادرراخودقانونیرأیدادگاه

منصو بازداشت از خبر اسماعیلی ویدیو این انتشار از پس روز اینترچند پلیس توسط رومانی در خاری در متهمان از نفر دو یکی گفت: و داد بهرپل کشور از ج

منصو آقای نام به آنها از یکی که میبرند شرسر جلسه در و میگردم بر ایران به دارم «من که بود کرده اعالم انجامری ما که بررسیهایی با اما کرد» خواهم کت

به مراتب شد، انجام قضایی مرجع ناحیه از که اقدامی با جهت همین به است. «تبلیغاتی» برنامه یک بیشتر و نیست جدی خیلی «اعالم» این دیدیم دادیم،

اینت و کشورمان بینالملل اینترپلیس اختیار در فرد این و شد اعالم رومانی دلیلرپل به اما است شده صادر رومانی کشور در بازداشتش دستور و گرفته قرار پل

پروا بیمازمحدودیتهای از ناشی میشود.ری انجام کار این آینده روزهای در ولی نیست ممکن فعال دادگاه جلسه در او حضور و ایران به وی انتقال کرونا، ی

است.شدهپیدابازنشستهقاضیاینجسدکهرسیدخبررومانیدربخارستکودهتلاز99خرداد30جمعهنهایتدر

اینت از پیامی اعالمکرد: انتظامی نیروی المللی بین پلیس رییس شیرزاد هادی سردار زمان، همان دردر رومانی) (کشور بخارست اینکهرپل بر مبنی کردیم یافت

منصو «غالمرضا آقای قرمز اعالن تعقیب تحت فرد غیرمترقبهربرای حادثه یک پائینری» به بخارست در اقامتش محل هتل پنجره از را خود وی و داده خ

است.کردهتائیدراویفوتی،رمنصوآقایخودکشیبرتاکیدبابخارستپلیساست.کردهپرت

شد.آغازگرمعلتوجسدشناساییبرایقانونیپزشکیبررسیهایوشدمنتقلکشوربهیرمنصوقاضیجسد99سالمردادیکم

منصو99مرداد16 متهم با ارتباط در شد.راسماعیلی سپرده خاک به و منتقل او اقامت محل استان به که شد تحویل خانواده به وی جسد کرد: خاطرنشان ی

ضبط تصاویر مانند رومانی کشور از مربوط اطالعات که است آن نیازمند حادثه این دقیقتر بررسی اما میآید، دست به اطالعاتی جسد معاینه وضعیت از

پیگی و است شده منتقل ایران به فرد این جسد فقط بگیرد. قرار ما اختیار در وی به متعلق نوشتههایی و اسناد و اقامت محل هتل دوربین از یهایرشده

برسیم.ویباختنجاننحوهحقیقتبهوکردهگشاییزرمبتوانیمتااستانجامحالدرخارجهوزارتطرفوپلراینتوقضایی

آخ رییسردر مسئوالن، اظهارنظر قانونیین منصو99بهمن20پزشکی قاضی پرونده اینکه بر مبنی ایسنا سوال به پاسخ نظرردر و رسید کجا به ی

قانونینهایی مپزشکی منصوردرباره قاضی پرونده که اول روزهای در گفت: چیست؟ او خارگ از وری انجام هویت تشخیص آزمایش شد، منتقل کشور به ج

حدود در شد. اعالم قضایی مرجع از40به کمتر یا به40روز پرونده این در ولی کشد می طول ماه دو ها پرونده آزمایشات اینکه با کشید طول امر این روز

کردیم.اعالمقضاییمرجعبهراکارشناسینظرزمانینرکمتدرحساسیتجهت

امامی""محمد

است.شهرزادیالرسکنندهتهیهوسرمایهبانکپروندهمتهمانازامامیمحمد

یاد متهم عنوان به او از و برده دالویز» «احسان و رضوی» محمدهادی «سید به مربوط بخش و سرمایه بانک پرونده به رسیدگی جلسات در امامی محمد نام

بود.شده

اتهامات بر مشتمل سرمایه بانک در فساد با مرتبط شبکه مجرمانه اقدامات صادره، کیفرخواست محو34طبق با کار این و است متهمان از محمدرنفر یت
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ط از متهمان است. بوده راد فرزان حمیدرضا و سرمایهرامامی بانک در عمده سهامدار عنوان به فرهنگیان ذخیره صندوق و سرمایه بانک مدیران در نفوذ یق

ش و سرمایه بانک بستر در را خود مجرمانه های پیادهسارنقش مزبور نهاد به وابسته وزکتهای مدیران و کالن رشوههای پرداخت مجرای از و کردند ی

دادگسترکا رسمی کارشناسان و نهاد درکنان پوشش در را تومان میلیارد هزار از بیش طری از بانکی های نامه ضمانت و تسهیالت تودیعریافت و غیرقانونی یق

کردند.جرخافرهنگیانذخیرهصندوقبهوابستههایکترشسرمایهبانکازناشیوثایق

و14 امامی محمد اتهامات به رسیدگی به33جلسه اقتصادی جرایم ویژه دادگاه سوم شعبه در دیگر برمتهم مقام مسعودی قاضی بشریاست که شد حرگزار

است:یرز

99مرداد27دادگاهجلسهاولین

99مهر15دادگاهجلسهدومین

99مهر19دادگاهجلسهسومین

99مهر21دادگاهجلسهچهارمین

99مهر23دادگاهجلسهپنجمین

99مهر28دادگاهجلسهششمین

99آبان5دادگاهجلسههفتمین

99آبان6دادگاهجلسههشتمین

99آبان10دادگاهجلسهنهمین

99آبان12دادگاهجلسهدهمین

99آبان17دادگاهجلسهیازدهمین

99آبان19دادگاهجلسهدوازدهمین

99آبان24دادگاهجلسهسیزدهمین

99آبان26دادگاهجلسهچهاردهمین

ب از ب14یرگزارپس پرونده این به رسیدگی ادامه شد؛ ای رسانه که دادگاه دررجلسه قضا دستگاه سخنگوی از خبرنگاران سوال مورد که آنجا تا نشد گزار

خب نیستیم.99بهمن7یرنشست شاهد را توفقی هیچ و دارد ادامه اقتصادی های پرونده تمامی و پرونده این به رسیدگی داد: پاسخ اسماعیلی و گرفت قرار

کیف دادرسی آیین مقررات و ضوابط چارچوب در رسانی اطالع و دادرسی روند استجازه فرایند اصالح از اصلیربعد اولویت مفاسد با مقابله اال و گرفت قرار ی

دارد.ادامههارسیدگیاینوقضاستدستگاه

یفی"رش"عیسی

بود.یفی"رش"عیسیپروندهشد،قطعیحکمصدوربهمنتهی99سالدرکهپیچیدهومهمهایپروندهازدیگریکی

مدت به شهردا12او در قالیباف معاون و مقام قائم شهرسال در بار نخستین بود. تهران قضاییه1396یورری قوه وقت سخنگوی ای اژه االسالم حجت ،

کرد.تأییدرامالیاتهامبهیفیرشعیسیبازداشت

شد.رسیدگیمسلحنیروهایقضاییسازمانونظامیدادسرایدراشپروندهبود،یرشهردابهمأمورونظامیاوکهآنجااز

معمو مسلح، نیروهای قضایی سازمان رئیس بهرامی االسالم حجت گفته تهرانطبق نظامی دادسرای و میخواهد دقیق کارشناسی کار اقتصادی، پروندههای اًل

شد.گزارربنیزدادگاهجلسه40ازبیشوکردارسالدادگاهبهراپروندهاینیادیززمانووقتصرفبا
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در قضاییه قوه سخنگوی اسماعیلی آن از ماه16پس آخ99دی شردرباره عیسی پرونده وضعیت صادررین حکم و رسیدگی دادگاه در پرونده این گفت: یفی

در پرونده و گرفته صورت خواهی فرجام حکم این از و است شده ابالغ محکومان چه و شاکی موسسات چه پرونده ذیربط افراد به مربوطه حکم است. شده

است.کشورعالیدیوان

ش پرونده زمان آن است،راز رسیدگی حال در کشور عالی دیوان در او پرونده که جمله این به و بود قضاییه قوه سخنگوی از خبرنگاران سوال مورد بارها یفی

شد.اکتفا

در سال27نهایتا کشور99اسفند عالی دیوان در یاس» اقتصادی «گروه به موسوم پرونده متهمان حکم تأیید از اطالعیهای در مسلح نیروهای قضایی سازمان ،

کشور، عالی دیوان از صادره دادنامه براساس کرد: اعالم و داد مشا4خبر اتهام به پرونده متهمان از کالهبردارنفر در مشارکت باندی، وری پولشویی در کت

تا دو به وجوه غیرقانونی تصاحب و تع30برداشت حبس شریزسال عیسی متهم آنها از یکی که شدند محکوم بهری که بود تع20یفی حبس ی-ریزسال

شد.محکومتحصیلیوجوهاستردادونقدیجزای

پیامانتهای

نوسالمالفباخبر،نیوز،قلمیرخبپایگاهاقتصادآنالین،آنالین،یرهمشهی،رفوپیامجماران،نیوز،آفتابیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۲۰:۰۴-۰۰/۰۱/۰۶(«گنبدی»آزارکودکبرایمجازاتاشدخواستارهمه

خب فروردین یکم روز عصر ملــی: مردیرآرمــان توسط ساله هشت و هفت کودک دو اذیت و آزار بر مبنی گنبدکاووس55ی روستاهای از یکی در ساله

که شد دادگست48منتشر ساختمان مقابل شهرستان این مردم از عدهای آن از بعد اینرساعت شدند. خاطی برای مجازات اشد خواستار و کردند تجمع ی

ش از تعدادی و بود خشونت با همراه ادامه در محلی،راعتراضات رسانههای گزارشات طبق زدند. خسارت عمومی اموال برخی به سنگ پرتاب با کتکنندگان

جمله از است، کاووس گنبد شهرستان متولد که آزمون سردار میان این در شد. دستگیر پلیس توسط کودک دو اذیت و آزار اتهام به گلستان سد نگهبان یک

هادی همچنین شد. کودک دو به گرفته صورت تعرض با برخورد خواستار جنسی» آزار به «نه هشتگ از استفاده با خود اینستاگرام صفحه در که بود کسانی

کوتاهت در قضائی «دستگاه گفت: تلخ حادثه این با رابطه در بود، رفته گنبدکاووس به فروردینماه پنجم گلستان، استاندار حکمرحقشناس، ممکن زمان ین

بدون محیط در رسیدگی بر تاکید با هم کاووس گنبد نماینده همچنین و دولت مقامهای از برخی میان این در کرد.» خواهد صادر پرونده این در را خاطی فرد

کردهاند.ابرازشهرونداناعتراضاتباراخودمخالفتتنش

گنبدجمعهامامواکنش

این اجتماعی تحلیل ضرورت بر تاکید با و شهرستان این روستاهای از یکی در پیش روز چند حادثه دانستن اجتماعی با گنبدکاووس جمعه امام همچنین

این خطبههای در ترابی محمود االسالم حجت داده، گزارش ایرنا که آنطور زد. گره امنیتی و قومیتی مسائل به نباید را حادثه این که کرد خاطرنشان رخداد

آنها برای اتفاق این که است کودکانی خانواده به آشکار ظلم امنیتی و قومی مسائل به حادثه این زدن گره که کرد: اظهار گنبدکاووس نمازجمعه دادهرهفته خ

اولیه ساعات در داد: ادامه گنبدکاووس جمعه خطیب کنند. تنبیه بهشدت آنرا مسببان اجتماعی، مساله این جوانب همه بررسی با باید قضائی دستگاه و

ط از و نوجوانان و جوانان از عدهای عصبانیت از استفاده سوء با انقالب ضد و بدخواهان اما نبود حساسیت از نشانی هیچ گنبدکاووس فضایرحادثه یق

بودند.شهرستانایندرمذاهبواقواماتحادووحدتبهزدنآسیببهدنبالیزمجا

صدردرهمیشهیرکودکآزا

بسیا اعتقاد به و دارد نیز دیگر جنبه یک اتفاق ناراین دلیل به کودکان به جنسی تعرضات کارشناسان، از آموزشهاییآی است. مسائل این به نسبت آنها گاهی

اخیر سالیان طی میزند. دامن موضوع این به امر همین و بوده تابو یک پرورش و آموزش سوی از و قرمز خط یک خانواده سوی از اخیر سالهای در که

خردادرکودکآزا در است. نشده تدوین آن با رابطه در بازدارندهای قانون هنوز و داشته قرار همواره اجتماعی آسیبهای صدر در که بود جرایمی از یکی ی

افزایش99 از قانونی، پزشکی سازمان رئیس آرانی، مسجدی عباس آزا12.5، کودک جعفردرصدی رضا قبل، یکسال و داد خبر اجتماعیری اورژانس رئیس ی،

دارد.»قرارنخسترتبهدرخانگیخشونتهایمیاندریر«کودکآزابودکردهاعالمیستی،زبهسازمان

1399قضاییپروندههایینمهمترایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۷:۱۱-۹۹/۱۲/۲۵(مازندراندربرنجقرصمصرفازناشیگرمدرصدی18کاهشداد:خبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

در اینکه بیان با مازندران قانونی پزشکی کل سالجا11مدیر با179یرماهه مقایسه در رقم این که کرد اعالم دادند، دست از را خود جان استان در برنج قرص با مسمومیت اثر بر نفر
داشت.کاهشدرصد18قبلسالمشابهمدت

کل مدیر ایلنا، خبرنگار گزارش قانونیبه جاپزشکی سال طی برنج قرص با مسمومیت فوتیهای کل از گفت: خبر این اعالم با استانرمازندران در نفر29ی

بودند.نزمابقیومرد

با بابل های شهرستان مدت این در افزود: سا23وی بار، بیشت11ی ترتیب به گلرفوتی شهرهای برنج قرص تلفات آمار جویباروین ، بهشهر ، ،نکا میاندرود ، گاه

اند.دادهاختصاصخودبهرابرنجقرصتلفاتآمارینرکمتموردیکباکدامهرآبادعباسونور،

کل قانونیمدیر باپزشکی بهمن در گزارش این اساس بر گفت: با15مازندران مهر شه8، و تیر بار، کدام هر بیشت7یور بارمورد اردیبهشت و فوتی 7ین

است.شدهگزارشآندرفوتیینرکمتمورد

و ویژه تدابیر اعمال امر همین شاید و بودیم استان در برنج قرص تلفات کاهش شاهد موجود آمارهای طبق و گذشته های سال طی گفت: عباسی علی

کند.میچنداندوراآنفروشممنوعیتوکشوربهبرنجقرصغیرقانونیورودازیرگیوجلبرایترسختگیرانه

کنار،3تیترمازند،پیامعبارت،نیوز،شمال،24ساعتیرخبپایگاهیا/رآیرگزارخبدیگر:منابع

/۹۹(گرانرکابرایشهرهاینرتخطرناکآملوبابل/مازندراندرکارحوادثقربانیانافزایشداد؛خبراستانقانونیپزشکیرئیس
۱۲/۲۷-۰۸:۱۶(

است.شدهثبتماهآباندرمورد4باآنینرکمتوماهمردادوخرداددرمورد13بامدتایندرکارحوادثازناشیگهایرمینربیشتگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

مدی عباسی دکتر خبر: قانونیکلرعبارت-گروه گفت:پزشکی که86مازندران باختند جان کار حوادث علت به ماه بهمن پایان تا امسال اول از مازندران در نفر

داشت.افزایشدرصدیکپارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماین

تعداد این از اینکه بیان با با70او بلندی از سقوط مدت این در موجود آمارهای اساس بر افزود: بودند، مجرد بقی ما و متاهل م41نفر اول رتبه گهایرفوتی

ب و میدهد اختصاص خود به را کار حوادث از بارناشی گرفتگی با23ق سخت جسم با17، سوختگی با3، سایر م2و بعدی رتبههای در اثررفوتی بر گ

دارند.قرارکارحوادث

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی گفت: مرمازندران بارین مدت این در کار حوادث از ناشی کمت13گهای و ماه مرداد و خرداد در بارمورد آن آبان4ین در مورد

است.شدهثبتماه

داشتند.راکارحوادثاثربرگرممواردینرکمتفوتییکبابهشهروشهرستانوینربیشتفوتی10بانور،11باکدامهرآملوبابلشهرستانهایافزود:او
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مراکز آمار اساس بر گفت: قانونیدکترعباسی به733استانپزشکی کار حوادث از ناشی قانونیمصدوم مدتپزشکی با مقایسه در رقم این که کردند مراجعه

هستند.نزبقیماومردنفر708تعداداینازکهداشتکاهشدرصد8پارسالمشابه

بیشت اینکه به اشاره با استانداردهاراو رعایت کار، در ایمنی برنامه داشتن انسانها، جان به نهادن گفت:ارزش است، ساختمان بخش در کار از ناشی حوادث ین

مهمت از را افتاده اتفاق که حوادثی از عبرت و رسانی اطالع نظام ایجاد و آموزش مربوطه، قوانین دانست.رو کار از ناشی حوادث کاهش راستای در راهکارها ین

)۱۰:۲۶-۹۹/۱۲/۲۷(باختندجانمازندراندرکارحوادثاثربرامسالخارجیتبعههفت

بودند.غیرایرانیملیتدارایقربانیانازنفرهفتکهکرداعالمودادخبرماهبهمنپایانتاکارحوادثاثربراستانایندرنفر۹۲گرمازمازندرانقانونیپزشکی-ایرنا-یرسا

دهند می تشکیل مردان را مازندران در کار حوادث باختگان جان تمامی ، شد منتشر چهارشنبه روز که گزارش این اساس مجرد۷۴کهبر بقیه و متاهل نفر

بودند.

مربیشت آمار بارین بابل شهرستان به مربوط هم کار حوادث از ناشی آمل۱۲گ ، سا۱۱نفر و نور و بارنفر کمت۱۰ی است. بوده بهرنفر منتهی کار حوادث ین

گرفت.قربانییککهدادخربهشهردرهمگرم

ت علترمهم بارمین بلندی از سقوط هم کار حوادث از ناشی ب۴۳گ است. شده اعالم بارنفر گرفتگی با۲۴ق سخت جسم اصابت و دالیل۱۹نفر دیگر از نفر

است.شدهاعالم»مواردسایر«همدیگرنفر۲گرمعلتوباختندجانسوختگیاثربرهمنفرچهاراست.شدهاعالمکارحوادثوقوعاثربرگرانرکاگرم

بیشت بارهمچنین یک هر مرداد و خرداد ماه در مدت این طی مازندران در کار حوادث های فوتی تعداد بارنفر۱۳ین اردیبهشت است. داده با۱۲خ تیر و نفر

است.بودهنفرچهارباآنانماهبهمربوطهمفوتیآمارینرکمتدارد.قراربعدیردهدرنفر۱۰

باربیشت هم سنی لحاظ از مازندران در کار حوادث قربانیان آمار سنین۲۶ین به مربوط کمت۵۰تا۴۱نفر است. شده اعالم نفررسال هشت با هم تعداد ین

است.بودهسال۶۱باالیگرانرکابهمربوط

قانونی مدتپزشکی این طی داد. خبر مدت این طی استان در کار حادثه مصدومین درصدی هفت کاهش از همچنین کار۸۲۰مازندران حوادث اثر بر نفر

بودند.نزنفر۲۸هشتکهشدندمصدوم

م علت دومین رانندگی حوادث از پس کار از ناشی بسیارحوادث خسارتهای آن از ناشی مصدومیتهای و معلولیتها آن بر عالوه و است کشور در بررگ ی

میکند.واردکشوراقتصادیوفنیوانسانیمنابع

عبارتمازند،پیامانتخاب،آنالین،ایرانیرخبپایگاهبرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

انگرکارایبرهاشهرینترکخطرناآملوبابل/انمازندردرکارحوادثقربانیانایشافزت:عبار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۳۱-۹۹/۱۲/۲۷(کشاندگرمکامبهرامازندرانی92کارحوادث

باختند.جانکارحوادثعلتبهماهبهمنپایانتاامسالابتدایازمازندرانی92

سا از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش کلربه مدیر عباسی علی ،دکتر قانونیی گفت:پزشکی امسال92مازندران ابتدای از مازندرانی

نداشت.یرتغییپارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکهباختندجانکارحوادثعلتبهماهبهمنپایانتا

مراکز آمارهای اساس افزود:بر قانونیاو باپزشکی بابل شهرستان ترتیب به با12استان آمل سا11، و نور بارو کدام هر بیشت10ی بهشهررمورد شهرستان و ین

داشتند.راکارحوادثازناشیگرممواردینرکمتفوتی،موردیکبا

م دالیل عمده گزارش این اساس بر گفت: عباسی باردکتر بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ب43گ بارنفر، گرفتگی با24ق سخت جسم اصابت ،

دادندقراربعدیرتبهدرمورد2بامواردسایرو4باسوختگی،19

با کدام هر مرداد و خرداد ماه تفکیک اساس افزود:بر با13.او اردیبهشت با12، تیر بیشت10، بارمورد آبان و کمت4ین شدهرمورد گزارش آن در فوتی آمار ین

است.

داشتند.راآمارینرکمتفوتی8باسال61ازبیشوفوتیینربیشتمورد26باسال50تا41سنینگفت:عباسیدکتر

هستند.ایرانیغیرملیتداراینفر7گفت:هستند،مجردبقیماومتاهلنفر74فوتیهاکلازاینکهبیانبااو

کل قانونیمدیر مراکزپزشکی آمار اساس بر افزود: قانونیمازندران بقی792(820استانپزشکی ما و بهزمرد کار حوادث از ناشی مصدوم پزشکین)

داشت.کاهشدرصد7پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعهقانونی

سپیام/انتهای

شمالبارانکنا،رنیوز،شمالیرخبپایگاهپانا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۰۹-۹۹/۱۲/۲۷(مازندراندرکارحوادثمصدوماندرصدی7کاهشامسال؛ماه11

داشت.کاهشدرصد7ماهبهمنتاسالابتدایازاستاندرکارحوادثازمصدومکنندگانمراجعهشمارمازندران:قانونیپزشکیکلمدیر

خب گزارش مرگزاربه سیمای و صدا مراکزری آمار اساس بر گفت: عباسی علی دکتر ، مازندران قانونیکز بقیه792(820پزشکی و اززمرد ناشی مصدوم ن)

داشت.کاهشدرصد7قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبهکارحوادث

کل قانونیمدیر درپزشکی افزود: سالجا11مازندران مقایسه(نفر92یرماه در رقم این که دادند دست از را خود جان استان در کار حوادث اثر بر مرد) همگی

نداشت.یرتغییقبلسالمشابهمدتبا

مراکز آمارهای اساس بر گفت: قانونیعباسی سالجاپزشکی ماهه یازده باردر بابل شهرستان ترتیب به با12ی آمل سا11، و نور بارو کدام هر مورد10ی

داشتند.راکارحوادثازناشیگرممواردینرکمتفوتی،موردیکبابهشهرشهرستانوینربیشت

م دالیل عمده گزارش این اساس بر داد، ادامه باراو بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ب43گ بارنفر، گرفتگی با24ق سخت جسم اصابت ،19،

۴

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LILEOXHS
http://www.newswire.ir/IILOEW1T


دادند.قراربعدیرتبهدرمورد2بامواردسایرو4باسوختگی

مدی قانونیکلربگفته باپزشکی کدام هر مرداد و خرداد ماه تفکیک اساس بر با13مازندران، اردیبهشت با12، تیر بیشت10، بارمورد آبان و کمت4ین ینرمورد

است.شدهگزارشآندرفوتیآمار

هستند.ایرانیغیرملیتداراینفر7گفت:هستندمجردبقیماومتاهلنفر74فوتیهاکلازاینکهبیانباعباسی

)۰۴:۴۳-۹۹/۱۲/۲۶(مازندرانامسال-ماه11طیبرنجقرصبامسمومیتاثربرنفر179گرم

انمازندردرکارحوادثمصدومانصدیدر7کاهشسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۳۸-۹۹/۱۲/۲۵(داشتندکترمشانزاعدراصفهانی500وهزار36

داشتهاند.کترمشانزاعدرامسالماه11دراصفهانی549وهزار36گفت:پورسلیمانی

مدی سلیمانیپور علی ، اصفهان از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش قانونیکلربه آمارپزشکی به اشاره با اصفهان م11استان میررماه و گ

تاکنون امسال ابتدای از گفت: مونواکسیدکربن گاز از ناشی شامل42مسمومیت پنج37نفر و گازمرد دلیل به اززن را خود جان اصفهان استان در گرفتگی

دادهاند.دست

شدهاند.مسمومیتدچارگرفتگیزگاحوادثاثربرمرد100ونز52شاملنفر152زمانیبازهایندرهمچنینافزود:او

شدگیقرغاثربراصفهانی80گرم

قانونیکلرمدی غپزشکی آمار کاهش به اشاره با ادامه در اصفهان زمانیراستان بازه این در داشت: ابراز اصفهان استان در شدگی غ80ق اثر بر شدگیرنفر ق

بودهاند.نزنفر17ومردآنهاازنفر63کهباختهاندجان

غ تلفات آمار گفت: درراو امسال11قشدگی رودخانه،27ماه در د6مورد و سد در مصنوعی،رمورد کشاور20یاچه استخر در شنا،زنفر استخر در نفر چهار ی،

است.بودهمکانهاسایردرنفرسهوحوضچه،وحوضدرنفریکطبیعی،یاچهرددرنفریکآب،کانالدرنفر18

در اینکه بیان با امسال11سلیمانیپور ب28ماه اثر بر نفررمورد چهار تعداد این از داد: ادامه دادهاند، دست از را خود جان گرفتگی وزق بودهاند.24ن مرد نفر

مراکز به نزاع مراجعان آمار کاهش به همچنین قانونیاو درپزشکی اصفهان زمانی11استان بازه این در افزود: و کرد اشاره نیز امسال و36ماه نفر549هزار

است.یافتهکاهشدرصد7.7قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینکهکردهاندمراجعهمراکزاینبهنزاعازناشیصدماتدلیلبه

اند.بودهمردنفر639وهزار23ونزنفر910وهزار12تعدادنزاعمراجعانکلازگفت:اصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

منبع:مهر

مپیام/انتهای

)۱۷:۵۸-۹۹/۱۲/۲۵(میشوددادهارجاعقانونیپزشکیبهیزداستانیردادگستپروندههایسومیک

یزدخبرآنالین،تجارتیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۵۴-۹۹/۱۲/۲۶(ایالمدریرشکاوجنگیسالح700ازبیشکشفکرد:بیانیرخبدرنشستایالمانتظامیفرمانده

است.شدهکشفیرشکاوجنگیسالح700ازبیشومنهدماستانسطحدرمهماتوسالحقاچاقباند8گذشتهیکسالطولدرگفت:ایالماستانانتظامیفرمانده
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خب نشست در مهر" القاصی دالور " ،سردار ایالم از برنا گزارش بهربه زندگی مره روز های نیاز اول ردیف در امنیت امروزه : داشت اظهار شنبه سه روز صبح ی

شد.خواهیممشکلدچارابعاددیگردرنگیردقرارتوجهموردمهمایناگرشکبدونکه،رودمیشمار

تص کاروی همچنین : کرد انهدامریح و شناسائی به موفق ، خاص اقدامات انجام و پلیسی رصد با گذشته سال یک طول در عمومی امنیت پلیس باند8کنان

اند.شدهاباشولزارا218یردستگیویرشکاوجنگیسالح737کشف،مهماتوسالحقاچاق

کار همچنین گفت: پلیسآوی روآگاهان شبانه تالش با استان گیزگاهی کار به و مضاعف و افزایشری به موفق منابع، از استفاده و امکانات تمام 23ی

اند.شدهقاتالندرصدی96یردستگیوقتلوقوعصدیدر19کاهشوسارقانیردستگیدرصدی24،سرقتکشفیاتدرصدی

وارز#قاچاقکاالیمیلیاردهزار30ازبیش#کشف

کا گذشته یکسال طول در : است،گفت ملی وتولید اقتصادی رونق به مهلکی ضربه وارز کاال قاچاق اینکه بیان با استان انتظامی اقتصادیرفرمانده پلیس کنان

و هزار تعداد ، از167استان بیش ارزش به قاچاق پرونده ورمیلیارد460فقره زمین99یال ، مالیاتی فرار ، احتکار موضوع با اقتصادی جرائم پرونده فقره

اند.کردهدادسراروانهودستگیرهازمینهایندرمتهم200وهزاریکازبیشوکشفیالرمیلیاردهزار30ازبیشارزشبه...ویرخوا

تعداد کشف : داد ادامه از4وی بیش کشف ، قاچاق ماسک کشف4میلیون ، قاچاق پزشکی لوازم خا55میلیون و قاچاق دامی نهاده توذیعرتن چرخه از ج

است.بودهمدتایندراقتصادیپلیسخوباقداماتاز...و

مخدر#موادوفروشیدرخباند8انهدام#

در انتظامی نیروی افزود: و دانست جامعه در نوجوانان و جوانان سالمت برای جدی تهدیدی عنوان به مخدر مواد به اعتیاد معضل ، مهر القاصی دالور سردار

د تالشی هیچ از شوم عرصه این جویان سود با برخورد در ایالم کارراستان و نکرده زمینهآیغ این در کنون تا سال ابتدای از مخدر مواد با مبارزه پلیس گاهان

کردند.کشفمخدرموادگرموکیل380ازبیشومنهدموشناسائیرامخدرموادفروشویدرخباند8

اجرای داشت: بیان ایالم استان انتظامی پاکسارط135فرمانده دستگیزح و اجتماعی امنیت ارتقاء راستای در خیز جرم و آلوده نقاط آوری جمع و بیشری ی

است.بودهاستاندرمخدرموادبامبارزهپلیسموثراقداماتدیگرازمتجاهرمعتادوگرمسوداگرهزاراز

ی#رشهدرونمعابردرجرحیتصادفاتدرصدی21کاهشوفوتیتصادفاتدرصدی80#کاهش

دیگ بخش در استان انتظامی شهرفرمانده درون و برون راههای حوزه در استان پلیس های تالش و اهمیت به خود سخنان از پلیسری : گفت و کرد اشاره ی

کا به و توان تمام از استفاده با ایالم استان رانندگی و حداکثرگیرراهنمایی کاری پرری های تقاطع و ها خیابان ، معابر در مجرب کارشناسان استقرار و کنان

است.شدهیرشهدرونمعابردرجرحیتصادفاتدرصدی21کاهشوفوتیتصادفاتدرصدی80کاهشبهموفقترافیک

گزارش برابر افزود: قانونیوی کاهشپزشکی شاهد کنون تا سال ابتدای شه43از برون های جاده در فوتی تصادفات اینردرصدی در و هستیم استان ی

ایم.گرفتهقرارکشوربرترهایاستانبیندرزمینه

تص شهروی برون های جاده در فوتی تصادفات کاهش در موفقیت ساز زمینه عوامل از کرد: حذفریح ، استان جداسا52ی ، پرتصادف کیلومتر128یزنقطه

است.بودهایجادهتخلفاتثبتهوشمنددوربیندستگاه27نصبودهندههشدارتابلوهزار3بربالغنصب،نیوجرسیازاستفادهبامحورهااز

از ،بیش کرونا زنجیره قطع راستای در و کرونایی های محدودیت اجرای مدت به10در عودت، مبدأ شهرهای به خودرو و6هزار و400هزار تذکر هزار3راننده

است.شدهقانوناعمالنیزخودرو

ی#زمجافضای#حوزه

تلوی و رادیویی های برنامه ، پلیسی هشدارهای ارائه با : داشت بیان استان انتظامی کارشناسانزفرمانده های تالش و همگانی آموزش های کالس ، یونی

است.بودهروروبهدرصدی16افزایشباجرائماینکشفودرصددهم17و2کاهشبااستانسطحدریرسایبجرائموقوع99سالطولدرفتاپلیس

ایالمدریشکاروجنگیسالح700ازبیشکشفد:کربیانیخبردرنشستایالمانتظامیماندهفربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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با به موفق پلیسی رصدهای و تخصصی اقدامات انجام با فتا پلیس کارشناس : افزود ازرپسگیزوی بیش و11ی فضایرمیلیون195میلیارد کالهبرداران از یال

شدندمالباختگانبهعودتویزمجا

پلیس#یزسا#هوشمند

دیگ بخش در مهر، القاصی سارسردار هوشمند به خود سخنان از نوآوزی و پیشرفت گفت: و کرد اشاره پلیس جهتری در تالش و جانبه همه تحول ، ی

شود.میشهروندانبهکیفیتباخدماتارائهووقتاتالفازیرگیوجل،موجبپلیسیزهوشمندسا

سا هوشمند همچنین مهمتزوی، از گفت: و کرد عنوان نوین، پلیس به سنتی پلیس تحول دهنده نشان را پلیس ساری هوشمند های برنامه ،زین پلیس ی

کر انجام ، رانندگی و راهنمایی جرائم ثبت افزار دست به راهور پلیس شدن دارایومجهز افراد کشور از خروج وضعیت استعالم از اطالع الکترونیکی، های کی

بود.خواهدو...گشت،خودروهایردیابسامانهیزاندا،راهپلیسالبسهدوربیننصبمن،پلیساپلیکیشنازاستفادهباگذرنامه

اندا راه کردزوی عنوان هوشمند پلیس اقدامات از دیگر یکی را همراه پلیس سامانه بیماوی شیوع به توجه با حضورگفت: غیر آموزش لزوم و کرونا بهری ی

.استشدهیزانداراهشادبستردرآموزشیخدماتارائهبرایهمراهپلیسسامانه،نوجوانانوجوانان

فراگی و شود می هوشمند،محسوب پلیس تحقق برای خوبی علمی پشتوانه دانشگاه اینکه بیان با مهر القاصی حوزهرسردار در پژوهش و تحقیق دانش، ی

سال ماه مهر در : داد ادامه ، شود می مردم به خدمات ارائه ارتقاء موجب امنیت، و م99نظم این در و افتتاح استان انتظامی در کاربردی عملی کزردانشکاه

اند.شدهنامثبتقضائیضابطینحقوقوانتظامییرپیشگیرشتهدراستانانتظامیکنانرکاازنفر100بهنزدیک

پاسخگو##پلیس

رضایتمندی به اشاره با مهر القاصی تعداد92سردار کنون تا سال ابتدای از : گفت استان، سطح در پلیس از شهروندان و244درصدی مردمی628هزار تماس

م فوربا پلیسرکز های تماس110یت تعداد این از که شده و74ثبت و495هزار نزاع همچون موضوعاتی به رسیدگی راستای در و عملیاتی آنها تماس

است.بودهیرپیگیقابلغیرتماس612وهزار10تعدادوشدهدادهپاسخانتظامیهایمشاورهارائهباتماس521وهزار159تعدادوسرقتی،رگیرد

سامانه ع197وی های استانی هم امسال، گفت: و کرد عنوان پلیس و مردم بین ارتباطی پل اززرا بیش که8یز برقرار سامانه این با تماس درصد50هزار

کا عملکرد از گیرندگان تماس کاراز تا شد خواهد موجب پلیس، وظیفه شدن تر سنگین بر عالوه موضوع این و اند کرده قدردانی پلیس تالشرکنان با کنان

.استاجتماعیسرمایهیکخوداینوکنندتالشمردمآرامشوامنیتتحققبراییربیشت

اندا راه ایالم استان انتظامی کردزفرمانده عنوان پاسخگو ،پلیس های برنامه از دیگر یکی را پاسخگو پلیس تلفنی مشاوره سامانه شیوعوی به توجه با گفت:

شماره با توانند می ،شهروندان مردم عموم به ای مشاوره خدمات ارائه ضرورت و کرونا شوند.096580ویروس مند بهره رایگان ای مشاوره خدمات از و تماس

اینکه بیان با ادامه در ایالم استان انتظامی پیشگیآفرمانده در مهمی نقش مشاوره و همگانی آموزش ، بخشی ناهنجارگاهی و جرائم از اجتماعیری های ی

در اجتماعی مددکار چارت کردن فعال با استان انتظامی اجتماعی معاونت : داد ادامه ، مشاورانرکالنت15دارند و کارشناسان از استفاده و استان سطح در ی

از بیش کنون تا سال ابتدای از م10مجرب در پرونده مددکارهزار دوایر و مشاوره کالنترکز اجتماعی وری رسیدگی استان های منجر72ی ها پرونده این درصد

است.شدهمصالحهبه

بسیجنیوز،فرتاکزاگرس،ندایاقتصاد،نگاهسپهر،ماناجزمان،یرخبپایگاهایران/روزنامهدیگر:منابع

ایالمدریشکاروجنگیسالح700ازبیشکشفد:کربیانیخبردرنشستایالمانتظامیماندهفربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۰۹-۹۹/۱۲/۲۶(ایالماستاندرفوتیتصادفاتدرصدی80کاهش

داد.خبرایالماستاندریرشهدرونمعابردرجرحیتصادفاتدرصدی21کاهشوفوتیتصادفاتدرصدی80کاهشازمهرالقاصیسردار

در استان پلیس تالشهای و اهمیت به ایالم استان انتظامی فرمانده مهر القاصی ؛سردار ایالم از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش به

شه درون و برون راههای کارحوزه به و توان تمام از استفاده با ایالم استان رانندگی و راهنمایی پلیس گفت: و کرد اشاره حداکثرگیری کاری استقرارری و کنان

کاهش به موفق ترافیک پر تقاطعهای و خیابانها معابر، در مجرب کاهش80کارشناسان و فوتی تصادفات معابر21درصدی در جرحی تصادفات درصدی

است.شدهیرشهدرون

گزارش برابر افزود: قانونیاو کاهشپزشکی شاهد کنون تا سال ابتدای شه43از برون جادههای در فوتی تصادفات زمینهردرصدی این در و هستیم استان ی

ایم.گرفتهقرارکشوربرتراستانهایبیندر

شه برون جادههای در فوتی تصادفات کاهش در موفقیت ساز زمینه عوامل از کرد: اضافه مهر القاصی حذفرسردار استان، جداسا52ی پرتصادف، یزنقطه

بر128 بالغ نصب نیوجرسی، از استفاده با محورها از نصب3کیلومتر و دهنده هشدار تابلو بوده27هزار جادهای تخلفات ثبت هوشمند دوربین دستگاه

است.

از بیش کرونا، زنجیره قطع راستای در و کرونایی محدودیتهای اجرای مدت داد:در ادامه به10او عودت، مبدأ شهرهای به خودرو و6هزار راننده400هزار

است.شدهقانوناعمالنیزخودروهزار3وتذکر

دپیام/انتهای

ینشرآفروزنامهدیگر:منابع

)۰۴:۴۵-۹۹/۱۲/۲۷(ایالمکردند-میمسلحراهاایرانیمافیاییباند8

شد.کشفایالماستاندریرشکاوجنگیسالح700ازبیشومهماتوسالحقاچاقباند8کنا:رحوادث

کردند.کشفیرشکاوجنگیسالح737ومنهدمرااسلحهقاچاقباند8ایالمپلیسماموران

حوادث گروه گزارش کاربه گفت: ایالم انتظامی فرمانده مهر، القاصی دالور سردار انجامرکنا، و پلیسی رصد با گذشته سال یک در عمومی امنیت پلیس کنان

شدهاند.اوباشواراذل218یردستگیویرشکاوجنگیسالح737کشفمهمات،وسالحقاچاقباند8انهداموشناساییبهموفقخاص،اقدامات

افزود:وکیل380کشف و دانست جامعه در نوجوانان و جوانان سالمت برای جدی تهدیدی را مخدر مواد به اعتیاد مهر، القاصی ایالمسردار در مخدر مواد گرم

د تالشی هیچ از شوم عرصه این جویان سود با برخورد در ایالم استان در انتظامی کاررنیروی و نکرده سالآیغ ابتدای از مخدر مواد با مبارزه پلیس گاهان

اند.کردهکشفمخدرموادگرموکیل380ازبیشومنهدموشناساییرامخدرموادفروشویدرخباندهشتزمینهایندرتاکنون

پاکسارط135اجرای دستگیزح و اجتماعی امنیت ارتقای راستای در خیز جرم و آلوده نقاط جمعآوری و مری سوداگر هزار از بیش ازری متجاهر معتاد و گ

است.بودهاستاندرمخدرموادبامبارزهپلیسمؤثراقداماتدیگر
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مهمتآوی را خانوادهها پیشگیرگاهی در اقدام اولین و روشهایرین بیشک شد: یادآور و دانست اعتیاد از پیشگیزی برای وجودریادی درجامعه جرایم از ی

است.زندگیمهارتهاینیزآموزشومخدرموادمصرفسوءآثارازعمومیگاهیآسطحافزایشآنهاینرمهمتازیکیولیدارد،

دیگ80کاهش بخش در مهر القاصی فوتیسردار تصادفات درونردرصدی و برون راههای حوزه در استان پلیس تالشهای و اهمیت به خود سخنان از ی

کارشه به و توان تمام از استفاده با ایالم استان رانندگی و راهنمایی پلیس گفت: و کرد اشاره حداکثرگیری کاری معابر،ری در مجرب کارشناسان استقرار و کنان

است.شدهیرشهدرونمعابردرجرحیتصادفاتدرصدی21کاهشوفوتیتصادفاتدرصدی80کاهشبهموفقترافیکپرتقاطعهایوخیابانها

گزارش قانونیبرابر کاهشپزشکی شاهد کنون تا سال ابتدای شه43از برون جادههای در فوتی تصادفات بینردرصدی در زمینه این در و هستیم استان ی

تص وی گرفتهایم. قرار کشور برتر برونشهراستانهای جادههای در فوتی تصادفات کاهش در موفقیت ساز زمینه عوامل از کرد: حذفریح استان، نقطه52ی

جداسا بر128یزپرتصادف، بالغ نصب نیوجرسی، از استفاده با محورها از نصب3کیلومتر و دهنده هشدار تابلو ثبت27هزار هوشمند دوربین دستگاه

از بیش کرونا، زنجیره قطع راستای در و کرونایی محدودیتهای اجرای مدت در است؛ بوده جادهای به10تخلفات عودت، مبدأ شهرهای به خودرو هزار6هزار

کنید.کلیکاینجاراایرانبازارهایقیمتینرآخاست.شدهقانوناعمالنیزخودروهزار3وتذکرراننده400و

)۱۰:۰۲-۹۹/۱۲/۲۷(ایالموارز-قاچاقکاالیمیلیاردهزار30ازبیشکشف

دادخبراستاندرگذشتهیکسالطولدروارزقاچاقکاالیمیلیاردهزار30ازبیشکشفازایالماستانانتظامیفرمانده

اقتصادی رونق به مهلکی ضربه وارز کاال قاچاق اینکه بیان با رسانه اصحاب و خبرنگاران جمع در ایالم استان انتظامی فرمانده ایالم آنالین جم جام گزارش به

کا گذشته یکسال طول در : است،گفت ملی وروتولید هزار تعداد ، استان اقتصادی پلیس از167کنان بیش ارزش به قاچاق پرونده ورمیلیارد460فقره 99یال

خوا زمین ، مالیاتی فرار ، احتکار موضوع با اقتصادی جرائم پرونده ازرفقره بیش ارزش به ... و میلیارد30ی ورهزار هزار یک از بیش و کشف متهم200یال

اند.کردهدادسراروانهودستگیرهازمینهایندر

تعداد کشف افزود: مهر القاصی دالور از4سردار بیش کشف ، قاچاق ماسک کشف4میلیون ، قاچاق پزشکی لوازم خا55میلیون و قاچاق دامی نهاده جرتن

است.بودهمدتایندراقتصادیپلیسخوباقداماتاز...وتوذیعچرخهاز

مخدرموادوفروشیدرخباند8انهدام

در ایالم استان در انتظامی نیروی افزود: و دانست جامعه در نوجوانان و جوانان سالمت برای جدی تهدیدی عنوان به مخدر مواد به اعتیاد معضل ، وی

د تالشی هیچ از شوم عرصه این سودجویان با کارربرخورد و نکرده زمینهآیغ این در کنون تا سال ابتدای از مخدر مواد با مبارزه پلیس خ8گاهان ورباند ید

کردند.کشفمخدرموادگرموکیل380ازبیشومنهدموشناسائیرامخدرموادفروش

اجرای داشت: بیان ایالم استان انتظامی پاکسارط135فرمانده دستگیزح و اجتماعی امنیت ارتقاء راستای در خیز جرم و آلوده نقاط آوری جمع و بیشری ی

است.بودهاستاندرمخدرموادبامبارزهپلیسموثراقداماتدیگرازمتجاهرمعتادوگرمسوداگرهزاراز

مهمتآوی را ها خانواده پیشگیرگاهی در اقدام اولین و هایرین روش شک بی افزود: و دانست اعتیاد از پیشگیزی برای وجودریادی درجامعه جرایم از ی

است.زندگیهایمهارتآموزشواستمخدرموادمصرفسوءآثارازعمومیگاهیآسطحافزایشآنهاینرمهمتازیکیولیدارد

یرشهدرونمعابردرجرحیتصادفاتدرصدی21کاهشوفوتیتصادفاتدرصدی80کاهش

ایالمدند-کرمیمسلحارهاانیایرمافیاییباند8کنا:ر|خبرخبرادامهادامه
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دیگ بخش در مهر القاصی شهرسردار درون و برون راههای حوزه در استان پلیس های تالش و اهمیت به خود سخنان از پلیسری : گفت و کرد اشاره ی

کا به و توان تمام از استفاده با ایالم استان رانندگی و حداکثرگیرراهنمایی کاری پرری های تقاطع و ها خیابان ، معابر در مجرب کارشناسان استقرار و کنان

است.شدهیرشهدرونمعابردرجرحیتصادفاتدرصدی21کاهشوفوتیتصادفاتدرصدی80کاهشبهموفقترافیک

گزارش برابر افزود: قانونیوی کاهشپزشکی شاهد کنون تا سال ابتدای شه43از برون های جاده در فوتی تصادفات اینردرصدی در و هستیم استان ی

ایم.گرفتهقرارکشوربرترهایاستانبیندرزمینه

تص شهروی برون های جاده در فوتی تصادفات کاهش در موفقیت ساز زمینه عوامل از کرد: حذفریح ، استان جداسا52ی ، پرتصادف کیلومتر128یزنقطه

است.بودهایجادهتخلفاتثبتهوشمنددوربیندستگاه27نصبودهندههشدارتابلوهزار3بربالغنصب،نیوجرسیازاستفادهبامحورهااز

از ،بیش کرونا زنجیره قطع راستای در و کرونایی های محدودیت اجرای مدت به10در عودت، مبدأ شهرهای به خودرو و6هزار و400هزار تذکر هزار3راننده

است.شدهقانوناعمالنیزخودرو

یزمجافضایحوزه

تلوی و رادیویی های برنامه ، پلیسی هشدارهای ارائه با : داشت بیان استان انتظامی کارشناسانزفرمانده های تالش و همگانی آموزش های کالس ، یونی

است.بودهروروبهدرصدی16افزایشباجرائماینکشفودرصددهم17و2کاهشبااستانسطحدریرسایبجرائموقوع99سالطولدرفتاپلیس

با به موفق پلیسی رصدهای و تخصصی اقدامات انجام با فتا پلیس کارشناس : افزود ازرپسگیزوی بیش و11ی فضایرمیلیون195میلیارد کالهبرداران از یال

شدند.مالباختگانبهعودتویزمجا

پلیسیزساهوشمند

دیگ بخش در مهر، القاصی سارسردار هوشمند به خود سخنان از نوآوزی و پیشرفت گفت: و کرد اشاره پلیس جهتری در تالش و جانبه همه تحول ، ی

شود.میشهروندانبهکیفیتباخدماتارائهووقتاتالفازیرگیوجل،موجبپلیسیزهوشمندسا

سا هوشمند همچنین مهمتزوی، از گفت: و کرد عنوان نوین، پلیس به سنتی پلیس تحول دهنده نشان را پلیس ساری هوشمند های برنامه ،زین پلیس ی

کر انجام ، رانندگی و راهنمایی جرائم ثبت افزار دست به راهور پلیس شدن دارایومجهز افراد کشور از خروج وضعیت استعالم از اطالع الکترونیکی، های کی

بود.خواهدو...گشت،خودروهایردیابسامانهیزاندا،راهپلیسالبسهدوربیننصبمن،پلیساپلیکیشنازاستفادهباگذرنامه

اندا راه کردزوی عنوان هوشمند پلیس اقدامات از دیگر یکی را همراه پلیس سامانه بیماوی شیوع به توجه با حضورگفت: غیر آموزش لزوم و کرونا بهری ی

.استشدهیزانداراهشادبستردرآموزشیخدماتارائهبرایهمراهپلیسسامانه،نوجوانانوجوانان

رضایتمندی به اشاره با همچنین مهر القاصی تعداد92سردار کنون تا سال ابتدای از : گفت استان، سطح در پلیس از شهروندان و244درصدی 628هزار

م با مردمی فورتماس پلیسرکز های تماس110یت تعداد این از که شده و74ثبت همچون495هزار موضوعاتی به رسیدگی راستای در و عملیاتی آنها تماس

د و تعدادرگیرنزاع و سرقت و159ی، تعداد521هزار و شده داده پاسخ انتظامی های مشاوره ارائه با و10تماس پیگی612هزار قابل غیر است.رتماس بوده ی

سامانه ع197وی های استانی هم امسال، گفت: و کرد عنوان پلیس و مردم بین ارتباطی پل اززرا بیش که8یز برقرار سامانه این با تماس درصد50هزار

کا عملکرد از گیرندگان تماس کاراز تا شد خواهد موجب پلیس، وظیفه شدن تر سنگین بر عالوه موضوع این و اند کرده قدردانی پلیس تالشرکنان با کنان

.استاجتماعیسرمایهیکخوداینوکنندتالشمردمآرامشوامنیتتحققبراییربیشت

اندا راه ایالم استان انتظامی کردزفرمانده عنوان پاسخگو ،پلیس های برنامه از دیگر یکی را پاسخگو پلیس تلفنی مشاوره سامانه شیوعوی به توجه با گفت:

شماره با توانند می ،شهروندان مردم عموم به ای مشاوره خدمات ارائه ضرورت و کرونا شوند.096580ویروس مند بهره رایگان ای مشاوره خدمات از و تماس

اینکه بیان با ادامه در ایالم استان انتظامی پیشگیآفرمانده در مهمی نقش مشاوره و همگانی آموزش ، بخشی ناهنجارگاهی و جرائم از اجتماعیری های ی
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در اجتماعی مددکار چارت کردن فعال با استان انتظامی اجتماعی معاونت : داد ادامه ، مشاورانرکالنت15دارند و کارشناسان از استفاده و استان سطح در ی

از بیش کنون تا سال ابتدای از م10مجرب در پرونده مددکارهزار دوایر و مشاوره کالنترکز اجتماعی وری رسیدگی استان های منجر72ی ها پرونده این درصد

است.شدهمصالحهبه

)۰۷:۱۳-۹۹/۱۲/۲۶(یرجاسالماهه11دربویراحمدوکهگیلویهشدگیقرغکاهشداد؛خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

رسید.ثبتبهاستانسطحدرشدگیقرغمورد14یرجاسالماهه11درگفت:بویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدیبویراحمدوکهگیلویهایسنا/

در افزود: امینی» امسال11«کامروز غ14ماهه کاهشرمورد قبل، سال مشابه مدت به نسبت تعداد این که رسیده ثبت به استان سطح در شدگی درصدی46.1ق

است.داشته

است.بودهمورد26گذشته،سالماهه11دراستانهایشدگیقرغتعدادکرد:راظهاوی

مدی ایسنا، گزارش قانونیکلربه آماپزشکی سالنامه اساس بر کرد: بیان بویراحمد و سالرکهگیلویه م98ی در بویراحمد و کهگیلویه استان ازر، ناشی های گ

گرفت.قرارجمعیتبهنسبتیرکشوچهارمجایگاهدرشدگیقرغ

پیامانتهای

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
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)۰۹:۲۴-۹۹/۱۲/۲۷(تهراناستانقانونیپزشکیکلاداراتیزنوروکشیککارساعتاعالم

دارند.فعالیت۲۰تا۸ساعتازنوروزایامدرتهراناستانقانونیپزشکیکلاداراتکشیکواحدهای-ایرنا-تهران

کل اداره از ایرنا چهارشبنه روز گزارش قانونیبه نوروپزشکی تعطیالت در تهران، کلزاستان اداره کشیک واحد قانونیی خیابانپزشکی در واقع تهران استان

است.کنندگانمراجعهبهخدماتارائهآمادهشب۲۰تاصبح۸ساعتازمعراج،کوچهشهر،کرپاجنوبیضلعبهشت،

کالنت و قضایی مراجع از نامه داشتن دست در با خود اولیه معاینات انجام برای توانند می تهران شهر نقاط همه مراجعهکنندگان نشانیرهمچنین این به یها

است.خدمتارائهآمادهساعته۲۴بصورتاجسادتحویلجهتکزیرکهدرواقعتهراناستانآزمایشگاهیوتشخیصیکزرمضمناکنند،مراجعه

بازتابیرخبپایگاهتسنیم/سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۱۳-۹۹/۱۲/۲۶(تهرانسال-آخرچهارشنبهبرایقانونیپزشکیآمادگی

داد.خبرآخرسالچهارشنبهاحتمالیمصدومانپذیرشبرایکلادارهاینمراکزآمادگیازتهران،استانقانونیپزشکیکلرمدی-ایرنا-تهران

ایرنا شنبه سه روز گزارش کلبه اداره عمومی روابط قانونیاز مراکزپزشکی همه گفت: فروزش مهدی تهران قانونیاستان اداپزشکی ساعات در وراستان ی

هستند.سالآخرچهارشنبهحوادثدیدگانآسیبومصدومانپذیرشآمادهکل،ادارهایندرشهرکرپادرواقععصرکشیکواحد

امیدوا گفت: کمتروی حوادث شاهد امسال ذیربط، های دستگاه تمهیدات با نشودریم کسی فوت به منجر احتمالی حوادث و باشیم سال آخر چهارشنبه در ی

دارد.کاملآمادگیحوادثاحتمالیفوتمواردبهرسیدگیوپذیرشبرایکزیرکهدرواقعکلادارهاینآزمایشگاهیوتشخیصیکزرمولیکن

قانونیکلرمدی اداپزشکی غیر ساعات در سال آخر چهارشنبه به مربوط حوادث اکثر اینکه به توجه با افزود: تهران توانندریراستان می شهروندان دهد می خ

کالنت و قضایی مراجع از نامه داشتن دست در شبربا و عصر کشیک واحد به ها قانونیی پاپزشکی جنوبی بهشت،ضلع خیابان نشانی به تهران کراستان

.کنندمراجعهمعراجکوچهشهر،

مراقبت خود فرزندان سالمت حفظ برای تا شود می توصیه والدین به است نوجوانان و کودکان متوجه بیشتر روز این خطرات اینکه به توجه با گفت: فروزش

کنند.دورآنهادسترسازرازاآتشموادوباشندداشتهآنهابریربیشتنظارتو

ه بروز صورت در کرد توصیه همچنین درروی و کنند منتقل امن جای به و دور حادثه محل از را مسن افراد و کودکان خونسردی، حفظ ضمن ای حادثه گونه

بگیرند.تماسامدادیودرمانیمراکزباوقتعراس

۳

۴

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LILERZV5
http://www.newswire.ir/IILJ2M8Y


آنالینشفامنیبان،یرخبپایگاهپانا/برنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۲۳-۹۹/۱۲/۲۷(گلستاندرتصادفاتقربانیاندرصد86مردان

است.شدهکمتردرصد17گذشتهسالبهنسبتاستاندررانندگیحوادثازناشیفوتیهایتعدادامسالماهه11درگفت:گلستانقانونیپزشکیکلرمدیگلستانایسنا/

گفت در زارعی حسین طیودکتر کرد: اظهار ایسنا با امسال11گو مدت326ماهه در تعداد این که دادند دست از را خود جان استان در رانندگی حوادث در نفر

است.بودهنفر394گذشتهسالمشابه

بودند.نزنفر47ومردنفر279امسال،تصادفاتفوتشدگانمجموعازافزود:وی

قانونیکلرمدی امسالپزشکی ماهه یازده در گفت: و کرد اشاره نیز تصادفات مصدومان آمار به ادامه در و13گلستان درونشه172هزار تصادفات در یرنفر

است.بودهنفر500وهزار13گذشتهسالمشابهمدتدرتعداداینکهشدندمصدوماستانسطحدریربرونشهو

دادند.تشکیلزنانرانفر4109ومردانرااستاندرامسالتصادفاتمصدومانازنفر9063کرد:بیانزارعی

امسال همچنین کرد: خاطرنشان ادامه در ب17وی اثر بر گلستان در گذشتهرنفر سال به نسبت تعداد این که دادند دست از را خود جان درصد38قگرفتگی

است.داشتهرشد

بودند.نزنفریکومردنفر16امسالقگرفتگیربتلفاتکلازافزود:گلستانقانونیپزشکیکلرمدی

سال ماهه یازده طی همچنین کرد: خاطرنشان من4تعداد99زارعی گاز با مسمومیت اثر بر رقمونفر این که دادند دست از را خود جان گلستان در کسیدکربن

است.داشتهکاهشدرصد66قبلسالمشابهمدتبامقایسهدر

پیامانتهای

انتهرسال-آخرشنبهچهارایبرقانونیشکیپزگیدآماایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LILEN4WG


)۱۰:۱۲-۹۹/۱۲/۲۷(رضویخراسانتصادفاتوقوعازیرپیشگییرسیاستگذاجلسهیرگزارب

گزارشد.ربدادستانجرموقوعازیرپیشگیمعاونیاستربهامروزرضویخراسانتصادفاتوقوعازیرپیشگییرسیاستگذاوراهبردیشورایجلسههفدهمین

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما، بهساری به اشاره با مرتضوی قاضی جلسه این در ، رضوی خراسان شهزکز مواصالتی راههای اصالح و برایری روستایی و ی

است.کردهکسبرا1399سالدرجادهایتصادفاتکاهشاولرتبهرضویخراسانافزود:استانسطحدرتصادفاتازیرپیشگی

کا پیشگیردر کاهشرگروه تصادفات آمار زمینه در است شده باعث امر این و دارد وجود برنامهها اجرای برای مناسبی تعامل و همدلی استان تصادفات از ی

باشیم.داشتهیرچشمگی

افزود: برنامه70وی با و است انسانی عوامل به مربوط تصادفات جزیردرصد و مناسب خواهیمری تصادفات آمار بیشتر کاهش شاهد خاطی رانندگان یمه

داشت.خواهدادامهقبلسالازقویتر1400سالدرپرخطررانندگانبابرخوردحرطوبود

قانونیرئیس بهپزشکی نسبت امسال تصادفات فوتیهای آمار افزود: و داد خبر تصادفات از ناشی فوتیهای کاهش به اشاره با جلسه این در نیز استان

است.یافتهکاهشدرصددهم7و18پارسال

)۲۰:۵۵-۹۹/۱۲/۲۷(شدندانتخابکرماناجراییدستگاههایعمومیروابطشورایرییسههیات

امروز(چهارشنب عصر کرمان استان اجرایی دستگاههای عمومی روابط هماهنگی شورای دار خزانه و بازرس رییسه، هیات جدید اعضای - ایرنا - ب)هکرمان تعیینرگزاربا انتخابات، شدند.ی

ایرنا، چهارشنبه شامگاه گزارش ب۹۹اسفندماه۲۷امروزبه شورا این عمومی مجمع عمومی، روابط مدیران از عمومی دعوت با رییسهرو هیات عضو هفت و گزار

شدند.انتخابسال۲مدتبهعمومیروابطمدیرانرایبااستاناجراییهایدستگاهعمومیروابطهماهنگیشورای

گی رای این شهرداردر الملل بین امور و ارتباطات مدیر متحدین سلمان ترتیب به بصیری محمد کرمان، دادگستری روابطعمومی مدیر محمدثمریان مدیرری، ی

ساال موسی استان، پزشکی علوم دانشگاه عبدالکرروابطعمومی عبدالرحیم استان، دارایی و اقتصاد کل اداره عمومی روابط مدیر روابطعمومیری مدیر یمی

به کل کلزاداره اداره روابطعمومی مدیر احمدی هوشیار رسول و استان تجارت و معدن صنعت، سازمان عمومی روابط مدیر ابوالحسنی علیرضا استان، یستی

اجرایی های دستگاه عمومی روابط هماهنگی شورای رییسه هیات اصلی اعضای عنوان به رای تعداد ترتیب به عمومی مجمع رای با استان رفاه و کار تعاون

شدند.انتخاباستان

کل اداره عمومی روابط مدیر سعیدی هوشنگ قانونیهمچنین بهپزشکی ترتیب به هم استان صادرات بانک عمومی روابط مدیر بخش امام سعید و استان

شدند.انتخابکرماناستانعمومیروابطهماهنگیشورایدارخزانهوبازرسعنوان

انتخابات این رییسه۱۴در هیات در عضویت برای دا۲شورا،نفر خزانه برای ورنفر اجرایی۲ی های دستگاه عمومی روابط هماهنگی شورای بازرسی برای نفر

کردند.نامزدیاعالماستان

کشور، وزارت سوی از ابالغی استان های عمومی روابط هماهنگی شورای اساسنامه معاونربراساس استاندار غیاب در و استاندار عهده بر شورا این یاست

است.یراستانداعمومیروابطکلرمدیعهدهبرآنیردبیویراستاندااجتماعیوامنیتیسیاسی،

رسید.پایانبهقبلیرییسههیاتفعالیتسال۲امروزوگردیدگزاررب۱۳۹۷اسفند۲۷شورااینپیشینرییسههیاتانتخابات

۲

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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رصدکرمانشارا،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۳:۳۱-۹۹/۱۲/۲۸(باختنجاندرصدی17افزایش/گرفترانفر110جانآذربایجانشرقیدرکارحوادث

بودند.مردآنهاهمگیکهدادنددستازراخودجاناستاندرکارازناشیحوادثاثردرامسالماهه11درنفر110گفت:آذربایجانشرقی،قانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با اینکهرگو بیان با در110یز جان11نفر شرقی آذربایجان استان در کار از ناشی حوادث اثر در امسال ماهه

است.یافتهافزایشدرصد17بودنفر94کهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآماراینداشت:اظهاربودند،آنهاهمگیکهدادنددستازراخود

افزود: بلندی،59وی از سقوط علت به سخت،27نفر جسم اصابت اثر بر ب11نفر اثر بر ،رنفر گرفتگی اکسی10ق کمبود یا خفگی غژمورد نفر پنج شدگیرن، ق

اند.دادهدستازراخودجانسوختگیاثربرنیزنفرسهو

و هزار یک مدت این در کرد: اضافه فرد ادارات223صفایی به کار حوادث از ناشی مصدومیت اثر بر نیز قانونینفر اینپزشکی از که کردند مراجعه استان

بودند.مردبقیهونزنفر22تعداد

قانونیکلرمدی کاپزشکی حادثه علت به نفر هفت نیز امسال ماه بهمن در گفت: آنراستان از قبل سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که کرده فوت ی

است.یافتهکاهشنفرسه

مدت همین در افزود: کا100وی حوادث مصدومیت علت به نیز اداراترنفر به قانونیی آنهاپزشکی از نفر دو که کردند مراجعه آمارزاستان این و د بودن ن

دهد.مینشانرادرصدی5افزایشگذشتهسالدرمشابهمدتبهنسبت

کا حوادث شدگان فوت کل تعداد کرد: خاطرنشان صفاییفرد سالرعلی در با98ی آنان96برابر از نفر یک که بود کلزنفر تعداد نیز و بودند مرد بقیه و ن

بودند.مردنفر290وهزاریکونزنفر35تعداداینازکهبودنفر325وهزاریکبابرابر98سالدرکنندهمراجعهکارحوادثدومانمص

60001پیام/انتهای

یزرتبعصرنیوز،وقتآذرقلم،آناج،ی،رآذپیامیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

شدندانتخابمانکراییاجردستگاههایعمومیروابطایشورییسهرهیاتایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۶

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JIL8PGTX


)۰۷:۴۰-۹۹/۱۲/۲۸(البرزشود-مییزانداراهجرک(س)سکینهبهشتدرچشمبانکالبرز؛دربارنخستینبرای

مدیرک سازمان مدیرعامل - ایرنا - شهردارج های آرامستان کریت کری شهرستان (س) سکینه بهشت در چشم بانک ، البرز استان در بار نخستین برای که کرد اعالم اندارج راه میزج ی
شود.

عسگ مشترعلیرضا نشست در پنجشنبه روز سازمانری عالی مشاور ، تهران (س) زهرا بهشت چشم بانک مسووالن قانونیک مدیپزشکی بانکرکشور، کل

سازمان عضو و بافت ، قانونیسلول کپزشکی در افزود:رکشور مج این شعبه کشور، چشم بانک سوی از که است قرار شده، انجام های هماهنگی دررطی کز

کند.کاربهآغازومستقرجرکسکینه(س)بهشتآرامستان

از هدف راهاندارگزاربوی راستای در مربوطه جوانب و ابعاد بررسی را نشست این سکینه(س)زی بهشت در البرز استان چشم بانک شعبه کردن فعال و ی

کرد.ذکرجرک

مدی سازمان شهرداررییس های آرامستان کریت (س)ری سکینه بهشت محل در اقدامی چنین انجام از استقبال با نیز مدیج شهرگفت: کریت آمادهری ج

است.کزرماینبایرهمکاگونهره

برایرعسگ الزم بسترهای اکنون افزود: مدیزراهاندای درسازمان چشم بانک شعبه شهرداری های آرامستان کریت وجری قبلی تجربه طبق چراکه است مهیا

قانونییزراهاندا میشود.پزشکی مواجه خوبی استقبال با نیز چشم بانک فعالیت بهطورقطع مراجعهکننده، شهروندان امور در تسهیل و سکینه(س) بهشت در

شهردا بین سهجانبه تفاهمنامه انعقاد داد: ادامه کروی کلج،ری قانونیاداره انجامپزشکی استقرار، محل جانمایی ایران، چشم بانک و البرز استان

و استان در وسیع بهصورت الزم زمینهآاطالعرسانیهای این در خانوادهه به بخشی برنامهگاهی آنها برای باید که است اقداماتی شود.زیرازجمله انجام و ی

ک سکینه(س) بهشت آرامستان در نیز ثبتاحوال نمایندگی و اورژانس پایگاه مختلف، تفاهمنامههای انعقاد با نیز گذشته سال سه طی گفت: مسوول جراین

کرد.فراهمراشهروندانرضایتزمینههایکهشدندفعالویزراهاندا

سالدکتر از چشم بانک داشت: بیان نشست این در تهران (س) بهشتزهرا در مستقر چشم بانک مدیر دشتی آغاز۶۸غالمحسین تهران در را خود فعالیت

امید که داده انجام نیازمند بیماران بین قرنیه پیوند راستای در مطلوبی اقدامات تاکنون و انتظارکرده صف در دیگر بیماران فعالیتها، این گسترش با میرود

نمانند.قرنیهپیوندبرای

م این اصلی فعالیت اینکه به اشاره با تاروی فوت، از بعد فرد قرنیه و چشم افزود: است، قرنیه پیوند نیازمند بیماران برای قرنیه تهیه قابلیت۲۴کز این ساعت

کرد.استفادهیردیگبیماربرایوزدپیوندراآنبتوانکهداردرا

م این به مربوطه امور انجام برای متوفی خانواده که زمانی تهران، (س) بهشتزهرا در داد: ادامه مسوول وراین مذکور اطالعات ارائه با میکنند، مراجعه کز

شد.خواهدانجاممتوفیقرنیهازاستفادهجهتالزماقداماتآنها،ازرضایتکسبازپس

باختنجانصدیدر17ایشافز/فتگرارنفر110جانآذربایجانشرقیدرکارحوادثس:فار|خبرخبرادامهادامه

۴

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIL8NHS3


بسیار کشور سطح در قرنیه پیوند به نیاز اینکه به اشاره با بیمازدشتی قرنیه، قوس دسته سه در بیماران این کرد: اعالم است، آسیبهایریاد یا و ارثی ی

هستند.انتظارصفدروقرنیهپیوندنیازمندکهمیشونددستهبندیآنامثالوتصادفاتمانندمحیطی

نیزعلی تهران (س) بهشتزهرا در مستقر چشم بانک فنی مدیر بیمارضایی برخی داشت: بیماراظهار نظیر دریها و عفونی عصبیریهای سیستم با گیر

قبل از که میشود بررسی متوفی اجساد ابتدا از پس کرد، استفاده چشم قرنیه از نمیتوان نیز فوت از پس آنها، به فرد بودن مبتال صورت در که دارد وجود

است.بودهسالمیاداشتهزمینهاییربیما

د از پس داد: ادامه متوفیروی خانواده از رضایتنامه توجهیافت بیمابا نوع و سن میزان انتظار، صف در بیماران نیاز الیهایرنوع و درونی بخش آنها، ی

آمد.نخواهدوجودبهیرتغییهیچگونهجسدیرظاهسیمایدرکهمیشودیزجداساویجسدازدقیقهپنجطیمتوفیچشمقرنیهاز

جداسا از پس گفت: مسوول غربالگزاین جهت الزم مراحل و منتقل چشم بانک به بالفاصله مذکور، الیه فرآوری و میشودری انجام مختلف آزمایشهای ی،

داد.انجامموردنظربیماربرایراقرنیهپیوندعملبتوانتا

دارند.وجودسال۸۰باالیافرادتاماههسهنوزادازکشورقرنیهپیوندبیمارانانتظارصفدرهماکنونشد:یادآوررضایی

دچار باالتر سنین در درمان و توجه عدم اثر در چراکه است حساس و مهم بسیار هستند، مشکل دچار تولد بدو از که نوزادانی برای قرنیه پیوند عمل گفت: وی

میشوند.نابیناییدرنهایتوچشمتنبلی

جداسا قرنیههای اینکه به اشاره با مسوول فرآوزاین بیماران موجود نیازهای اساس بر متوفی فرد جسد از شده تاری قرنیه این داد: ادامه میشود، روز۱۴ی

شود.ویژهتوجهمهماینبهبایدکهاستروزهفتتاپنجآنحساسوطالییزماناماداردپیوندقابلیت

نیوزاهللحزبروتیتر،ج،رکیرشهیترمدیآنالین،سپیداریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۲۹-۹۹/۱۲/۲۸(فارسپزشکی-قصورپروندههایآمارافزایشکرد؛اعالمفارسقانونیپزشکیکلرمدی

است.کردهطیراافزایشیروندفارسدرگذشتهدههیکطیپزشکی،قصورپروندههایگفت:فارساستانقانونیپزشکیکلرمدیفارسایسنا/

گفت در درودچی علیرضا یادآوودکتر با ایسنا، با دررگو گفت: است، پزشکی قصور قانونی، پزشکی کمیسیون به شده ارجاع پروندههای انواع از یکی اینکه ی

است.داشتهافزایشدرصد50حدودپروندههااینتاکنون94سالازساله5زمانیبازهیک

به شده ارجاع پزشکی قصور پروندههای داد: ادامه قانونیدرودچی سالپزشکی طی22حدود94فارس، آنکه حال داد، می تشکیل را پروندهها کل از درصد

است.یافتهافزایشدرصد48بهعدداین،1399سالدیپایانبهمنتهیماه10

قانونیکلرمدی سالپزشکی گفت: فارس بر94استان بالغ میداد،67، تشکیل کمیسیون عادی پروندههای را کل اداره این به شده ارجاع پروندههای از درصد

لبرزاشود-مییاندازاهرجکر(س)سکینهبهشتدرچشمبانکایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.یافتهکاهشدرصد33بهرقماینحاضرحالدراما

آخ براساس اینکه بیان با کشوردرودچی آمار سالرین در های98ی کمیسیون به شده ارجاع پروندههای از نیمی قانونیحدود ترپزشکی دقیق بطور 46و

است.بودهجراحیوبیمارستانیدرمانیاقداماتبهمربوطپروندههااینبیشترگفت:بوده،قصورتاییدبهمنتهیدرصد

گفت:همچنینوی

افزایش پزشکی، اقدامات تعداد وآافزایش پزشک بین رابطه در پزشکی اخالق کامل رعایت عدم پزشکی، قصور از غیر پروندههای ورودی کاهش مردم، گاهی

کرد.ذکرپزشکیقصورپروندههایورودیدرصدافزایشدالئلینرمهمتعنوانبهمیتوانراو...بیمار

قانونیکلرمدی ارتباطپزشکی هم و بیمار و پزشک بین ارتباط به مربوط هم پزشکی اخالق گفت: پزشکی، اخالق به توجه اهمیت بر تاکید با فارس استان

میکند.پیداموضوعیت،یکدیگرباپزشکیجامعهاعضاء

دیگ پزشک به و نگرفته نتیجه پزشک یک به مراجعه از بیمار یک که زمانی کرد: اضافه جایراو به گاهی میکند، مراجعه یاآی رفتار بیمار، به بخشی گاهی

هستیم.شاهدراکنندهیکرتحگفتار

قانونیکلرمدی وپزشکی داده تخصیص را کافی وقت خود بیمار برای پزشک اینکه کرد: اضافه و توصیف مهم را بیمار و پزشک بین رابطه همچنین فارس

است.گذاررتاثیبسیاربیمارانشکایاتیرشکلگیکاهشدرقطعاکند،گوشخوبرااومشکالت

پیامانتهای

فارسپیامیرخبپایگاهسیما/وصداخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۵۱-۰۰/۰۱/۰۲(شمالیخراسانخودکشی-ازبجنوردیساله۴۵مردنجات

مرد ساختمان۴۵بجنورد-ایرنا- باالی از را خود داشت قصد که بجنوردی م۶ساله در کاره نیمه اورژانسرطبقه ، نشانی آتش نیروهای موقع به حضور با ، کند پرت پایین به شهر این کز
شد.منصرفکارشاز،شهرستانانقالبوعمومیدادستاننمایندهواجتماعی

شهردا نشانی آتش سازمان ساعتررییس حوالی : گفت ایرنا خبرنگار با گو و گفت در بجنورد مبنی۱۴ی سازمان، این به مردمی گزارش براساس امروز عصر

شدند.اعزامحادثهمحلبهنشانیآتشنیروهایبالفاصله،طبقه۶کارهنیمهساختمانارتفاعازهمآنبجنوردیساله۴۵فردیکخودکشیقصدبر

گ انقالبرمجید و عمومی دادستان نماینده و اجتماعی اورژانس نیروهای نشانی، آتش نیروهای حضور با همزمان : افزود اینیوانی با که هایی صحبت و

پایان در شد، انجام ساختمانافراد پایین به سالم نشانی اتش سازمان نیروهای هماهنگی با و شد منصرف خودکشی به خود اقدام از فرد این خوشبختانه

یافت.نجاتوشدهدایت

سفارشکی-پزقصورپروندههایآمارایشافزایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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سوی از خودکشی به اقدام اصلی دلیل را خانوادگی مشکالت فردوی این که حاکیست اجتماعی اورژانس های بررسی : اظهارداشت و کرد اعالم فرد این

.داشتنیزمخدرموادبهاعتیاد،خانوادگیحتیوروانیوروحیمشکلبرعالوه

می فرد نجات به نشانی آتش سازمان و اجتماعی اورژانس نیروهای حضور با که است اخیر سال یک حدود در بجنورد شهر در ناموفق خودکشی دومین این

انجامد.

جا سال تیرماه در بار گیرنخستین سخت که آنچه دلیل به بجنورد شهر در نیز نوجوان دختر یک ساختمانری از را خود داشت قصد شد، اعالم والدین ۶ی

نوجوان دختر این اجتماعی اورژانس و نشانی آتش نیروهای حضور با که کند پرت پایین به شهر این در ای وطبقه منصرف کارش از پاییننیز به سالم

شد.هدایتساختمان

م بجنورد شمالیرشهر خراسان گزارش۲۱۰کز طبق و دارد جمعیت نفر قانونیهزار رتبهپزشکی خودکشی آمار در استان این۱۸این ظبق و داراست را کشور

است.زنانازبیشمرداندرموفقخودکشیآمارولیشد،گزارشمردانازبیشکشورقرشمالشخطهایندرزنانخودکشیاگرچهآمار

پارسینهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۴۲-۰۰/۰۱/۰۵(بوشهر-1399گذشتگانردیادبودجنوب؛اتحاد1400یزنورونامهویژهدرشدهچاپ

سال نورو1399اتحادخبر: نامه ویژه در دادیم. دست از را ارزشمندی و شاخص های تازچهره است پرداخته اختصار به شهرستانی و استانی های چهره این از برخی به جنوب اتحاد ی
ف شود: داشته گرامی آنها خاطره و فخریاد غالمرضا دکتر کمالی/ اهلل بازرج ناصر انصاری/ حسن پورجم/ علی خیاطیرگان/ پوربهی/ابوالقاسم عبدالمحمد / باغمالیی محمدی صدراهلل ی/

و...فخراییجوادمحمدفرد/

سال اخنصار1399اتحادخبر: به شهرستانی و استانی های چهره این از برخی به جنوب اتحاد صفحه این در دادیم. دست از را ارزشمندی و شاخص های چهره

شود:داشتهگرامیراآنهاخاطرهویادتااستپرداخته

یرفخدکترغالمرضا

بوشهراستانسالمتمدافعشهیدنخستین

برازجان1349تولد:

فخ غالمرضا دکتر دانشورمعرفی: مسیح بیمارستان درمانی کادر اعضای از بیهوشی متخصص بیمارستانری کرونایی بیماران اورژانس بخش و کهی تهران های

شد.ثبتخدمتراهدربوشهراستانسالمتمدافعشهیداولینعنوانبهنامشورسیدشهادتبهکرونایربیماویروسبهابتالعلتبه

است.برازجانشهراهلفرهنگیومقدسدفاعسالهشتشهدایازیرفخجوادمحمدشهیدبرادروفعالومتعهدپزشکانازیرفخغالمرضادکترشهید

کرونا.یربیمابایرگیردعلتبه1399ینرفرو29فوت:

لیشمااسانخرکشی-دخوازدیبجنورلهسا۴۵دمرنجاتایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کمالیاهللجرف

برازجان–خورشیدی1328تیرماهدومتولد:

ی رشته در لیسانس مقطع تا تحصیالت وی تخصصیزمعرفی: آموزشی ی دوره گذراندن و وظیفه خدمت از بعد داد. ادامه اصفهان دانشگاه در شناسی یست

بهدا وزارت استخدام به آشامیدنی و خوردنی مواد کارشناس عنوان به تهران سالردر از وی درآمد. درمان) و (بهداشت ادا1364ی شغل از انفصال از ی،رپس

نمود.میمعاشامراریکیرالکتلوازمفروشندگییقرطازبرازجانشهردرنیزسالچندیناوشد.کاربهمشغولساختمانیهایکترشدر

سال در راستا همین در تا نبود غافل بومی گویش با شعر سرودن از خود عمر نشیب و پرفراز دوران تمام در اولین1384وی فرد قائمی احمد آقای کوشش به

گردید.ومنتشرچاپبودایشانهایسرودهبومیحاویکهشعر«دشتسونی»دفترچاپ

غ قالب در چه معیار زبان نیزبا فراوانی اشعار خود، اصلی ی دغدغه عنوان به بومی اشعار سرودن ضمن شعرزکمالی قالب در چه و دوبیتی و رباعی مثنوی، ل،

نمود.عرضهجنوبوادبیاتفرهنگدوستدارانبهنیمائینو

بود.دشتستانسرایمحلیشاعرینرآورتناموی

1399اردیبهشت19روزفوت:

یرانصاحسن

جمشهردر1343دیماهچهارمتولد:

هیچستانی»«امروبهمتخلصدشتستانیپرداززطنوشاعرمعرفی:

خورموج شهر در دیپلم مقطع تا را خود تحصیالت سال(او در گذراند. دشتی) ادامه1362شهرستان برای فارسی ادبیات رشته در شدن پذیرفته از پس و

شه به درتحصیل شهرستان مدرسههای در ادبیات، دبیر عنوان به سپس و رفت تدکرد به انصارّیر شد. مشغول سالریس در راه1370ی شیراز دانشگاه به

تد به برازجان و بوشهر شهرهای در سپس و شد دانشآموخته دانشگاه این از فارسی، ادبیات و زبان دانشنامه با و راریافت خود تحصیالت او پرداخت. یس

«طن تحصیلی مقطع این در را خود پایاننامه موضوع هیچستانی داد. ادامه فارسی ادبیات ارشد کارشناسی مقطع وزپردازتا کرد انتخاب بوشهر» استان در ی

پرداخت.جنوبینویسندگانوشاعرانآثاردرادبیگونهاینکاووکندبه

نش طنز ستون در او این، بر افزون کرد. نشر بازار راهی «تلقند» و من» نامطبوع «مطبوعاتیهای نامهای به اثر دو خود حیات دوران در استانرهیچستانی یات

سال در میکرد. منتشر را طنزش مطالب جنوب» «اتحاد و «پیغام» جنوب»، «آینه نظیر «طنز88بوشهر جشنواره هنودر حوزه توسط که بوشهررک» استان ی

شد.یدهزگرباستانممتازچهرهبهعنوانشد،گزاررب

کرونا.اثربروسالگی56سندر99یورماهرشه11شنبهسهفوت:

گانربازناصر

برازجان.در1339متولدتولد:

سن از را فوتبال سال11معرفی: از کرد. آغاز تابان تیم با سال57سالگی در شد فوتبال هیئت کادر وارد ناصر حاج انقالب دوران با همزمان بهرباز1359و گان

داو برکالس برازجان شهر سطح باردر اولین برای زمان آن در که رفت سالری از ناصر حاج بود. شده داو1375گزار خود شخصی تمایل با رسمی طور راربه ی

پرداخت.فوتبالهیئتبایرهمکابهکاملطوروبهگذاشتکنار

سال سال1345از از و کرد فعالیت به شروع برازجان در تق1355پرسپولیس همان10یبارو از شد. تبدیل باشگاه به پرسپولیس تیم کار به شروع از پس سال

آغا های سزسال عنوان به ناصر حاج پرسپولیس باشگاه فعالیت همکارین دار خزانه و باشگاه همکارپرست این کرد. شروع باشگاه با را تنگاتنگی ادامهری ی

شد.منصوبباشگاهمدیرههیئتعضوعنوانبهنیز80سالازتاداشت

بوشهر-1399گذشتگاندریادبودخبر:اتحاد|خبرخبرادامهادامه
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داشت.قرارشهرستانورزشکارانکناردرهموارهوبودورزشعرصهفعاالنازخودعمرروزینرآختاناصرحاج

کرونابهابتالاثربر1399مرداد8فوت:

فردخیاطیابوالقاسم

برازجاندرشهر1329.01.21تولد:

پرثم نقش فرد خیاطی مرحوم سالرمعرفی: در و داشتند دومیدانی والیبال، فوتبال، های دررشته شهرستان و استان ورزش درعرصه و1347ی دو قهرمان

سال در وسپس شدند کشور آموزشگاههای عنوان1353میدانی به را خود خدمت دوره که درآمدند بدنی تربیت اداره استخدام بدنیربه تربیت یاست

مدت بازنشستگی از پس بودند. سعدآباد دیر، اهرم، بوشهر، گناوه، شهرهای در ومسئول فوتبال هیئت و و10برازجان امالک صنف اتحادیه اجرایی مدیر سال

بودند.دلگشامسجدامنایهیئتوبیتاهلخادمانوزنانسینهازهمچنینبودند.دشتستانشهرستاناتومبیل

برازجانگنجیشهیدبیمارستان-کرونایربیما17/05/1399فوت:

پورجمعلی

برازجان1361تیر28تولد:

دشتستانشهرستانمحلیوبومیهایورزشهیئترئیسوبرازجانیرشهرداسبزمدیرفضایمعرفی:

سرطان.بهابتالاثربر1399آبان16جمعهفوت:

زادهغالمرضاحاجیحاج

گشود.جهانبهدیده1338سالتیرماهدردشتستانشهرستانودالکیشهرمشاهیروبرجستهچهرههایازحسنفرزندزادهحاجیغالمرضاحاجشادروان

سال گی57در اوج با ژاندارمرهمزمان استخدام به اسالمی انقالب بمدتری اسالمی میهن از دفاع بمنظور تحمیلی جنگ آغاز از پس و آمد در در38ی ماه

یافت.حضورباطلعلیهحقجبهههای

اداره کالنتآفرماندهی فرمانده دشتستان، انتظامی نیروی بازرسی مسئول سعدآباد، بخش گلرگاهی فرماندهی نیز و وحدتیه شهیدوی بازرسی و ایست گاه

سالهای در متوالی سال دو طی ایشان انتخاب و کالنت78و77صالحی کشوردر نمونه فرمانده عنوان به آبپخش شهر ماندهری یادگار به ایشان کارنامه در ی

است.

مختلف امور از گره گشودن و آسایش و امنیت ایجاد دوستی، و صلح بستر نمودن فراهم در را عبادت و بود ذات بین اصالح برای تالش وی بارز خصوصیات از

دانست.میمردم

1399سالتیرماهسیزدهمفوت:

فخراییجوادمحمد

برازجان.شهردر1329مردادماه4تولد:

گرفت.پیشدررایخرتاحوزهدریرپژوهشگآنازپسکهبودشهرستانایندریخرتادبیر1352سالازودشتستانعاشقودلسوزمعلمیویمعرفی:

میشود.محسوبزادگاهشبرایفخراییارزشمندیهایریادگاازیکییخ»رتاگذردردشتستان«کتاب

کرونا.یربیمابهابتالاثربرسالگی70سندرعاشوراروزبامصادف99یوررشه9فوت:

زادهقاضیغالمعلی

دشتستانیابرفاروستای1350ماهآبان1تولد:

جنوبچشماندازهفتهنامهمدیرمسئولونگارروزنامهفرهنگی،معرفی:
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نمود.ابتداییمعلمبعنوانپرورشوآموزشدرکاربهشروع1369سالدر-

شد.جغرافیارشتهلیسانسالتحصیلغرفا1376سالدر-

جبههدرحضورسابقهماه12-

جنوباندازچشمنامههفتهانتشاربامطبوعاتیفعالیتشروع1382سال-

1399ماهیوررشه1فوتیخرتا-

کرونایربیمابهابتالاثردرماهیوررشه1شنبهروزفوت:

خلیلیخضردکتر

دلوارساحلیبخشبوالخیرروستایاهالیازو1336فروردینتولد:

دشتستانشهرستانورزشیپزشکیهیاترئیسودشتستانشهرستانقانونیپزشکیرئیسخلیلیخضردکترمعرفی:

است.بودهخدمتبهمشغولبرازجانشهرودشتستانشهرستاندرسال35مدتبهوی

کرونا.بهابتالاثربر1399تیر12فوت:

یریابندردنجف

بود.یربوشهاصالتاولیآباداندر1309سالیورماهرشهاولزادهتولد:

د و «پیرمرد «هاکلبرمعرفی: و دهکده» در «بیگانهای ، همینگوی) (ارنست فین»ریا» دیوانه»رما(ی و «پیامبر تواین)، «(ک و جبران) خلیل ورجبران گتایم»

باتگیت» آشپفدکترو(«بیلی مستطاب «کتاب هستند. او ترجمههای جمله از آشپز) کتاب یک عنوان پیاز» تا سیر از دزی، نجف اثر همکاریابندری با یری

فقیدش،همسر

است.راستکار،فهیمه

سال در به1390ایشان شهر، شورای اعضای تصویب با و گذشته سال است گفتنی شد. تجلیل مراسمی طی ایشان از و انتخاب بوشهر ماندگار چهره بهعنوان

د نجف فرهنگی خدمات پاسداشت خیابانریابندرمنظور نام بوشهر، استان و جنوب در درمت24ی شهدای از منشعب تنگکهاری محالت به به(یایی موسوم

شد.یرنامگذاایشاننامبهی)زگاگاهونیر

گذشت.ردسالگی90سندر99اردیبهشتماهپانزدهمفوت:

داروسازیان/رحیدنادر

حید نادر دکتر متولدرشادروان دانشآموخت1341یان جل، جهت سعادت، دبیرستان فراگیرگیؤه جهت پدر، داروخانه تعطیلی از داروساری صورتزی به ی

اآ کیف به داروساوکادمیک، رشته در حرفهای دکترای میشود موفق و میرود چراغزکراین و شود خدمت به مشغول داروخانه فنی مدیر عنوان به و اخذ را ی

دارد.نگهروشنپدر،ٔهداروخانقدیمیمحلهماندرسالمت،ٔهداروخاننامباراداروخانه

گذشت.ردکرونابهابتالاثربر1399تیر15دروی

سروستانیمهدیدکتر

گرفت.لقببوشهراستانسالمتمدافعشهیدچهارمینسروستانییزنورومهدیدکنر

نورو حدودزمهدی که سروستانی دکتر کرمانشاه، اهل اعصاب و مغز متخصص و دشتستان درمان و بهداشت شبکه پزشکان از سروستانی در15ی سال

پیوست.شهیدشهمکارانبهکروناویروسبامبارزههفتهیکازپسبود،شهراینمجربوخوبپزشکانازوکردمیطبابتدشتستان

.1399تیر29گذشت:رد
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عبداللهیزهرا

پیوست.سالمتمدافعشهدایخیلبه1399تیرماه30کروناویروسبهابتالاثربرگناوهاجتماعیتأمیندرمانگاهدرشاغلپرستارعبدالهی»؛«زهرا

فیوضهمایوندکتر

که بوشهر در عمومی پزشک فیوض» «همایون بیما54دکتر این به کرونا ویروس با مبارزه در خدمت حین بود کرده طی را خود زندگی درربهار و شد مبتال ی

گفت.لبیکراحقدعوتفارسخلیجشهدایبیمارستان

پیوست.لقاءاهللبه99مرداد8گذشت:رد

گباررزهرا

امروزر«زهرا و پیوست سالمت مدافع شهدای جمع به کرونا به ابتالء ماه یک از پس یکشنبه روز که بوشهر بندر فارس خلیج شهدای بیمارستان پرستار گبار»

شد.تدفینوتشییعاوپیکرباهمکارانوداعینرآخازپس

کا از سالمت مدافع شهید ایثاراین بارکنان پرستار و بیما30گر به ابتالء اثر بر گذشته هفتههای در خدمت، کوویدرسال فارس19ی خلیج شهدای بیمارستان در

کرد.همنوعانبهخدمتنثارراخودجانبیمارستان،ایندرمانکادروپزشکانتالشوجودباکهبودیربست

بود.رسیدهشهادتبهسالههشتجنگدرعراقبعثمتجاوزنیروهایباجنگدرپیشسالهانیزسالمتمدافعشهیداینبرادر

.1399مهر6گذشت:رد

رزمیمحمدرضا

ویروس به ابتال اثر بر که بود کار به مشغول بوشهر فارسی سلمان اجتماعی تامین بیمارستان در بود دشتی شهرستان اهل که باسابقه پرستار رزمی محمدرضا

رسید.شهادتبهکرونا

.1399آبان3گذشت:رد

چاهیبخشمجید

بوشهر1323تولد:

بوشهر.ایرانجوانباشگاهسابقعاملمدیرومربییکن،زبامعرفی:

سال ایشان افتخار سال1338اولین اوایل رسیدند. قهرمانی به که بود سعادت ی مدرسه مردمی1340در باشگاه این به و پیوست بوشهر ایرانجوان باشگاه به

کشو مسابقات در گردید. دعوت بوشهر منتخب تیم به که بود ایام همان در ماند. باقی سالروفادار در نمودند. پیدا دست چهارمی مقام به کرمان شهر 1346ی

های سال رسید. کشور سوم مقام به بوشهر تیم و بود درخشش اوج در مجید انزلی بندر شهر در و گیالن استان این47ـ48در کشورمان ملی تیم مربیان

مطرمروا های تیم مقابل ایرانجوان کاپیتانی بازوبند با نمودند. دعوت ملی تیم به را بوشهر فوتبال گرانبهای بارید زمان آن شاهینزح تهران، شاهین کرد. ی

درخشید.خوبیبهوخرمشهرتاجوشیرازقرباصفهان،شاهینیز،رتبشاهینتهران،(استقالل)تاجآبادان،

گذاشت.جابهدفاعیقابلیکارنامهوگرفتعهدهبرنیزراایرانجوانباشگاهمدیرعاملیمسئولیت1386سالدروی

کرونابهابتالاثربر1399تیر26فوت:

پوربهیعبدالمحمد

١٣٠٩تولد:

سال از را خود فوتبال وی است. بوشهر ناب ورزشی های چهره و فرهیختگان از یکی بوشهر شاهین باشگاه پیشکسوتان از پوربهی دسته١٣٢٥عبدالمحمد از

کرد.آغازبوشهردرآزادجات
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سال با١٣٢٩در از تن دو با تزاو علی و مقیم غالمرضا بنام خلیجویکنان باشگاه تاسیس به تصمیم عنوان(کلی به زندگیاش طول در و گرفت کنونی) شاهین

گذاشت.سرپشتورعایتراشاهینیومتعصبعضویکمراتبسلسلهموسس،ومدیروپرسترسومربیکاپیتان،یکن،زبا

بز و نوجوانان جوانان، آموزشگاهی های تیم با او دبیرحضور پوربهی دیگر خدمات از است. بوده همراه کشور مقام کسب با همیشه فوتبالرگساالن هیات ی

است.١٣٥٧تا١٣٥١سالازاستان

کرونا.بهابتالاثربر١٣٩٩تیرماهفوت:

باغمالییمحمدیصدراهلل

شهردا اجتماعی فرهنگی سازمان مدیر اولین باغمالیی محمدی صدراهلل بودرمعرفی: طلب اصالح سیاسی فعاالن از و مقدس دفاع جانبازان از و بوشهر بندر ی

داشت.اشکارنامهدررا1380دههاوایلدراستانپرورشوآموزشمعاونتسابقهکه

1399.05.13فوت:
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)۰۴:۴۱-۰۰/۰۱/۰۷(لرستانگذشت-کهسالیدرلرستان

گنمایی:ربز

سال ایرنا گزارش به - مازند بارندگی1399پیام کاهش کرونا، مصائب تا شهروندان اقتصادی شرایط از بود، همراه مختلفی امیدهای و بیم با لرستان در

انتخابات ماراتن بکار آغاز انتصابات، ع1400ها، دز، که حکمریزانی که آنهایی مدیرگذشتند، و طریاست گرفتند، بزریت های شد،رح افتتاح که کوچکی و گ

گرفت.تحققرنگکههاییوعدهوشدتولیدمداروارددوبارهکهواحدهایی

یافتپایانلرستانسیلزدهمناطقسازوساخت

از بیش و2دولت بازسا100هزار برای بالعوض کمک و بانکی تسهیالت قالب در تومان بهسازمیلیارد و سیلزی از ناشی سیلزده مناطق مسکونی خانههای ی

کرد.پرداختاستانایندر98فروردینویرانگر

است.بودهبالعوضکمکتومانمیلیارد400وبهرهکمبانکیتسهیالتتومانمیلیارد800ویکهزارتا700ویکهزاررقمایناز

از بیش راستا این بهسا20در کامل طور به بود تعمیر نیازمند که مسکونی واحد سیلزهزار وقوع از پس ابتدایی ماههای در واحدها این بیشتر که اند شده ی

شدند.تعمیر

حدود از13همچنین بیش راستا این در که شدند احداث دوباره جابجایی و جدید زمین تامین با یا و خود قبلی مکان در یا نیز مسکونی واحد هکتار40هزار
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شد.اضافهاستانروستاهایوشهرحرائمبهزمین

حدود تامین13ساخت با باید جدید مسکونی خانه سالزهزار در موارد این تمامی که گرفت می صورت خدمات و امکانات ایجاد و جدید های 99یرساخت

است.شدهانجام

جمهو رییس معاون نوبخت محمدباقر گفته ازربه بخشی جبران برای تومان میلیارد هزار چهار از بیش دوازدهم دولت بودجه و برنامه سازمان رییس و ی

کرد.یرسرمایهگذالرستاندرسیلهایخسارت

خرمآبادکیبیرتسیکلگاهونیرازیربردابهره

نیر گاز بخش دوم و اول توواحد سیکل بهرهبردارگاه به مستضعفان بنیاد رییس فتاح پرویز حضور با خرمآباد نیررکیبی رسید، توی سیکل آبادرگاه خرم کیبی

است.شدهاحداثمستضعفانبنیادیوروییمیلیون310یرگذاسرمایهبالرستاناستانگاهونیرینرگتربزعنوانبه

نیر این اول شاملوفاز گا2گاه هزواحد که است معادلری ظرفیتی بردا162کدام بهره با و دارند واحدهارمگاوات این از ب324ی تولید توان به قرمگاوات

شد.افزودهکشور

است.مگاوات160ظرفیتبابخارواحدیکدارایگاهونیرایننخستفازهمچنین

نیر این احداث طول ازودر بیش برای روزانه نیز اندا500گاه راه با و بود شده ایجاد مستقیم اشتغال منطقه بومی نیرزنیروی این ازوی بیش برای نفر150گاه

شد.فراهمپایداروبلندمدتمستقیماشتغالبومی،متخصصنیروهایاز

آبادخرمپتروشیمیکاتالیستافتتاح

گذا سرمایه حجم با خرمآباد پتروشیمی صنایع کاتالیست اشتغالزایی400یرواحد و تومان ویدئ60میلیارد حضور با جمهوونفر رییس بهرهرکنفرانسی به ی

ساالنهربردا تولید با لرستان پتروشیمی دوم فاز رسید، خرم100ی پتروشیمی مجتمع در هکتار هفت مساحت به زمینی در اتیلن پلی و متانول کاتالیست تن

شد.یربردابهرهآباد

بصورت واحد این در تولیدی کاتالیزور مواد این از پیش و شود می تولید کشور سطح در بار نخستین برای واحد این در تولیدی خا100مواد از ازردرصد ج

شد.میتولیدکشور

پلدخترپاالیشگاهمینینخستفازافتتاح

مبا دهه گرامیداشت از روز نهمین جمهوردر رییس معاون نوبخت محمدباقر حضور با آیینی در فجر نخسترک فاز کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس و ی

شد.افتتاحپلدخترپاالیشگاهمینی

مساحت به زمینی در پلدختر پاالیشگاه گذا50مینی سرمایه با شهرهکتار در خصوصی بخش ساختری است، شده ساخته حمام" "سراب روستای صنعتی ک

باشد.میبعدیفازهایتکمیلدنبالبهگذارسرمایهوآغازپیشهایماهازشدهطراحیفازچهاردرکهپاالیشگاهایندومفاز

است.شدهفراهممستقیمشغلیفرصت200وشدهینهزهیالرمیلیاردهزارسهازبیشپاالیشگاهایننخستفازساختبرای

تولیدچرخهبهراکدصنعتیواحد27گشتزبا

گشتهاند.زباتولیدچرخهبهپارسالداشتنداحیابرایمناسبیتجهیزاتویرساختزکهاستاناینتعطیلوراکدصنعتیواحد27

نوسارمهمت و ثابت های سرمایه برای مالی تامین یا گردش، در سرمایه بعد در خصوص به اعتبار تامین لرستان صنعتی واحدهای مشکالت خطوطزین ی

است.شدهحلقضاییسیستمکمکباتعطیل،وراکدواحدهایاینازبرخیمشکلوبودهتولید

دارای که راکدی واحدهای بزامسال آب، های تزریرساخت با بودند تولید خطوط و تلفن گاز، بازسارق، و محصول تغییر یا نقدینگی، بهزیق تولید خطوط ی

گشتند.زباکاراقتصادیچرخه
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مجموع در ورشه18لرستان صنعتی واحدهای استقرار قابلیت که دارد اقتصادی ویژه منطقه یک و فعال صنعتی دارد30ک وجود آن در استان صنایع درصد

هستند.فعالدرصد100تا20ظرفیتبادرصد67ازبیشصنعتیواحد150وهزاریکازاکنونهمو

کروناازمتاثرشغلهزار24ازبیشتثبیت

و24 راستا514هزار این در شد، حفظ بانکی تسهیالت پرداخت با استان در کرونا شیوع از دیده آسیب شغلی و192فرصت تومان796میلیارد میلیون

است.شدهپرداختپرونده897وهزار20تعدادبهکروناتسهیالت

تعاونیشغل2080تثبیت

و2 کا80هزار روابط تنظیم راستای در امسال استان تعاونیهای بهرگرشغل مربوز شاغل نیروی تعداد این است، شده تثبیت و حفظ کارفرمایی و واحد24ی

شد.انجامآنهابانکیهایبدهیومالیاتبیمه،مشکالتخصوصدرالزمهاییرپیگیباکهبودهاستانتولیدی

شوند.شاغلصنعتیوخدماتیتولیدی،واحدهایدراستانغیردولتییابیرکاکزرم18یقرطازشدندموفقامسالنفر987همچنین

صنعتیواحد249وروستا185بهگازرسانی

است.شدهگازرسانیاستاندرتولیدیوصنعتیواحد249وروستا185پارسال

گازرسانی و92اکنون انجام حال در استان سلسله172روستای کوهدشت، بروجرد، دورود، خرمآباد، های شهرستان تاکنون و است مطالعه حال در نیز روستا

اند.گرفتهقرارسبزهایشهرستانلیستدراستاندرازناو

قربوآبشاخصحرطتومانمیلیارد328ازیربردابهره

ب و آب صنعت پروژه بهینهسارپنج و اصالح تامین، پروژه سه شامل بزق هدفری با شهزق مبلمان بهبودریبایی و شبکه ایمنی افزایش خاموشیها، کاهش ی،

شد.افتتاحخانوار970ویکهزارجمعیتباروستا38بهآبرسانیپروژهیکوخانوار74جمعیتباروستاهشتبهقرسانیربپروژهیکشبکه،ولتاژ

ط328 به مربوط اعتبار این از تومان جایگرمیلیارد و ضعیف فشار فرسوده شبکه اصالح های سازح بهینه و توسعه خودنگهدار، کابل با مسی های سیم یزینی

است.لرستانروستای38بهآبرسانیویعزتوهایشبکه

شد.اصالحتومانمیلیارد276اعتبارباقربتلفاتوخاموشیکاهشمنظوربهاستاناینضعیففشاریعزتوشبکهکیلومتر977وهزارپنجهمچنین

بروجردنساجیتوسعهواحیا

در2 تولیدی رنگررخط و بردازیسندگی بهره واحد این احیای از پس بروجرد نساجی متری سه عرض های پارچه جدید آالت ماشین شد، میری تولید را ی

است.گرفتهقراربافندگیویسندگیری،زرنگردرجدیدتجهیزاتکهکنند

قسمت رنگرردر در و جدید کاالهای بافندگی بخش در کیفی، و کمی نظر از هایی نخ وزیسندگی شده اضافه بروجرد نساجی کاالهای به نو ای مجموعه ی

کند.میکاملیرمشتبرایرانساجیمحصوالتمجموعه

ت کشورهای از تاکنون که اند بوده هایی پارچه شود، می تولید واحد این در پس این از جدید آالت ماشین با که هایی اندونرپارچه هند، پاکستانزکیه، و ی

کند.میپرراخالیفضایاینکهکنیممیبازارواردجدیدمحصوالتیزودیبهمتخصصنیروهایوجدیدامکاناتباامااندشدهوارد

است.شدهینهزهتومانمیلیارد150بروجردنساجیدرتجهیزاتوآالتماشینوجدیدخطوطیزانداراهبرایمجموعدر

کشورسردآبیماهیمجتمعینرگتربزتکمیل

ماهی پرورش بز6مجتمع عنوان به لرستان سپیددشت تنی واگذارگترهزار آماده کشور، سردآبی مجموعه تاکنونرین شد، خصوصی بخش به میلیارد25ی

کرد.خواهدایجادغیرمستقیمومستقیمشغلیفرصتیکهزارکامل،فعالیتصورتدرواستشدهینهزهحرطاینبرایتومان

است.تومانمیلیارد60کمدستسالدرمجتمعاینیرسودآولرستانشیالتکلرمدیگفتهبه
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سفرها

کشو99سال مسووالن برخی میزبان لرستان اما ویروس، این های ممنوعیت و ها محدودیت اجرای و کرونا وجود وربا جمله از شهرسازی و راه رییسزیر ی،

بود.یرجمهورییسمعاونومستضعفانبنیادرییسیارت،زوحجسازمان

یزشهرساوراهیرزوسفر

باالی روستاهای تمامی لرستان: به سفر در اسالمی محمد سخنان محورهای برخوردار50برخی آسفالت و استاندارد ارتباطی راه از دولت پایان تا خانوار

میشوند.

و2احداث ط200میلیون کشور در مهر مسکن واحد وزیرحرهزار میلیون یک که بود شده دولتهای330ی در واحد شده12و11هزار تحویل متقاضیان به

است.

از حدود200بیش در مهر مسکن واحد و1.5هزار شده تحویل اخیر واحدهای120سال مابقی و شود برقرار آن انشعابات باید و شده تکمیل نیز واحد هزار

باشد.مییزوشهرساراهوزارتلرکنتازجرخاامراینکهاستدادگاهدروداشتهقضاییپروندهکشورسراسردرنیزمهرمسکن

و اسالمی محمد حضور با آباد خرم - پلدختر جدید محور چهارم قطعه اجرایی عملیات شهرسازهمچنین و راه اعتبارزیر با این250ی شد، آغاز تومان میلیارد

طول به مالوی روستای محدوده در پلدختر به آباد خرم مسیر از طول12قطعه به تونل پنج احداث با بز800هزارو2کیلومتر پل دستگاه یک و اجرارمتر گ

شود.می

گرانرایثااموروشهیدبنیادرییسسفر

ایثا جامعه مسکن هزار سه احداث نامه تفاهم مهمترگرامضای و بود اوحدی سعید سفر دستاورد لرستان تاری که بود این سفر این در وی سخنان محور ین

است.نتیجهحضولحالدروشدهیرپیگباالبهدرصد50جانبازانخودروموضوعوشونداستخداموشهداجانبازانفرزندانتمامبایدششمبرنامهپایان

مستضعفانبنیادرییسسفر

بردا بهره آیین در که فتاح نیررپرویز از توی سیکل تولیدرگاه جهش بر مبنی امسال شعار به توجه با گفت: بود کرده سفر لرستان به آباد خرم مگاوات500کیبی

میشود.افزودهلرستانکیبیرتسیکلگاهونیرظرفیتبه

وی گفته و2به نیر500هزار صرف اعتبار تومان تومیلیارد سیکل ورگاه یکهزار سال پایان تا شده خرمآباد میشود،700کیبی اعتبار تامین دیگر تومان میلیارد

کرد.خواهیمیرسرمایهگذابازهمنیازصورتدروشدهیرسرمایهگذاتومانمیلیاردهزار6خرمآبادکیبیرتسیکلگاهونیردرمجموعدر

است.شدهیقرتزلرستانبهتومانمیلیارد12کهبوداینفتاحسخناندیگراز

نوبختسفربا1400سالبرایتومانمیلیارد1400تصویب

جمهو رییس معاون نوبخت نیزرمحمدباقر بودجه و برنامه سازمان رییس و و20ی یکهزار سفر این در که کرد سفر لرستان به برای400بهمن تومان میلیارد

شد.تصویباستانپایانبهروویرفوهایحرط

به مبلغ فیرط32این پیشرفت با عمرانی بردا70یکیزح بهره به و تکمیل دوزادهم دولت پایان تا که لرستان در باال به تزردرصد رسید خواهند میری یق

شود.

لرستان به نوبخت سفر در بر200همچنین عالوه تومان ،200میلیارد اراک بروجرد- آباد- خرم راه آزاد برای قبلی تومان سد120میلیارد برای تومان میلیارد

جایدر،70کمندان، پمپاژ ایستگاه تومان بر70میلیارد عالوه تومان میلیارد پنج پلدختر، حفاظتی دیوار تومان دفاع10میلیارد موزه برای قبلی تومان میلیارد

یافت.اختصاصکومروایوشانکمندان،حوضیان،سدچهارزهکشیویرآبیاهایشبکهبرایتومانمیلیارد100ومقدس

آباد،25همچنین خرم کوهدشت- چهارخطه برای دیگر تومان برا10میلیارد عالوه تومان الیگودرز-داران،32میلیارد چهارخطه پروژه برای قبلی تومان میلیارد
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بر30 عالوه تومان ه36میلیارد بروجرد و آباد خرم های ورزشگاه برای و امیر تاج سد برای قبلی تومان همچنین20کدامرمیلیارد و تومان میلیارد30میلیارد

شد.تصویبدیگرپروژهچندینواالفالکفلکقلعهبرایتومان

حوادث

الیگودرزوآبادخرمهایزنداندرشورش

م انفجار آباد، خرم و الیگودرز های زندان منرشورش لرزهزگبار زمین و آباد خرم در مسکونی اینریشتر5.1ل در لرستان مانند بی حوادث جمله از سلسله ی

پارسال ماه فروردین بود، تاکنون23شهرها تعداد این از که کردند فرار زندان از خرمآباد پارسیلون زندانیان از معرفی17نفر زندان به را خود یا و دستگیر نفر

گشتند.زبازندانبهوکرده

داشت.همراهبهزخمی1وکشتهیکالیگودرززنداندرزندانیانازبرخیشورشهمچنین

ماه45و17ساعت فروردین یکم برنامه99دقیقه تحزیربا به و شورشری به دست زندانیان غیرقانونی، اقدامی در سابقهدار و شرور زندانیان از تعدادی یک

شدند.نزدیکاصلیدرببهزندانداخلیدربهایشکستنباکهشدهگیرردینرماموبافرارقصدبهزنداناموالیبرتخضمنوزده

شدند.مجروحپاناحیهازدیگرنفر1وکشتهزندانییکشورشایندرمتاسفانه

آبادیخرمشهروند2گرمومسکونیلزمنیکانفجار

روز بلوار11صبح در مسکونی واحد یک انفجار پارسال آبادرمت60آذرماه خرم که12ی داشت را2مصدوم خود جان جراحات شدت علت به مصدومان از نفر

دادند.دستاز

شد.یبرتخکاملطوربهنیزطبقه2مسکونیلزمنیکودیدندآسیبمسکونیلزمن19کارشناساناولیهیابیزاردر

کرد.اعالممسکونیواحدایندومطبقهدرمنفجرهموادیرنگهداراحادثهاینعلتنیزلرستاناستاندرایاجتماعیوامنیتی،سیاسیمعاونثمینیمحمود

سلسلهیریشتر5.1لرزهزمینبالرستانلرزش

لرزاند.رالرستانشهرهایبرخییشترر5.1گیربزبهایلرزهزمین

م گزارش نگاربه لرزه مرکز تهران دانشگاه کیلومتری هفت عمق در الشتر آباد فیروز لرزه زمین این ساعترکز و بود زمین و37و12ی وقوع49دقیقه به ثانیه

پیوست.

شدزندهکهزنیمعمای

سال در لرستان پرماجرای اخبار دیگر از نیز خرمآبادی شهروند یک شدن زنده پ99خبر علوم اتفاق، این مختلف های روایت به توجه با که لرستانزبود کی

مدی اظهارات بر بنا کرد قانونیکلراعالم دادپزشک2استانپزشکی به مراجعه با فردی رخداد، این از قبل قانونیشب نزدیکانپزشکی از یکی فوت اعالم و

است.داشتهدفنجوازصدورخواستدرخود

است.کردهجسدمشاهدهبهمشروطراجوازگونهرهصدورونکردهصادردفنجوازفرد،اینفوتکرمدادرنقصدلیلبهدادپزشک

من در شب شده فوت رفته می گمان که بیمار این پیکر نگهدازبنابراین متوجهرل وی اند برده دادپزشک نزد دفن جواز صدور برای را آن که بعد روز و شده ی

شود.مینزاینحیاتیعالیم

است.شدهاحیاومنتقلآبادخرممدنیشهیدبیمارستانبهدادپزشکتشخیصازپسونشدهیرنگهداسردخانهدرعنوانهیچبهنزاینپیکر

کروناقربانی1366با1399سالپایان

نفررسید.366وبکهزاربهباختگانجانتعدادونفر526وهزار71بهگذشتهسالپایانتاویروساینشیوعابتدایازاستاندرکرونامبتالیانتعداد

سال پایان پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت اعالم زرد99براساس وضعیت در سلسله و دلفان کوهدشت، الیگودرز، بروجرد، آباد، خرم های شهرستان
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بودند.کروناشیوعنارنجیپلدخترودورودهایشهرستانوآبیو

1400سالغایبان

سال نیز شده شناخته افراد برخی کشید آغوش در ها خانواده میان از کرونا که هایی تن جز به چشمان99اما میان در و کردند داغدار را خود های خانواده ،

شود.میذکریافتهیرخبپایگاهازاقتباسباآنهاازبرخیاسامیکهکشیدندخاکنقابدرچهرهدوستانوخانودهاشکبار

کرونابهابتالاثربرلرستانیمستندسازگرم

کووید ویروس به ابتال دلیل به کوهدشت، شهرستان اهل فیلمساز میرزایی سالرد19هوشنگ متولد وی مد1350گذشت، دارای و کوهدشت کارشناسیردر ک

بود.سیماوصدادانشکدهازگردانیرکا

است.لرستانیفقیدفیلمسازاینآثارازفاصلهسپیدار؛ین؛ژچشمهایم،شبیهیزچیروناک،تفتان،خاموش،شهروخاکبرایمرثیهایمیرقصم،باخدا

دایه"دایه"ماندنییادبهاثرآهنگسازی"رمدی"محمودگذشترد

مدی سنر"محمود در بود جنگه" وقته دایه دایه " ماندنی یاد به اثر خالق که بروجرد اهل اصالتا و لرستان موسیقی پیشکسوت بیما85ی" علت به یرسالگی

گفت.وداعرافانیدار

اسالمیشورایمجلسقضاییکمیسیونسابقرییسگذشترد

کرد.فوت1399بهمنبود،یربستلزمنوبیمارستاندرکلیوییربیماازناشیعوارضعلتبهمدتیکهملکشاهی""الهیار

متولد لرستانی سیاستمدار حقوقدان، قاضی، ملکشاهی از1340مرداد10الهیار را دهم و نهم دورههای دورههای در اسالمی شورای مجلس نمایندگی که بود

داشت.برعهدهرومشکانوکوهدشتانتخابیهحوزه

) مجلس نمایندگان رفتار بر نظارت هیات ادا1395نایبرئیس عدالت دیوان قضائی معاون (ر)، ایران دادگست1390تا1389ی کل رئیس (ر)، کرمانشاه 1385ی

مجلستحقیقکمیسیونرئیس،1389تا

دادگست1399تا1391( کل رئیس (ر)، لرستان مشت1385تا1376ی کمیسیون رئیس (ر)، مجلس شفافیت مجلس1398ک قضایی و حقوقی کمیسیون رئیس و

بود.لرستانیحقوقداناینسوابقدیگراز)1391-1393-1395-1396-1398(

19کوویدیربیمابهابتالاثربرپرفسورلرستانیگرم

شتافت.حقدیداربه19کوویدیربیمابهابتالاثربریهریهایربیماتخصصفوقوداخلییهایربیمامتخصصگلشنمحمددکتر

سال متولد گلشن و1324دکتر عمومی دوره اصفهان دانشگاه در که بود خرمآباد شهر قدیمی خانوادههای از و گلشن اهلل صحبت حاج فرزند خرمآباد در

گذراند.رایهرتخصصفوقدورهیکارآمدروداخلیتخصصی

کرونااثربرمجلسدرالیگودرزمردمادوارنمایندهگرم

گذشت.ردکرونابهابتالپیدراسالمیشورایمجلسدرالیگودرزمردمششموسومادوارنمایندهاحمدیعلیمحمددکتر

سال در احمدی محمد علی یاد اسالمی1335زنده شورای مجلس به ششم و سوم های دوره در الیگودرز شهرستان مردم رای با و بود شده متولد درالیگودرز

است.داشتهعضویتمحاسباتوبودجهبرنامهتخصصیکمیسیونهمچنینودرمانوبهداشتتخصصیکمیسیوندرویافتراه

است.داشتهفعالیتایراناتمییژانرسازماندرنوهاییژانرسازمانسابقرییسعنوانبهوی

کروناقربانیمحبوب،طنازویگرزبای،رمالیاسفندیار

مالی بیمار"اسفندیار به ابتال اثر بر طنز و نمایشی هنرهای هنرمند کوویدری" د19ی خرمآباد عشایر شهدای بیمارستان هنرهایردر پیشکسوتان از وی گذشت،

.بودلرستانیرهنهایآموزشگاهویبازهنرهایهنرستاندرتئاترمدرسوخرمآبادیکناحیهپرورشوآموزشدبیراستان،درطنزونمایشی
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است.مردمیهنرمنداینماندگارکارهایازبودمردمتوسطمجلسانتخابنمایندگاننحوهیمضمونبانمایشنامههاییدرکهِگاللی»«کاراکتر

یرجزایمحمدسیدآیتاهللگذشترد

جزای جعفر سید آیتاهلل پدرش گشود جهان به دیده خرمآباد در رضاخان دوران شوشتروی جزایری نعمتاهلل سید آیتاهلل عالمه نوادگان از دانشمندانری از ی

است.شیعهگربزمؤلفانو

جزای عیسی سید آیتاهلل عراقی؛ آقاضیا آیتاهلل مدنی، آیتاهلل شهید خمینی، طاهرامام حیدر سید حاج آیتاهلل رحیمیری، علیاکبر سید حاج آیتاهلل و ی

بودند.ایشاناساتیداز

جزای سیدمحمد حسنرآیتاهلل میرزا نجفی؛ علیمحمد شیخ همچون ربانی و برجسته علمای و اصفهانی ابوالحسن سید آیتاهلل محضر اشرف نجف در ی

است.نمودهکردراخمینیامامفقهجرخادرسسال10واراکیآیتاهللگلپایگانی؛آیتاهللزاهدی،فضلاهللمیرزاعالمهطباطبایی.عالمهیزدی،

لرستانیمنددغدغهخبرنگارامراییابراهیمباوداع

م سیمای و صدا حرفهای گزارشگر و خبرنگار امرائی بیمارابراهیم علت به لرستان متولدرکز وی شتافت، حق دیدار به با1350ی خبرنگاران از و کوهدشت در

گذشت.ردسرطانیربیمابایرگیردسالهاازپسکهبوداستاناخالق

یرشههایپارلمانبراینفر1483یرکاندیداتواعالم

شد.نهاییاستانایندرشهراسالمیشوراهایدورهششمینانتخاباتبراینفر483ویکهزارثبتنام

شه شوراهای انتخابات پنجم دوره وردر هزار یک افزایش273ی دوره این آمار که بودند کرده نام ثبت داوطلب210نفر تعداد این از و دهد می نشان را نفر

هستند.نز169ومرد319ویکهزار

شود.میگزاررب1400خرداد28یرجمهویاسترانتخاباتباهمزمانروستاوشهراسالمیشوراهایانتخابات

انتصابات

است.یرزحرشبه99سالدرپرسترسیااصلیهایسمتدرلرستانمسووالنومدیرانهایانتصابینرمهمتازبرخی

مدی عنوان به بیرانوند علیرضا انتصاب کشورفروردین: تقسیمات و انتخابات سیاسی، استاندارکل پازری مهدی و لرستان مدیوی سمت به مدیرکی یترکل

لرستانیراستاندابحران

شد.ایمنطقهآبمدیرعاملنژادحسنیوشردااردیبهشت:

شدند.احوالثبتکلرمدیشفیعیانهوشنگحکومتی،یراتزتعکلادارهپرسترسمعرالقاصیحمیدرضا،مالیاتیامورکلرمدیملکشاهیهادیخرداد:

مدی مصطفایی حمید سید لرستان، استان کل بازرس رازانی سعید ورتیر: حج مدیزکل قدرتی مهدی االسالم حجت رشیدیریارت، محسن اسالمی، تبلیغات کل

شدند.یزکشاورجهادسازمانرییسمقدمحسنیاسفندیارمقدس،دفاعهایارزشنشروآثارحفظکلرمدی

شد.دامپزشکیکلرمدینیزپورزبردستمصطفیومعرفیآبادخرمیرشهرداپرسترسبردباررضامرداد:

شدند.معرفیآبادخرمشهردارمقدمیفیرشمحمدوگرانرایثااموروشهیدبنیادکلرمدیجوییینرزمحمودمهر:

احوالثبتکلرمدییرامییبرزرفآبان:

اجتماعیتامینپرسترسشرفیمنصورآذر:

ی،رعشایامورموسویضیاسیدلرستان،منطقهمخابراتکترشفرشمسیاهللنبیی،زشهرساوراهالهیکرموحیددی:

اجتماعیتامینمدیریزگودرمنوچهربهمن:

)ه(رخمینیامامامدادکمیتهپورشیخجاللاسفند:
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گودر احمد دلفان، درمنان نورالدین کوهدشت، بیرانوند مجتبی سلسله، کیا مهدوی مرتضی ازنا، بهمنی حشمت الیگودرز، نعمتی ماشااهلل یانزفرمانداران:

دورودیکوندردخدانظربروجرد،

میروگرملرستانسیلاقتصادیتوسعهکروناویروس1400انتخاباتبرچسبها
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۴۰۰/۰۱/۰۷۱۴۰۰/۰۱/۰۷
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