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ستادیاخبار

دنیادرایرانقانونیپزشکی۱۵رتبهداد؛خبرزادهحسن

دارد.رادنیا۱۵رتبهایرانقانونیپزشکی،۲۰۱۹سالدرآمارهاینرآخطبقگفت:زادهحسن

گزارش مبه رئیس زاده حسن غالمرضا جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه قضایی حقوقی- حوزه تحقیقاترخبرنگار قانونیکز پنجمینپزشکی در

قانونیهمایش (پنجشنبهپزشکی امروز صبح که علمی مرجعیت مسیر ما۱۷در داروساهبهمن دانشکده در بز) بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه شد،ری گزار

دارد.رامنطقهدرنخسترتبهودنیادرعلمیمستنداتتولیددر۱۶رتبهماکشورامروزکرد:اظهار

دارد.رادنیا۱۵رتبهماکشورقانونیپزشکی،۲۰۱۹سالدرآمارهاینرآخطبقافزود:قانونیپزشکیتحقیقاتکزرمرئیس

دارد.قراردنیا۶۵رتبهدرایرانانسانیمنابعتوسعهشاخصهای۲۰۱۹سالآمارهایاساسبرگفت:انسانیمنابعتوسعهشاخصهایبهاشارهبااو

دهیم.قرارتوجهموردهمراانسانینیرویتوسعهوآموزشبایدورسیدنمیتوانعلمیمرجعیتبهپژوهشبافقطکرد:یحرتصزادهحسن

امروز،رویدادکیهان،اعتدال،نیوز،نخستتهران،صبحاطلس،رصد،جامعه،آوایآنالین،شفا،۲۴اقتصادایران،صباپارسینه،ایرنا،موج،ایسنا،تسنیم،دیگر:منابع
سالشعار

استچالشکشورشهرستان۱۵۰درقانونیپزشکمراکزنبود

بسیا در قانونی پزشکی مراکز نبود سازمان این اساسی چالشهای از یکی گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان رئیس - ایرنا - دشوارگناوه باعث که است شهرستانها از ایجادری و ی
میشود.سازماناینخدماتبهمردممناسبنداشتندسترسیومشکالت

م از بازدید در چهارشنبه روز مسجدی قانونیکزرعباس افزود:پزشک گناوه زمانشهرستان م۱۵۰حاضردر کشور قانونیکزرشهرستان گونهایپزشکی به ندارند

کنند.طیراقانونیپزشکیکزرمینرنزدیکتتایرکیلومت۸۰طوالنیفاصلهبایدباشندداشتهخدماتبهنیازمردماگرکه

با ارتباط این در که است سازمان این اهتمام مورد بوشهر استان جمله از کشور سراسر مردم همه دسترسی و عدالت رعایت اینکه به باتوجه اظهارداشت: وی

خواهدشد.یزراهانداآیندهسالفروردینیاسالپایانتاعسلویهکزرموافتتاحیرجاروزدرجمواحدقضاییهقوهرئیسدستور

دیگر از را پشتیبان و انسانی نیروی کمبود چالشوی و قانونیمشکالت گفت:پزشک و کرد استخدامعنوان مجوز ششم توسعه برنامه در مجلس و دولت
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کنیم.جذبنتوانستیمنفریکحتییرجاسالیراعتبامشکالتبدلیلکهدادندراپشتیبانومتخصصنیروی۲۰۰ساالنه

سال در دولت و مجلس کمک با بتوانیم است این بر ما تالش افزود: اختیار۹۹مسجدی در و جذب را تعداد دارنداین کم پزشک که یاشهرستانهایی و

دهیم.قرارندارند،کزرم

قانونیسازمانرئیس داد:پزشکی ادامه قانونیکشور سالپزشکی خدمات۱۳۹۷در و عملکرد حجم به کند۲.۵توانستباتوجه صادر کارشناسی نظر میلیون

بودهاست.اجسادمعاینهدرصد۵وآزمایشگاهدرصد۱۰معاینات،حوزهدردرصد۸۵که

میکند.پیداحضورجرمصحنهدروارایهشبوبعدازظهری،رادازماندرخدماتخوداستانداردحدبرابر۲.۵سازماناینپزشکهرگفت:وی

قانونیسازمانرئیس گذشتهکشورپزشکی سال در پزشکی،۲۰اظهارداشت: قصور بخشی که داشته سازمان این کمیسیونها پرونده وهزار پزشکی روان

بودهاست.فوتعلت

شدند.تبرئهمابقیوپزشکیقصوراثباتبهمنجرشدارجاعبررسیبرایکهپزشکانپروندههایدرصد۴۶کرد:بیانمسجدی

است.دندانپزشکیوزنانتخصصیجراحی،عمومی،پزشکدرعمدهکهاستمتفاوتپزشکیرشتههایدرقصوریادآورشد:وی

سازمان قانونیرئیس کردبهپزشک توصیه درپزشکان حرفهای اخالق رعایت کاهشضمن قصور میزان این تا کنیم تالش باهم همه مردم رسانی خدمت

کند.پیدا

مدی سازمان از زمینه این در که دارد ضعیفی بودجه پایه دستگاهها، سایر نسبت به نوپابودن بخاطر اعتبارات حوزه در سازمان این گفت: وروی برنامه یت

شدهایم.موضوعاینحلدرخواستمجلسوبودجه

کرد: بیان بهرهگیمسجدی بوشهر، استان ظرفیتهای با شدن استانرآشنا این مشکالت و چالشها با آشناشدن و ملی مسایل در همکاران عملی توانایی ی

است.گناوهشهرستانوبوشهراستانبهسفراهدافجملهازقانونیپزشکیحوزهدر

دارد.قراربوشهراستانشمالدرگناوهشهرستان

حمایترویکرد،نامههفتهنیوز،حقوقایسکانیوز،ایسنا،فارس،خبر،اتحادجماران،دیگر:منابع

منطقهایمرجعیتدرجهبهایرانقانونیپزشکیدستیابی

مدی - ایرنا - بسیارتهران در ایران قانونی پزشکی گفت: قانونی پزشکی سازمان آموزشی امور ورکل یافته دست منطقه سطح در مرجعیت درجه به هویت تشخیص جمله از ها زمینه ی
کند.تثبیتراآنویافتهدستعلمیمرجعیتبهبرودینیزموضوعاتسایردرکندمیتالش

استلشچاکشورستانشهر۱۵۰درقانونیشکپزکزامرنبودایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سازمان چهارشنبه روز گزارش قانونیبه بپزشکی به اشاره با مینوی عباس موضوعرگزارکشور، با علمی مرجعیت همایش پنجمین قانونیی کهپزشکی

داروساهفردا(پنجشنب دانشکده در افزود:ز) شود، می انجام بهشتی شهید دانشگاه رشتهی پویایی و تحول به توجه قانونیبا آموزشپزشکی در آن نقش و

موضوع با علمی مرجعیت همایش پنجمین پزشکی، جامعه به خدمت و قانونیپزشکی اخیرربپزشکی های سال های پیشرفت آن واسطه به تا شود می گزار

شود.معرفیجامعهبهبیشترهرچهآنجلویبهروکترحواختراعاتوابداعاتقانونی،پزشکی

برنامه با داد: ادامه مزیروی قانونی، پزشکی موضوع با علمی مرجعیت ملی همایش پنجمین حاشیه در آمده عمل به هماهنگی و تحقیقاتری پزشکیکز

دهد.میقرارنمایشمعرضدرایغرفهپاییربباراخودبنیاندانشمحصوالتودستاوردهاینرآخقانونی

ب مقدمات شدن فراهم به اشاره با ادامه در علمی مرجعیت ملی همایش پنجمین اجرایی همکاردبیر و هماهنگی با کرد: خاطرنشان همایش این یرپایی

م و سازمان پژوهشی و آموزشی تحقیقاترمعاونت قانونیکز همیاپزشکی جمهورو پزشکی آموزش انجمن ساعتری روزه یک همایش این ایران اسالمی ی

کند.میکاربهآغازبهشتیشهیددانشگاهیزداروسادانشکدهدرماهبهمن۱۷پنجشنبهروز۸

ب از پس داد: ادامه «نقشرگزاروی و ای» رشته بین تعامل و قانونی «پزشکی موضوعات با تخصصی پانل دو مسئول، مقامات سخنرانی و افتتاحیه پزشکیی

شود.میارائهپانلرییسههیاتتوسطجمعبندییکقالبدرآننتایجپانلهرپایاندرکهشدخواهدگزارربپزشکی»آموزشدرقانونی

کل ادارات مسئوالن و مدیران از تعدادی بر عالوه همایش دراین کرد: نشان خاطر قانونیمینوی متخصصانپزشکی پزشکی، آموزش حوزه فعاالن ها، استان

دارند.حضورقانونیپزشکیدستیارانوپزشکیعلومهایدانشگاهعلمیهیاتاعضایقانونی،پزشکی

یارآآنالین،یرساالمردمدیگر:منابع

استکشورسالمتنظامبرایخطرزنگجنینسقطآمارافزایشقانونی:پزشکیرئیس

پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت رسمی غیر آمار براساس گفت: قانونی پزشکی سازمان رئیس ایرنا- حدودبوشهر- دارد۱۲۵حداقل وجود کشور در غیرقانونی جنین سقط هزار
شود.چارهاندیشیموضوعاینبرایبایدواستسالمتنظامبرایخطرزنگکه

گفت در پنجشنبه روز آرانی مسجدی افزود:وعباس بوشهر در ایرنا با مترقیتگو کمتررایران اسالمی و منطقه کشورهای و دارد را جنین سقط باره در قانون ین

هستند.برخوردارقانونایناز

سازمان قانونیرئیس عسرپزشکی فرزند و مادر برای اگر اساس براین آییناظهارداشت: و قانون براساس باشد حرجی مبانیو و پزشکی علم داخلی، نامههای

میشود.صادردستورجنینسقطبرایفقهی

خط زنگ جنین سقط آمارهای افزایش به توجه با البته داد: ادامه طوروی دارد، وجود کشور سالمت نظام برای کهیکهری رسمی غیر آمار مسئوالنبراساس

منطقهایجعیتمرجهدربهانایرقانونیشکیپزدستیابیایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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پزشکی وآموزش درمان بهداشت، حدودوزارت حداقل میکنند فک۱۲۵اعالم باید موضوع این برای سالمت نظام که دارد وجود غیرقانونی جنین سقط یرهزار

کند.

چی آن اما کرد: اضافه آرانی درزمسجدی که قانونیی سالپزشکی در پزشکی و فقهی حقوقی، مولفههای همه به توجه با میگیرد قرار بررسی هزار۹۷،۱۲مورد

شدهاست.سقطدستوربهمنجرمورد۷۰۰وهزار۹کهشدهارجاعپرونده

سازمان قانونیرئیس بایستیپزشکی توسعه ششم برنامه قانون براساس گفت: کشور ژنتیک جامع بانک اطالعات تکمیل مورد این۹۰در آخر تا پروفایل هزار

شدهاست.آمادهپروفایلهزار۲۰تاکنونکهشودثبتبانکایندربرنامه

همکا با همچنین شد: یادآور تاکنونروی زندانها سازمان تح۶۰ی دلیل به اما شدهاست گرفته زندانیان از نمونه واردرهزار و اخیر سال چند ظالمانه یمهای

از ولی دهیم انجام را کار این نتوانستیم دارد وجود پروندهها این به رسیدگی برای که خوبی ظرفیتهای به عنایت با آزمایشگاهی مواد و کیتها نشدن

شود.محققواجرابرنامهاین۱۴۰۰سالتامیرودانتظارونیستیمعقببرنامه

آرانی گذشتهمسجدی سال در کرد: از۲.۵بیان کارشناسی نظر قانونیمیلیون حکمپزشکی صدور به اقدام آن براساس قضات تا شد ارسال قضائیه قوه به

است.یحرتشگزارشمابقیوآزمایشگاهدرصد۱۰معاینهها،بهمربوطدرصد۸۵شمارازاینکهکنند

است.مواردسایروجنینسقطتصادف،بهمربوطمیزانهمینبهنزاع،ویهارگیردبهمربوطمعاینههاازدرصد۳۳معاینهحوزهدرگفت:وی

در که است مسائلی دیگر از جنسی استفادههای سوء برای خانواده بخش در جمله از دیگر معاینههای داد: ادامه مسئول مقام قانونیاین انجامپزشکی

میشود.

دارد.قضاییپروندههایدررایادیزخدماتکشورآزمایشگاههایرفرنسعنوانبهقانونیپزشکینیزآزمایشگاهبخشدرکرد:تاکیدوی

تش اینکه بیان با آرانی مهمترمسجدی از یکی فوت علت بیان برای جسد بخشهایریح قانونیین سالپزشکی در گفت: به۲۰است مربوط پرونده هزار

میگیرد.قراربررسیموردیزکرمکمیسیونهایدرقضاییدستورباواستاندرنظرتجدیدوبدویکمیتهدرکهیمرداکشوردرکمیسیونها

پرونده تعداد این از یادآورشد: بخش۴۵وی این در نیز مورد یک هرچند شدهاست اثبات پزشکی قصور به مربوط همکازدرصد با اما است وزارتریاد ی

شود.بررسیوارائهدانشگاهدرسکالسهایدرپروندههااینازیکهرشدهتالشپزشکیعلومدانشگاههایوپزشکیوآموزشدرمانبهداشت،

است.فوتعلتبهمربوطنیزدرصد۵وروانپزشکیبهمربوطقضایینظامدرپروندههادرصد۱۷.۸کرد:اضافهقانونیپزشکیسازمانرئیس

به اشاره با خط۱۷وی زنگ آمار این گفت: گذشته سال در تصادف از ناشی فوتی کهرهزار است استفادهی با ترافیک فرهنگ ارتقای خودروها، جادهها، اصالح

است.یرضروپرورشوآموزشوسیماوصدااز

گذشته سال داد: ادامه آرانی داشته۳۰۰مسجدی دنبال به نیز معلولیتهایی حوادث این از برخی در که داشتیم تصادفها معاینههای به مربوط پرونده هزار

میکند.تحمیلپزشکیوآموزشدرمانبهداشت،وزارتبهسنگینیینهزهاینو

دیگوی بخش هرچندردر اظهارداشت: مصاحبه این از قانونیسازمانی ازپزشکی علمی مرجعیت به رسیدن امروز اما است پیشتاز و تک منطقه در ایران

است.سازماناینبرنامههایینرمهمت

ما تولیدات علمی، مرجعیت به رسیدن با میشود تالش کرد: اضافه برد بهره دیگر کشورهای سایر علمی تولیدات از تنها نمیتوان اینکه بیان با آرانی مسجدی

کنند.مراجعهایرانقانونیپزشکیبهدیگرکشورهایدانشمندانکهباشدگونهایبه

سازمان قانونیرئیس پنجمینکشورپزشکی امروز منظور همین به کرد: حیطهبیان در علمی مرجعیت رویکرد با ملی قانونیکنگره استادانپزشکی حضور با

میشود.گزارربتهراندردانشگاه

است.نهاداینخدماتدادنقراردسترسدروآنهامنزلتوشانرعایتباهمراهمردمبهخدمتویمرتکقانونیپزشکیرویکردینرمهمتداد:ادامهوی

استکشورسالمتنظامایبرخطرزنگجنینسقطآمارایشافزقانونی:شکیپزرئیسایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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قانونیرئیس کاپزشکی سوم یک و است تخصصی فوق و تخصصی سازمان، این اگرچه مرزهایرگفت: درنوردیدن روزانه، ارتقای اما هستند پزشک آن کنان

است.سازماناینهدفهایدیگرازبخشایندراستانداردهاودانشقلههایبهرسیدنوعلمی

و عدالت به رسیدن مردم، حقوق احقاق در یابد افزایش علمی استانداردهای قدر هر داد: ادامه بهتوی شرایط خدمات خواهیمرارائه قضایی پروندههای در ی

داشت.

باره در آرانی حاضرمجسدی زمان در گفت: تخصصی جامع یکسانسا۴۰تا۳۰نرمافزار هدف با سامانه این کار انجامزدرصد میشود، صادر که گواهیهایی ی

شدهاست.

ج به و آماده آینده سال یک تا افزار نرم این میشود تالش و است مهم پزشکان برای افزار نرم این از استفاده کرد: اضافه سازمانروی خدمات پزشکیگه

بپیوندد.قانونی

سازمان قانونیرئیس حاضرکشورپزشکی زمان در کرد: قانونیکزرم۳۷۲اضافه شمار۱۵۰درپزشکی این از که میکنند خدمت ارائه مردم به کشور ۸۰شهر

است.امانیصورتبهنیزبخشیومستقریراستیجاهایساختماندرکزرم

مراکز سرجمع از شد: یادآور قانونیوی تعدادرم۴۹پزشکی این از و دارد قرار اولویت در بهرهبردارم۲۰کز مورد سال پایان تا مابقی و فجر دهه در قراررکز ی

میگیرد.

آرانی سازمانمسجدی انسانی نیروی کمبود به توجه با توسعه ششم برنامه براساس قانونیگفت: ساالنهپزشکی تخصصی حوزه وجود۲۰۰در استخدام مجوز

ادا امور سازمان سوی از استخدام مجوز نشدن صادر دلیل به امسال اما نیاز وجود با که است درحالی این بودجهردارد و برنامه سازمان و استخدامی و ی

کنیم.حلراسازماناینانسانینیرویمشکلازبخشیواجرابرنامهاین۹۹سالدرمیشودتالشاماکنیمبرطرفراسازمانایننیازنتوانستیم

سازمان مزمن مشکالت و دردها شده که هم بار یک برای شده تالش بودجه و برنامه سازمان و مجلس قضایی کمیسیون با نشست در گفت: پزشکیوی

باشند.نداشتهرادستمزدوامکانات،حقوقفضا،مشکلدارندکهیرکاسختیبهتوجهباسازماناینکنانرکاوشودبرطرفقانونی

جماراندیگر:منابع

قضاییهقوهپژوهشگاهوقانونیپزشکیبینیرهمکانامهتفاهمامضایگرفت؛صورتعلمیهاییرهمکاتوسعههدفبا

شد.امضاعلمییهایرهمکاتوسعههدفباکشورقانونیپزشکیسازمانوقضاییهقوهپژوهشگاهبینیرهمکاتفاهمنامه

خب گزارش سازمانرگزاربه عمومی روابط از نقل به مهر قانونیی همکاپزشکی تفاهمنامه سازمانرکشور، و قضاییه قوه پژوهشگاه بین قانونیی کشورپزشکی

شد.امضاعلمییهایرهمکاتوسعههدفبا

سازمان رئیس مسجدی عباس امضای به که نامه تفاهم این قانونیدر برپزشکی رسید، قضاییه قوه پژوهشگاه رئیس الهدی علم اهلل حجت سید و کشور

همکارهمکا توسعه و یافته سازمان کاری به با آموزشی و پژوهشی علمی، انسانیرگیریهای نیروی و تجهیزات امکانات، مالی، منابع از اعم طرفین امکانات ی

است.شدهکیدأت

ط عناوین بندی اولویت گزارش این اساس فناوربر و پژوهشی نظرحهای نیازهای با مرتبط بهرهگیری کاربردی، و وری کارشناسان و متخصصان اساتید، از ی

همکا یکدیگر، ای کتابخانه و دیجیتالی تخصصی، امکانات از استفاده مراسمها، و همایشها در حضور برای طرفین سوی از شده معرفی دررپژوهشگران ی

استکشورسالمتنظامایبرخطرزنگجنینسقطآمارایشافزقانونی:شکیپزرئیسایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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همکا مقاالت، و کتب برانتشار در همکارگزاری موضوعات جمله از … و تخصصی و علمی نشستهای و همایشها تفاهمری این در رسیده امضا به یهای

است.یرهمکانامه

کنند.تمدیدراآناجرایزمانمدتتمایلصورتدرمیتوانندطرفینوبودخواهداجراقابلامضازمانازسال۵مدتبهکرمشتنامهتفاهماین

یارآدیگر:منابع

کشورعلمیخزائنتطمیعبرایدشمنانتهدیدمغزهاربایشداد؛خبرقضائیهقوهبشرحقوقستاددبیروالمللبینامورمعاون

دهند.قرارتطمیعموردراماعلمیخزائننتواننددشمنانتاکردتدبیرمغزهاربایشبرایبایدگفت:کنییرباق

گزارش باقبه علی جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه قضایی حقوقی- حوزه دررخبرنگار قضائیه قوه بشر حقوق ستاد دبیر و الملل بین امور معاون کنی ی

همایش قانونیپنجمین (پنجشنبهپزشکی امروز صبح که علمی مرجعیت مسیر ما۱۷در داروساهبهمن دانشکده در بهشتیز) شهید پزشکی علوم دانشگاه ی

ماست.ظرفیتهایاقتضایمرجعیت،موضوعکرد:اظهارکرد:اظهارشد،گزاررب

است.بالفعلماتواناییکهشدهثابتبارهاگذشتهسال۴۰درافزود:قضائیهقوهبشرحقوقستاددبیروالمللبینامورمعاون

پیرو محض به اینکه بیان با تحزاو اساسی موضوع چند در اسالمی انقالب تحری را ما که حالی در گفت: شدیم، تجهیزاتریم در مدتی از پس کردند، یم

رسیدیم.جهانیردهدرتوانمندییکبهنظامی

هستیم.مواجهبیرونیوداخلیتهدیددوباحاضرحالدرگفت:نیست،عادییمرمیبسربهآندراکنونکهشرایطیاینکهبیانباکنییرباق

است.داخلیتهدیداتجملهازمابرحاکمذهنیکهنهساختارهایوجواننسلدرویژهبهناامیدیترویجداد:ادامهاو

به اشاره با قضائیه قوه بشر حقوق ستاد دبیر و الملل بین امور علمی۲معاون آپارتاید به مربوط تهدید یک گفت: است، مواجه آن با ما کشور که بیرونی تهدید

نه مغزها، ربایش بحث نیز دوم تهدید همچنین کنند، پیدا ظهور و بروز علمی مراجع در ما اساتید نمیدهند اجازه و میکند اعمال ما بر غرب جهان که است

است.مغزهافرارنهومهاجرت

کارهایرباق جدی انجام نیازمند امر این در لذا دهند؛ قرار تطمیع مورد را ما علمی خزائن نتوانند دشمنان تا کرد تدبیر مغزها ربایش برای باید کرد: بیان کنی ی

کنیم.تبدیلاسالمیایرانآیندهبرایقدرتمولفههایبهراآنهاوکنیمحفظراسرمایههابتوانیمتاهستیمکشوردریرساختایزبسترساوعلمی

دانا،اعتدال،نیوز،فراسوشهر،تیترآنالین،شفاتابناک،نیوز،نخستوالیت،حامیانق،رمشنیوز،فرداایران،صدایایرنا،ایسنا،تسنیم،حمایت،ایسکانیوز،دیگر:منابع
آنالیناعتمادآفتاب،دیارمیگنا،اخبارمحرمانه،،24ساعت

قضاییهقوهپژوهشگاهوقانونیشکیپزبینیهمکارنامهتفاهمامضایمهر:|خبرخبرادامهادامه
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شودچارهاندیشیکشوردرغیرقانونیسقطجنینبرایقانونی:پزشکیسازمانرئیس

حدود حداقل پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت غیررسمی آمار اساس بر گفت: قانونی پزشکی سازمان رئیس باید۱۲۵بوشهر- که دارد وجود کشور در غیرقانونی سقطجنین هزار
شود.چارهاندیشیموضوعاینبرای

گفت در آرانی مسجدی فکوعباس باید موضوع این برای سالمت نظام داشت: اظهار مهر خبرنگار با نظامرگو باید که است سالمت نظام برای خطر زنگ کند ی

کند.یرفکموضوعاینبرایسالمت

تص سالروی در پزشکی و فقهی حقوقی، مؤلفههای همه به توجه با کرد: به۹۷،۱۲یح پرونده قانونیهزار کهپزشکی شده و۹ارجاع به۷۰۰هزار منجر مورد

است.شدهسقطدستور

سازمان قانونیرئیس وپزشکی پزشکی علم داخلی، آئیننامههای و قانون اساس بر باشد حرجی و عسر فرزند و مادر برای اگر اساس این بر داشت: اظهار

میشود.صادردستورسقطجنینبرایفقهیمبانی

هستند.برخوردارقانوناینازکمتراسالمیومنطقهکشورهایوداردراسقطجنیندربارهقانونینرمترقیتایرانکرد:یحرتصوی

گذشته سال در کرد: بیان آرانی از۲.۵مسجدی کارشناسی نظر قانونیمیلیون حکمپزشکی صدور به اقدام آن اساس بر قضات تا شد ارسال قضائیه قوه به

است.یحرتشگزارشمابقیوآزمایشگاهدرصد۱۰معاینهها،بهمربوطدرصد۸۵شماراینازکهکنند

است.مواردسایروسقطجنینبهتصادف،مربوطمیزانهمینبهنزاع،ویهارگیردبهمربوطمعاینههاازدرصد۳۳معاینهحوزهدرگفت:وی

در که است مسائلی دیگر از جنسی سوءاستفادههای برای خانواده بخش در جمله از دیگر معاینههای اینکه بیان با مسئول مقام قانونیاین انجامپزشکی

دارد.قضائیپروندههایدررایادیزخدماتکشورآزمایشگاههایرفرنسبهعنوانقانونیپزشکینیزآزمایشگاهبخشدرکرد:کیدأتمیشود

است.فوتعلتبهمربوطنیزدرصد۵وروانپزشکیبهمربوطقضائینظامدرپروندههادرصد۱۷.۸کرد:اضافهقانونیپزشکیسازمانرئیس

گذشتهسالدرتصادفازناشیفوتیهزار۱۷

به اشاره با خط۱۷وی زنگ آمار این گفت: گذشته سال در تصادف از ناشی فوتی استفادهرهزار با ترافیک فرهنگ ارتقای خودروها، جادهها، اصالح که است ی

است.یرضروآموزشوپرورشوصداوسیمااز

گذشته سال داد: ادامه آرانی داشته۳۰۰مسجدی دنبال به نیز معلولیتهایی حوادث این از برخی در که داشتیم تصادفها معاینههای به مربوط پرونده هزار

میکند.تحمیلپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتبهسنگینیینهزهاینو

سازمان قانونیرئیس بایستیپزشکی توسعه ششم برنامه قانون اساس بر گفت: کشور ژنتیک جامع بانک اطالعات تکمیل مورد آخر۹۰در تا پروفایل هزار

است.آمادهشدهپروفایلهزار۲۰تاکنونکهشودثبتبانکایندربرنامهاین

همکا با همچنین شد: یادآور تاکنونروی زندانها سازمان تح۶۰ی دلیل به اما است گرفتهشده زندانیان از نمونه واردرهزار و اخیر سال چند ظالمانه یمهای

از ولی دهیم انجام را کار این نتوانستیم دارد وجود پروندهها این به رسیدگی برای که خوبی ظرفیتهای به عنایت با آزمایشگاهی مواد و کیتها نشدن

شود.محققواجرابرنامهاین۱۴۰۰سالتامیرودانتظارونیستیمعقببرنامه

تش اینکه بیان با آرانی مهمترمسجدی از یکی فوت علت بیان برای جسد بخشهایریح قانونیین سالپزشکی در گفت: به۲۰است مربوط پرونده هزار

میگیرد.قرارموردبررسییزکرمکمیسیونهایدرقضائیدستورباواستاندرتجدیدنظروبدویکمیتهدرکهیمرداکشوردرکمیسیونها

پرونده تعداد این از شد: یادآور بخش۴۵وی این در نیز مورد یک هرچند است اثباتشده پزشکی قصور به مربوط همکازدرصد با اما است وزارتریاد ی

شود.بررسیوارائهدانشگاهدرسکالسهایدرپروندههااینازیکهرشدهتالشپزشکیعلومدانشگاههایوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،
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حاضر زمان در گفت: تخصصی جامع نرمافزار درباره آرانی یکسانسا۴۰تا۳۰مسجدی باهدف سامانه این کار میشود،زدرصد صادر که گواهیهایی ی

است.انجامشده

ج به و آماده آینده سال یک تا نرمافزار این میشود تالش و است مهم پزشکان برای نرمافزار این از استفاده کرد: اضافه سازمانروی خدمات پزشکیگه

بپیوندد.قانونی

قانونیپزشکیکزرم۳۷۲خدماتدهی

سازمان قانونیرئیس حاضرپزشکی زمان در کرد: اضافه قانونیکزرم۳۷۲کشور شمار۱۵۰درپزشکی این از که میکنند خدمت ارائه مردم به کشور ۸۰شهر

است.امانیبهصورتنیزبخشیومستقریراستیجاساختمانهایدرکزرم

مراکز سرجمع از شد: یادآور قانونیوی تعدادرم۴۹پزشکی این از و دارد قرار اولویت در بهرهبردارم۲۰کز مورد سال پایان تا مابقی و فجر دهه در قراررکز ی

میگیرد.

سازمان انسانی نیروی کمبود به توجه با توسعه ششم برنامه اساس بر گفت: آرانی قانونیمسجدی ساالنهپزشکی تخصصی حوزه استخدام۲۰۰در مجوز

ادا امور سازمان سوی از استخدام مجوز نشدن صادر دلیل به امسال اما نیاز باوجود که است حالی در این دارد برنامهوبودجهروجود سازمان و استخدامی و ی

کنیم.حلراسازماناینانسانینیرویمشکلازبخشیواجرابرنامهاین۹۹سالدرمیشودتالشاماکنیمبرطرفراسازمانایننیازنتوانستیم

سازمان هرچند داشت: اظهار قانونیوی مهمتپزشکی از علمی مرجعیت به رسیدن امروز اما است پیشتاز و تک منطقه در سازمانرایران این برنامههای ین

است.

تولیدات علمی، مرجعیت به رسیدن با میشود تالش کرد: اضافه برد بهره دیگر کشورهای سایر علمی تولیدات از تنها نمیتوان اینکه بیان با آرانی مسجدی

به دیگر کشورهای دانشمندان که باشد بهگونهای قانونیما درپزشکی علمی مرجعیت رویکرد با ملی کنگره پنجمین امروز منظور همین به کنند مراجعه ایران

میشود.گزارربتهراندردانشگاهاستادانحضورباقانونیپزشکیحیطه

است.نهاداینخدماتدادنقراردسترسدروآنهامنزلتورعایتشانباهمراهمردمبهخدمتویمرتکقانونیپزشکیرویکردینرمهمتداد:ادامهوی

کا یکسوم و است تخصصی فوق و تخصصی سازمان، این اگرچه گفت: آرانی ورمسجدی علمی مرزهای درنوردیدن روزانه، ارتقای اما هستند پزشک آن کنان

است.سازماناینهدفهایدیگرازبخشایندراستانداردهاودانشقلههایبهرسیدن

سازمان قانونیرئیس بهتپزشکی شرایط خدمات ارائه و عدالت به رسیدن مردم، حقوق احقاق در یابد افزایش علمی استانداردهای هرقدر کرد: یرخاطرنشان

داشت.خواهیمقضائیپروندههایدر

نیوزبهارفارس،خلیجآنالین،یرهمشهدیگر:منابع

شودهاندیشیچارکشوردرغیرقانونیسقطجنینایبرقانونی:شکیپزمانسازرئیسمهر:|خبرخبرادامهادامه
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شدپزشکیقصوراثباتبهمنجرقانونیپزشکیپروندههایازدرصد۴۶کشور:قانونیپزشکیسازمانرئیس

اند.شدهتبرئهبقیهوشدهپزشکیقصوراثباتبهمنجربررسیبرایشدهارجاعپروندههایازدرصد۴۶گفت:کشورقانونیپزشکیسازمانرئیسگناوه-

از بازدید در پنجشنبه صبح مسجدی عباس مهر، خبرنگار گزارش قانونیبه ظرفیتهایپزشکی با شدن آشنا بوشهر استان به سفر از هدف داشت: اظهار گناوه

دارد.وجوداستانایندرکهچالشهاییومشکالتباشدنآشناوملیمسائلدرهمکارانعلمیتوانازاستفادهوقانونیپزشکیحوزهدربوشهراستان

سازمان قانونیرئیس پیگیپزشکی با افزود: واحدرکشور استان این در شده انجام قانونییهای مپزشکی و شد افتتاح یارجم سال پایان تا عسلویه کز

است.قانونیپزشکیحوزهدرسفردستاوردهایازجملهکهشدخواهدیزراهانداآیندهسالفروردین

به دسترسی در عدالت گفت: قانونیوی مهمتپزشکی از بوشهر استان ازجمله و کشور سراسر در اهدافراز قانونیین بهپزشکی مراکز باید استان در و است

باشند.نداشتهزمینهایندرمشکالتیوباشدالوصولسهلنیازصورتدردرمردمبرایوباشندداشتهدسترسیراحتیبهمردمتاباشدپخشگونهای

مهمت کرد: بیان حوزهرمسجدی در چالشها قانونیین تخصصیتپزشکی اینکه به توجه عنوانربا به و قضائی پزشکی سازمان قضائیزین قوه یرمجموعه

است.کشوردرقانونیپزشکیفاقدشهر۱۵۰حدود

نیست.خوشایندمابرایاینکهکنندطیراطوالنیمسافتبایدقانونیپزشکیمراکزبهنیازصورتدرمردمشهرهاایندرداد:ادامهوی

سازمان قانونیرئیس همکاپزشکی و کمک با است امید گفت: مراکزرکشور نزدیک آینده در اسالمی شورای مجلس و دولت قانونیی شهر۱۵۰درپزشکی

شود.دایر

متخصصانسانینیرویکمبود

میشود.انجامزودیبهنیزعسلویهوشدافتتاحجمشهرستانقانونیپزشکیکزرمقضائیقوهرئیسدستوراتراستایدرکرد:یحرتصوی

دیگر چالش گفت: قانونیوی ساالنهپزشکی استخدام مجوز دولت و مجلس توسعه ششم برنامه در در البته است پشتیبان و متخصص انسانی نیروی کمبود

کنیم.جذبرانفریکحتینتوانستیمیرجاسالدریراعتبامشکالتدلیلبهولیدادهاندقانونیپزشکیبهراپشتیبانومتخصصنیروی۲۰۰

سازمان قانونیرئیس سالپزشکی در تا کرد خواهیم تالش گفت: با۹۹کشور زمینه این در که شهرستانهایی برای کمکی و شود انجام افراد این استخدام

باشد.هستندمواجهنیروکمبود

سازمان که آنجا از کرد: نشان خاطر قانونیوی مسئوالنپزشکی از هم باز و دارد ضعیفی بودجهای پایه اجرایی دستگاههای سایر به نسبت نوپا سازمان یک

باشند.داشتهتوجهموضوعاینبهتاشدهدرخواستمجلسویترمدیسازماندراجرایی

گفت: قانونیمسجدی سالپزشکی در حوزه۹۷کشور در کارشناسی نظر میلیون نیم و دو قانونی، کهپزشکی معاینات،۸۵داشته آزمایشگاه۱۰درصد درصد

است.بودهاجسادمعاینهدرصد۵و

پزشکیقصورمیزانکاهشلزوم

در پزشک هر گفت: قانونیوی اداپزشکی ساعات در چه خود استاندارد حد برابر نیم و کهردو جرم صحنه در حضور و شب و ظهر از بعد زمانهای در چه و ی

میکند.پیداحضورجرمصحنهدروارائهخدماتداردنیازراخودخاصلوازم

امیدوا گفت: پیگیروی با کاهشریم بوشهر استان در بخصوص کشور کل در را مشکالت این از بخشی بتوان دستگاهها مساعدتهای و گرفته انجام یهای

داد.

گذشته سال در گفت: حدود۲۰وی و پزشکی روان پروندههای پزشکی، قصور بخشی که بوده کمیسیونها پرونده بوده۴هزار فوت علت به مربوط درصد
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است.

است بوده پزشکی قصور به مربوط که بخشی در گفت: تبرئه۴۶وی بقیه و شده پزشکی قصور اثبات به منجر بررسی برای شده ارجاع پروندههای از درصد

شدهاند.

یابد.کاهشقصورمیزانکهکنیمتالشهمباهمهمردمبهرسانیخدمتبرایتالشضمنمیکنمتوصیهپزشکهمکارانهمهبهگفت:وی

است.دندانپزشکیوزنانتخصصیجراحی،عمومی،پزشکدرقصوراینعمدهکهاستبودهمتفاوتمختلفرشتههایدرقصوراینمیزانگفت:وی

جمارانسیما،وصداخبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

علمىمرجعیتملىهمایشپنجمین

شد.گزاررببهشتىشهیددانشگاهىزداروسادانشکدهدربهمن)17(پنجشنبهامروزعلمى»مرجعیتمسیردرقانونى«پزشکىعنوانباعلمىمرجعیتملىهمایشپنجمین

شدشکیپزقصوراثباتبهمنجرقانونیشکیپزپروندههایازصددر۴۶کشور:قانونیشکیپزمانسازرئیسمهر:|خبرخبرادامهادامه
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علمىجعیتمرملىهمایشپنجمینان:میز|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۳



ژنتیکهویتبانکیزراهانداباجرمکاهش

دانست.جرمارتکابکاهشبرایقانونیپزشکیسازماناقداماتازیکیراایرانژنتیکیهویتبانکیزراهانداکشورقانونیپزشکیسازمانپژوهشوآموزشمعاون

همایش در مهدوی امیرحسین ایسنا، گزارش قانونیبه داروساپزشکی دانشکده در امروز که علمی مرجعیت مسیر بهشتیزدر شهید پزشکی علوم دانشگاه ی

میزانرب باید ما و است ایرانی متخصصان و دانشمندان سوی از شده تولید علمی منابع به کشورها سایر مراجعه معنای به علمی مرجعیت کرد: اظهار شد، گزار

دهیم.افزایشجهانسطحدروکشورماندررامراجعاتاین

همایش این محورهای گفت: هستند، علوم در سبک صاحب افرادی ایرانی دانشمندان و ایران که میدهد نشان مراجعات این اینکه بیان با پزشکیوی

است.یرداحیطهمرجعیتوقانونیپزشکیساختنسازطبوپزشکیآموزشدرقانونیپزشکینقشرشتهای،بینتعاملوقانونی

همایش علمی قانونیدبیر اینکهپزشکی بیان با علمی مرجعیت مسیر قانونیدر دارایپزشکی کلیدی و مهم بسیار زمینههای در منطقه و کشور سطح در

بسیا در همچنین گفت: است، علمی مرجعیت به رسیدن زمینههارشرایط این از قانونیی درپزشکی و است آورده دست به نیز را خود علمی مرجعیت

یم.رداقرارمرجعیتمسیردربالقوهشکلبهمانیزماندهباقیمسیرهای

سازمان جایگاه تبیین را همایش این از هدف قانونیمهدوی گفت:پزشکی و دانست بینالملل سطح و منطقه کشور، قانونیدر مستقلپزشکی دستگاهی

اسالمی جامعه در عدالت اجرای در و کرده موضوع صحیح تشخیص به اقدام پزشکی و حقوقی فقهی، دیدگاههای همگرایی با که است قضاییه قوه درون در

دارد.بیبدیلنقشی

سازمان پژوهش و آموزش قانونیمعاون قانونیکشور،پزشکی سطحپزشکی در تنها نه ما گفت: و برشمرد پزشکی امور در کارشناسی برای موثق مرجعی را

ممتا و ویژه جایگاه نیز اسالم جهان سطح در بلکه دازکشور وری قانونییم تمامیتپزشکی به شده وارد آسیبهای و جرایم خسارات تعیین زمینه در کشورمان

است.سبکصاحبنهادیافرادجسمی

اینکه بیان با قانونیوی کارشناسانپزشکی گفت: دارد، عهده بر ویژهای نقش جرم کاهش و کشور در عدالت تحقق قانونیدر طپزشکی وراز روز علم یق

است.مهمیوارزشمندبسیاراقداماینکهمیکننداقداممتهموبیگناهافرادازمجرمشناساییبهنسبتدارندکهدانشی

اقدامات از دیگر یکی قانونیمهدوی همکاپزشکی با گفت: و برشمرد جامعه در جرم ارتکاب کاهش مررا و کشور کل دادستانی نیرویری هویت تشخیص کز

سوی از ایران ژنتیک هویت بانک قانونیانتظامی، ژنتیکزراهانداپزشکی بانک تولید و طراحی است. شده جرم ارتکاب کاهش برای زمینهای امر این و شد ی

است.گربزگامیومهمدستاوردیکخودنیزاینوشدانجامجرخابهوابستگیهیچبدونوکشورداخلدر

متبحر متخصصان و کارشناسان فعالیت به اشاره با قانونیوی مدیپزشکی کرد: اظهار سازمان این مختلف بخشهای حوادثردر در شده متالشی اجساد یت

تش تاالرهای در متخصصان این حضور با که است اقداماتی جمله از سرعت حداکثر با هویت تعیین و اجراییرجمعی ژنتیک آزمایشگاهی مراکز و مجهز یح

است.شده

سازمان پژوهش و آموزش قانونیمعاون گفت:پزشکی و کرد اشاره نیز پزشکی خطای مسئله به قانونیکشور دارایپزشکی نیز پزشکی خطاهای موضوع در

دانشجویان و متخصصان اختیار در آموزشی خدمات ارائه برای ارزشمند مرجع یک عنوان به میتواند دیتاها این که است ارزشمندی شده ثبت دادههای

بگیرد.قرارپزشکی

کند.عملموثردارداختیاردرکهدادههاییازاستفادهبامیتواندوداردنقشنیزپزشکیجرایمازیرپیشگیدرقانونیپزشکیهمچنینافزود:مهدوی

پیامانتهای
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بازتابنیوز،بهارخبر،ایرانآنالین،ایراندیگر:منابع

گرانرکاشغلیامنیتتامینبرایتالشتاالمپیکیورزشکارانبرایخوشخبراز

بردا بهره تداوم ایرنا- طراستانها- از کاری شغلی امنیت تامین برای دولت تالش کشور، المپیکی ورزشکاران از ورزش وزارت مالی حمایت فجر، دهه در عمرانی های افزایشرح گران،
تف۷ اسکله اصولی موافقت مجوز نخستین صدور سال، ابتدای از نفتی غیر صادرات سرایهردرصدی درخشان آینده کشور، سالمت نظام برای جنین سقط آمار خطر مازندران،زنگ یحی

است.هااستانخبرهایینرمهمتازایراندرخارجییرگذا

سراس ویترسایت عنوان به ایرنا استانهای خب۳۱ینری استانی جمهورگزارسایت حدودری انتشار محل میانگین طور به روزانه اسالمی خب۶۰۰ی یرفرآورده

می مصاحبه، گزارش، خبر، خبزشامل تصویرگرد بسته یادداشت، بهرهبرداری، منظور به روز هر عصر که است تحلیل و وری قالبآی در مخاطبان بیشتر گاهی

میشود:منتشراستانهارویدادهایینرمهمتچکیده»۲۴یرخب«بسته

فجردههدرهاحرطازیربردابهره

شد.همراهکشورسراسردرپروژهوحرطیادیزتعدادازیربردابهرهبافجرکرمبادههقبلیروزپنجهمچوننیزامروز

بر ترط۱۳عالوه در که عمرانی شد،رح کلنگزنی و افتتاح میانه بردارط۱۱کمنچای بهبهره بیجار در هم عمرانی و خدماتی طرح شامل که رسید گلخانهایری ح

است.شدهیرگذاسرمایهیالرمیلیون۵۱۰ومیلیارد۸۶حرطتعداداینبرایوبودشنااستخریکوصنعتیحرط۹خیار،تولید

شد.یربهرهبرداهممسکونیوعمرانیحرط۲وآغازنوشهردرآموزشیحرطیکاجراییعملیاتحالهمیندر

و٦٩ حضور با نیز عمرانی کزپروژه شهرستان در البرز استاندار و جوانان و ورزش کهریر یافت گشایش هاج پروژه این اجرای ه١٨٠برای تومان شدهزمیلیارد ینه

.استشدهاجرا...وآموزشی،فرهنگی،صنعتیتولیدیی،زکشاورجوانان،وورزش،درمانوبهداشتزمینهدرهاپروژهاست.این

ط چهار دیگر، سوی وراز میلیارد پنج با خدماتی و عمرانی تولیدی، برمیلیون۸۵۰ح سیمینه بخش در اعتبار بهرهبرداویال به طرکان رسید.این شاملری حها

بهرهبردا و معابر ساماندهی و آسفالت روستایی، مسکونی واحد هرساخت با مجموع در که است تولیدی واحد یک از سرمایهگذازی و ازرینه بیش میلیارد۹ی

است.شدهیزراهانداواحداثیالر

اشرفیه، آستانه شهرستان ش۲۰در تورپروژه بزکت وریع بردا۴ق بهره به و شد افتتاح روستایی آسفالت نیزرپروژه کرمان استان در و رسید معاونی حضور با

جمهو افتتاحررییس استان شرقی و جنوبی شهرستانهای محرومین ویژه روستایی مسکن واحد واحد چهارهزار کشور بودجه و برنامه سازمان رییس و ی

شدهاند.ساختهاسالمیمسکنبنیادو)هخمینی(رامامامدادکمیتهیرهمکاباتفاهمنامهایدرواحدهااینگفت:آیینایندرنوبختمحمدباقرشد.

شد.افتتاحفجردههازروزششمیندرکهاستهاییحرطدیگرازپلدخترسیلزدهدرمناطقآموزشیواحدپنج

کشورالمپیکیورزشکارانازورزشوزارتمالیحمایت

مجموع در المپیک به مانده یکسال از کردهاند کسب المپیک سهمیه که ورزشکارانی معیشت تامین منظور وا۶۰به ورزشکاران این حساب به تومان یزرمیلیون

شود.می

سلطانیفر اززومسعود کمتر اینکه به اشاره با جوانان و ورزش پارالمپیک۶یر و المپیک آغاز تا ستادوت۲۰۲۰ماه در قبل مدتها از گفت: است، مانده باقی کیو

با مزعالی مجموعریها در و تومان میلیون پنج سال یک طول در ماهانه که شد این بر تصمیم پارالمپیک ملی کمیته و المپیک ملی کمیته ورزش، وزارت از کب

شود.پرداختینهزه،پاداشعنوانبهورزشکاراناینحساببهتومانمیلیون۶۰
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گفت:زو همچنین جوانان امور و ورزش در۲۶یر تعداد، این از باشگاه هزار هشت حدود که شده احداث کشور در خصوصی بخش توسط فعال باشگاه هزار

است.کردهپیداتوسعهوایجادگذشتهسالسهطول

گرانرکاشغلیامنیتتامینبرایدولتتالش

جمهو رییس دفتر کاررییس شغلی امنیت تامین دنبال به دولت گفت: قراردادهایری نگران نباید اقتصادی بنگاههای در شاغل افراد معتقدیم و است گران

باشند.خودسالیانه

سا به که واعظی محمود کاردکتر شغلی امنیت حفظ ، تولیدی واحدهای فعالیت روند ادامه کنار در دولت سیاست : افزود است، کرده سفر ،ری است گران

.استمهمدولتبرایگرانرکاشغلیامنیتحفظچون

یافتافزایشدرصدهفتغیرنفتیصادرات

درصدیزو هفت رشد گذشته سال مشابه مدت به نسبت غیرنفتی صادرات در کشور خارجی تجارت کنون تا امسال ابتدای از گفت: دارایی و اقتصادی امور یر

داشتهاست.

د گفژفرهاد شورای اعضای جلسه در درصدوپسند سه ارزش نظر از صادراتی کاالهای میزان مدت این در افزود: همدان در خصوصی بخش و دولت گوی

است.خصوصیبخشکارحاصلکهداشتهافزایشدرصد۲۰وزنینظرازاماکاهش

استجهاندریرباروخرنکاهشکوردردارایایران

کا مردبیر جمعیت ولدرگروه و زاد بیسابقه کاهش به توجه با ایران گفت: دارد، قرار جمعیت خاموش بحران شرایط در ایران اینکه به اشاره با بسیج ماهر کز

گذشته دهه سه نردر کاهش بارورکورد صورترخ در که است کرده خود آن از را جهان در کشوری پنج ،جزو آینده دهه سه در جمعیت کاهش روند ادامه

میگیرد.قرارجهانسالمند

شدجهانفوالدنسوزقطعاتتولیدکنندهکشورپنجمینایران

و گفته تجارت،زبه و معدن صنعت، آمیر کشورهای از پس کشورایران پنجمین چین، و هند ژاپن، فناوریکا، و دانش به که است نسوزری قطعات تولید ی

است.کردهپیدادستفوالد

بهرهبردا آیین در رحمانی طررضا از دیری صنعتی بختیارح و چهارمحال سفیددشت زاگرس خودباورگدازهای عینی نمود کارخانه این داشت: اظهار جوانانری ی

رساند.خودکفاییمرحلهبهفوالدنسوزقطعاتتولیددرراکشورکهاستداخلیتوانبرتکیهوکشور

صنعتی واحد این ساالنه تولید ارزش افزود: حال۲۵وی عین در و میدهد کاهش را کشور به نسوز قطعات واردات میزان، همین به که است دالر میلیون

است.کردهاشتغالزاییمنطقهاینجوانانازنفر۱۲۰برای

دارددرخشانیآیندهایراندریرسرمایهگذاروس:گذارسرمایه

در که روسی مشاسرمایهگذار سمنان در واکسن تولید کارخانه سرمایهگذارساخت گفت: ایران علمی ظرفیت و توسعه به اشاره با دارد، کشوررکت این در ی

دارد.درخشانیآینده

برای مطلوبی ظرفیت مختلف جنبههای و علمی لحاظ از ایران داشت: ابراز سمنان شهر در واکسن تولید واحد کلنگزنی آیین در راژدنستونکی ایوان

دارد.یرسرمایهگذا

میشوداحداثرفسنجاندریرفناووعلمکرپا

داد.خبریالرمیلیارد۲۰۰بربالغاعتباربارفسنجانشهرستاندریرفناووعلمکرپاایجادازاسالمیشورایمجلسدرانارورفسنجانمردمنماینده

انا پروژهراحمد اول فاز اجرای برای که این بیان با محمدی و۱۰کی شده بینی پیش زمین پاهکتار این احداث مجوز اخذ :ردنبال داشت اظهار هستیم ک
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.شدخواهدجذبیالرمیلیارد۵۰اولفازدرکهشدهگرفتهنظردریالرمیلیارد۲۰۰پروژهایناجرایبرایملیاعتبار

استیرتجادرهایگشایشمعنیبهمقاومتیاقتصادنهاوندیان:

است.دولتراهبردیرتجاواقتصادیدرهایگشایشونیستاقتصادیانزوایمعنایبهمقاومتیاقتصادگفت:یرجمهورییساقتصادیامورمعاون

در تمامتر هرچه سرعت با باید نیز تولیدکنندگان مقابل در و است اقتصادی مراودات مسیر کردن باز دنبال به توان تمام با افزود:دولت نهاوندیان» «محمد

کنند.کترحمسیراین

استگذارراثمهاجرتویربیکاخرنافزایشدرتاالبهایبرتخ

ط تخرمدیر که است معتقد ایران های تاالب از حفاظت ملی هایرح چالش بر افزون ها تاالب نابودی و نزیب باالرفتن در محیطی بیکاریست ورخ ی

است.گذارراثمهاجرتها

گفت: ارواحی وعلی بوده ارزشمند های اکوسیستم این به وابسته ها، تاالب پیرامون جوامع از توجهی قابل جمعیت معیشت ، ایران ازرتخدر یک هر یب

ن افزایش نظیر تبعاتی مدت، میان یا مدت کوتاه در و مستقیم غیر یا مستقیم بطور کشور، بیکارتاالبهای و مهاجرت سالمترخ و نشاط سطح کاهش و ی،

دارد.پیدرراجامعهدرروانوروح

استاجراقابلنفتبدونکشورادارهواعظی:

جمهو رییس دفتر کشاورررییس تولیدات اینکه اظهار با مزی کارآفزی خالقیت و ابتکار با باید و است کشور اقتصادی رونق بارز بهرهوریت دررینان، را ی

است.اجراقابلهمنفتبدونکشورادارهکنیدیقینگفت:بدهیم،افزایشهواوخاکآب،ازاستفاده

افتتاح حاشیه در پنجشنبه روز واعظی کشاوررط۸۵محمود جهاد اززح دولت حمایت افزود: خبرنگاران جمع در آمل شهرستان گلخانه واحد در مازندران ی

است.افزایشحالدرهموارهوجدییزکشاورهایفعالیت

کشورسالمتنظامبرایجنینسقطآمارخطرزنگ

سازمان قانونیرئیس حدودپزشکی حداقل پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت رسمی غیر آمار براساس کشور۱۲۵گفت: در غیرقانونی جنین سقط هزار

شود.چارهاندیشیموضوعاینبرایبایدواستسالمتنظامبرایخطرزنگکهداردوجود

گفت در آرانی مسجدی مترقیتوعباس ایران افزود: بوشهر در ایرنا با قانونرگو این از کمتر اسالمی و منطقه کشورهای و دارد را جنین سقط باره در قانون ین

هستند.برخوردار

میگیرندفراشغلیمهارت۱۴۰۱سالتاسربازانتمامی

قرا مهارتآمورمسوول قرازگاه تشکیل به اشاره با مسلح نیروهای کل ستاد مهارتآموری سالزگاه تا : گفت ، سربازان سربازان۱۴۰۱ی آموزشریزتمامی پوشش

میگیرند.قرارشغلیمهارت

حضور هستند دانشگاهی تحصیلکرده جامعه از سربازان از نیمی اینکه به توجه با داد: ادامه فرحی مهدی سید سربا۲سردار خدمت در آنها فرصتزساله ی

.رودمیشماربهشغلیمهارتیرفراگیبرایمناسبی

شدصادرمازندرانیحیرتفاسکلهاصولیموافقتمجوزنخستین

گردشگ مازندران تفراستاندار اسکله اصولی موافقت نخستین گفت: و دانست استان اقتصادی رونق و توسعه اولویتهای از را تاری و شده صادر استان یحی

میشود.سرمایهگذارتحویلیزشهرساوراهیرزوحضوربامراسمیطیآیندههفته۲

زادگان حسین تف۱۳۴تصویببهاحمد اسکلههای ایجاد جهت گردشگرنقطه و واگذاریحی آماده ها اسکله این افزود: و کرد اشاره استان سواحل در بهری ی

است.گذارانسرمایه
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منتخب:هایگزارش

بالتکلیفیچالهدرسمنانانتخاباتیلیستهای

سیاسی احزاب و جناحها داوطلبان، به نگهبان شورای سوی از اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین انتخابات صالحیتهای بررسی نتیجه ابالغ ایرنا- سمنان-

استمشهودخاصگروههایبالتکلیفیالبتهکهکردهانتخاباتیلیستهایتکلیفتعیینبرایجدیدیمرحلهواردرااستاناین

میکندمقاومتبیپولیآتشدرکهفوالدی.

انتظارات - ایرنا - آباد با۱۷خرم دیگر ازنا فوالد صورت که جایی تا مانده نتیجه بی همچنان آن ذوب های کوره شدن گرم و لرستان ازنای فوالد افتتاح از ساله

شودنمیخرسهمسیلی

هوا۲وبامیکساوه؛.

م پهنه جوی های آالیندگی از موجی که امسال آذر در خصوص به اخیر ماه چند در - ایرنا - وضعیتزکرساوه این از هم ساوه فراگرفت، را پایتخت و کشور ی

شد.کشیدهشهراینمدارستعطیلیبهکارحتیونماندمصون

تبرکابوسوشمالیخراسانگردویدرختانخواب

ح گلستان جنگل به شمالی خراسان محور در که کامیونی بار ایرنا- بربجنورد- تنه میکند میرقصندرکت باد با آنها سبز شاخههای هنوز که است درختهایی یده

میگویند.راآخربدرودومیدهندتکاندستگذرندحالدرکهمردمیبرایانگارو

مازندرانجادههایدرنامناسبآسفالت

گردشگرسا به که استانی برای و شده تبدیل مردم معضالت از یکی به مازندران خیابانهای و جادهها برخی در نامناسب اسفالت - ایرنا - استری شهره نیز ی

دارد.همراهبهنامناسبیتصویر

کرمانشاهیزرادانشگاهعمرانیساختوسازهایدریافتیزباپسماندهایردپای

فل ضایعات از استفاده ایرنا- بازکرمانشاه- پسماندهای و ادازی مبلمان کتابخانه، گلخانه، ساخت در طریافتی سایر و اقدامری این تا شده موجب عمرانی حهای

شود.یستزمحیطبهبیشترآسیبمانعینه،زهوزماندرصرفهجوییبرعالوهمقاومتیاقتصادتحققراستایدریزرادانشگاه

بحرانیشرایطدرحتییدونکناررفپرندگانبازارسختیجان

حدودرسا اینکه وجود با - ایرنا - ب۱۰ی و فروش ممنوعیت از مرروز علت به مازندران در پرندگان بازار مشکرپایی میگذرد،وگ میانکاله در مهاجر پرندگان ک

است.نشدهتعطیلنیزروزیکحتییدونکناررففروشانپرندهبازاراما

میسازدراایرانیبرقیخودروینخستینسایپا

خودروسارش همکازکت نامه تفاهم یک طی مپنا گروه و سایپا مشتری خبرری این بیشتر بررسی با کرد. خواهند تولید را ایرانی برقی خودروی نخستین ک،

باشید.همراه

الکت خودروی نخستین تولید و قطعات تأمین توسعه، طراحی، هدف گروهربا و مپنا گروه عامل مدیران سلیمانی سیدجواد و علیآبادی عباس ایرانی، یکی

همکازخودروسا نامه تفاهم سایپا شری دو میان شری دو قرارداد، این مفاد بنابر کردند. امضاء مشارکت به همکارکت و نمونهسارکت طراحی، خصوص در ی،زی

کرد.خواهنداقدامیکیرالکتپلتفرمباجدیدخودروهایتولیدویزیسارتجاتست،
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مشت پروژه از تفاهمنامه، این امضاء مراسم در مپنا گروه شرمدیرعامل دو میان ایرانی برقی خودرو نخستین تولید همراهرک تکراتو با ادامه در داد. خبر کت

کنیم.بررسیهمباراخبراینجزئیاتتاباشید

همکا با ایرانی برقی خودروی نخستین شرساخت مپنامدیرعامل و سایپا توامندری صنعت عرصه در را مپنا بنیان دانش گروه علیآبادی، عباس سایپا، کت

رنامه از و کرد بلندپروازیرتوصیف این آورد. میان به سخن جدید خودروهای طراحی و محصول توسعه زمینه در سایپا دستاوردهای و پیشرفتها و یهایزیها

میشود.واردکترشاینمحصوالتکیفیتوایمنیبهفراوانیانتقاداتکهاستحالیدرسایپا

سازمان قانونیرئیس سالپزشکی پرفروشت92در از یکی پراید، رار، سایپا محصوالت ویرین گفته به داد. لقب ایرانیان شدن کشته در نقلیه وسایل دار کورد

دادهاند.دستازراخودجاننفر2454ازبیشوداشتهاختصاصپرایدبهفوتبهمنجرتصادفاتدرصد13.6سالآندر

ب رسانهای جو یک ناگهان نداشتهایم. کم مختلف حوزههای در سرنوشت بدون بلندپروازانه پروژههای چندسال این طول در دیگر سوی ازراز پس و میشود پا

نمیشود.آنازیرخبدیگرومیشودآراممدتی

منتظ هنوز مثال عنوان وربه دیروز همین کند. جابهجا را مرسولهها است قرار کی جهرمی آقای پالس پست سامانه ببینیم بلندپروازانهزیم پروژه از جوان یر

که فضایی سازمان با نیست مشخص گفت. زمین مدار به ایرانی فضانورد سال600ارسال در تومان قرار99میلیارد چگونه شده داده اختصاص آن به بودجه

بفرستیم.فضابهانساناست

میدهد:ادامهکترشاینمدیرعامل

برنامه شاهد نزدیک از اولینبار تبزیربرای مجموعه این متخصصان به و بودم کیفی جدید خودروهای تولید برای سایپا موفقیتهای و پیشرفتها و ها یکری

دارند.تولیدوطراحیدستدربازاربهعرضهبرایمناسبباکیفیتویبازمحصوالتیآیندهدرکهمیگویم

همکا نامه تفاهم شرامضاء این میگوید سایپا مپنامدیرعامل و سایپا میان علیری کند. بازار وارد زودی به را ایرانی برقی خودروی نخستین تا دارد نظر در کت

برقیسا زمینه در جهان خودرو صنعت پیشرفت به رو روند «سایپا که گفت دزآبادی بهخوبی را حملونقل مپناری گروه به اشاره با ادامه در وی است». کرده ک

داشت:اذعان

ایجاد برنامه پیش مدتها از نیز مپنا مشازگروه با دارد قصد و کرده دنبال را برقی خودروهای برای کشورریرساخت در را برقی خودرو نخستین سایپا کت

کند.عرضهوطراحی

سرشا اقتصادی «منافع تا کنند تولید مردم» شان در برقی «محصوالت تا میکنند تالش میگوید مپنا سایپامدیرعامل دورمنبع: ذینفعان و کشور نصیب ی

افزود:ادامهدرسلیمانیشود.مجموعه»

آالیندگی میزان زمینه در برقی خودروهای انرزتولید مقدار نیز و خواهدژیستمحیطی سودمند بسیار کشور برای و صرفه به مردم برای نیاز، مورد مصرفی ی

داشت.خواهدپیدررافسیلیسوختهایمصرفکاهشهمچنینبود،

میشودگرفتهیزبابهگلوگوقتی؛هنرمندیکتوسطمپسگلوگشدنهک

mapnagroupمنبع:
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است؟یافتهافزایشاخیرماه۲دراتوبوسهاجادهایسوانحچراداد؛توضیحمهربهمسئولمقام

راهدارمدی سازمان مسافر نقل و حمل افزایشرکل از ای جاده نقل و حمل و بن۱۱ی قیمت افزایش زمان از اتوبوس با سفر تقاضای پارسالزدرصدی مشابه مدت به نسبت کنون تا ین
داد.خبر

گفتردا در باقرجوان نقلیهویوش وسیله اگر داشت: اظهار جادهای، عمومی مسافر و بار حمل خودروهای سوخت کارت ابطال احتمال درباره مهر خبرنگار با گو

مطمئن نباشد، عمومی نقل و حمل خدمت در دای هم سوختی ندارًا ابطال بحث ولی کرد نخواهد محدودهریافت در سوخت کارت ابطال عدم یا ابطال یم.

راهدا سازمان صرفروظایف ما و نیست جادهای نقل و حمل و وزارتی به ماه هر در نقلیه وسایل نبودن یا بودن فعال خصوص در مربوطه دستگاههای به ًا

گیرد.تعلقسوختآنهابهپیمایش،اساسبرتامیدهیمگزارشکشور

راهدا سازمان آنچه افزود: اخیرروی است رانندگان هوشمند کارت میکند، صادر وی بار حمل خودروهای رانندگان جادهای تخلفات خصوص در دستورالعملی ًا

شه برون سفرهای ایمنی ارتقای و جادهای عمومی برایرمسافر اپراتور رانندگان و خودمالک رانندگان بین دستورالعمل، این در اینکه ضمن ایم. کرده صادر ی

شدهایم.قائلتفکیکجادهایعمومیخودروهایمالکان

مسافرمدی نقل و حمل راهدارکل سازمان باالیری خودروهای برای جدید مقررات این در داد: ادامه جادهای نقل و حمل و کارت۲۵ی فرسودگی دلیل به سال

از باشند، داشته نقش صالح، ذی مراجع تشخیص به رانندهای سوانح بروز در رانندگان اگر که ایم کرده تعیین هم ضوابطی آن کنار در نمیشود صادر هوشمند

نمیشود.صادرهوشمندکارتوشدهممانعتموقتصورتبهجادههادرآنهافعالیتادامه

نا به ما کرد: خاطرنشان ناووی برای و میکنیم توجه میکند، تمکین ضوابط از که باوگانی مسافرگان و اگرری حتی میشود. اجرا مقررات این دو هر ی

بند ادارات یا بار حمل راهدارپایانههای سازمان به صدورری از دهند، ارائه کامیونها رانندگان سوی از محدودهها این در تخلف انجام بر مبنی گزارشهایی ی

کرد.خواهیمنظرصرفافراداینبرایراننده»هوشمند«کارت

است؟یافتهافزایشیرمسافاتوبوسهایجادهایسوانحچرا

بز رقمی هم جادهای سوانح در کشته نفر یک حتی ما نظر از گفت: اخیر ماه دو یکی در اتوبوسها جادهای سوانح افزایش علت خصوص در ورباقرجوان گ

نمیپذی را آن ما و است کننده تعدادرناراحت که میبینیم کنیم، مقایسه شخصی و عمومی خودروهای تصادفات در جادهای سوانح کشتههای آمار اگر اما یم.

است.شخصیخودروهایکشتههایازکمتربسیارمراتببهبوده،عمومیخودروهایباکهجادهایسوانحکشتههای

تص باشد، یافته افزایش دالیلی به جادهای سوانح تعداد مقاطعی در است ممکن اینکه بیان با رسانههاروی در اتوبوسها اخیر تصادفات اخبار انتشار کرد: یح

راهدا سازمان یابد، افزایش اتوبوس رانندگان سوی از فوت به منجر تصادفات تعداد اگر بنابراین شده مردم نگرانی قطعرسبب و تابد برنمی را موضوع این ًای

کرد.خواهدمتخلفرانندگانبایرتجدیبرخوردهای
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راهدا سازمان جدید سیاست افزود: مسئول مقام شراین با قانون اساس بر مسافر حمل مسئولیت اینکه به توجه با که است این نقلری و حمل کتهای

شرمساف این لذا است، ناری برای لحظهای پایش تا ایم کرده موظف را انداوکتها راه را جادهها در فعال ابتدایزگان از نقلیه وسیله که صورت این به کنند؛ ی

آزادسوا از اعم مسیر انتهای تا میشود صادر وضعیت صورت که مصرفرسفر اتوبوس، بغل جعبه در مجاز غیر بار حمل اتوبوسرانی، پایانه اطراف در مسافران ی

است.نظرتحتلحظهایصورتبهمیشوند،مرتکباتوبوسرانانکهیردیگاقداماتهمهورانندگیحیندرآشامیدنوخوردنودخانیات

ش این داد: ادامه قبروی باکتها اما نیستیم راننده همراه ما که میآوردند بهانه میکردیم، بازخواست رانندگان تخلفات علت خصوص در را آنها وقتی اًل

دا که اطالعاتی شرساماندهی اگر کنند. اعالم رانندگان تخلفات برای بهانههایی چنین نمیتوانند دیگر رانندگان، لحظهای پایش سامانه ایجاد و کتهاریم

کنت فعالیتها این راهدارنتوانند سازمان در ما برای سفر ایمنی چون کنند؛ کم را وضعیتهایشان صورت تعداد میبایست کنند، مهمتررل سفرها افزایش از ی

است.

ت مانیتوأباقرجوان اتاق کرد: راهدارکید سازمان در سفر اندارینگ راه جادهای نقل و حمل و تدزی به هم استانها در شده مانیتوری اتاقهای این ینگریج

دید.خواهندجادهایسوانحکاهششکلبهمردمرایرشهبرونسفرهایلحظهایپایشاینعملینتایجادامهدرکهمیشودایجاد

آمارهای اساس بر کرد: خاطرنشان قانونیوی دارد،پزشکی قرار راه پلیس اختیار در که تصادفاتی بین۳۶و مسافتهای در مسافران جایی جابه درصد

تنها که است حالی در این میشود؛ انجام اتوبوسها توسط و۱.۲استانی است بخش این به مربوط جادهای سوانح تلفات جادهای۹۸.۸درصد تلفات درصد

دارد.اختصاصشخصیخودروهایبه

مسافرمدی راهدارکل سازمان راهداری سازمان گفت: جادهای نقل و حمل و بیشتری که شب ساعات در که اند کرده هماهنگ راه پلیس و درصدری ین

شود.لرکنتًامرتباتوبوسرانندگانکرمداواسنادوتشدیدنظارتهااست،صبح۷تا۲۲ازاستتصادفات

مسافرمدی راهدارکل سازمان بنری قیمت افزایش از بعد داشت: بیان اززی رشد۲۴ین شاهد این۱۱آبان در اتوبوسها و عمومی ونقل حمل مسافران درصدی

است.شخصیخودرویجایبهعمومینقلوحملباسفرتقاضایرشددهندهنشانکهایمبودهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتزمانیبازه

گرداناقتصاددانا،صنعت،جهانتعادل،،24ساعتخبر،اتاقاقتصادآنالین،دیگر:منابع

است؟یافتهایشافزاخیرماه۲دراتوبوسهاجادهایسوانحاچرمهر:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۲۱



استانیاخبار

(کردستان)کربنمونواکسیدگازباکردستاندرنز2ومرد12خفگی

گرفت.راکردستانینفر14جانکربنمنواکسیدگازکنا:رحوادث

گزارش مدیربه کردستان قانونیکلرکنا، درپزشکی گفت: کردستان جا9استان سال دست14یرماهه از را خود جان کردستان استان در گرفتگی گاز اثر بر نفر

دادند.

در کرد: اظهار خانیآباد سالجا9بهتاش شدگان14یرماهه فوت که است حالی در این و دادند دست از را خود جان کردستان استان در گرفتگی گاز اثر بر نفر

است.بودهنفر7قبلسالمشابهمدتدرکربنمنواکسیدگاز

بودند.نزدیگرنفر2ومردنفر12امسالماهه9گرفتگیگازشدگانفوتتعدادازافزود:وی

قانونیکلرمدی درپزشکی کرد: ذکر کردستان، امسال9استان شه278ماه برون های راه در رانندگی حوادث اثر بر شهرنفر درون خودری، جان روستایی و ی

است.داشتهرادرصدی13.7کاهشقبلسالمشابهمدتشدگانفوتنفر322بهنسبتکهانددادهدستازرا

گزارش این براساس کرد: بیان شه216خانیآباد برون های جاده در شه36ی،رنفر درون ورنفر که26ی بوده روستایی های جاده در دیگر و215نفر نفرمرد

هستند.نزدیگرنفر62ونفرمرد260قبلسالمشابهمدتشدگانفوتنفر322ازکهاستحالیدراینبودندنزنفر63

در گفت: و کرد اشاره استان در نزاع آمار به امسال9وی و9ماهه ادارات10هزار به نزاع دلیل به قانونینفر بهپزشکی نسبت که کردند مراجعه 8کردستان

است.داشتهرشددرصد1.7قبلسالمشابهمدتنفر858وهزار

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی این از افزود: کردستان، و6استان و726هزار مرد و2نفر کنندگانزنفر284هزار مراجعه کل از که است حالی در این بودند ن

بودند.نزنفر287وهزار2ومردنفر571وهزار6گذشتهسالدر9نزاع

جا سال در اینکه به اشاره با برخانیآباد علت به نفر هفت مشابهری مدت در گذشته سال در کرد: خاطرنشان اند، کرده فوت گرفتگی از12ق را خود جان نفر

دادند.دست

.اند.بودهنزنفردوومردنفر26تعداداینازکهکردهفوتمخدرموادمصرفدلیلبهنفر28امسالشد:یادآورپایاندروی

نوسالمدیگر:منابع

مازندراندرمخدرموادمصرفسوءبراثرمیروگرمدرصدی۱۰کاهشکرد:اعالممازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبریرجاسالدرآندرصدی۱۰کاهشومخدرموادمصرفازناشیعوارضبراثرنفر۲۸گرمازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی-یرسا

۱
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در اینکه بیان با مهر خبرنگار با گفتگو در عباسی جا۹علی سال دست۲۸یرماه از را خود جان استان سطح در مخدر مواد مصرف ناشی عوارض اثر بر نفر

قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که مخدر۱۰دادند مواد مصرف سوء فوتیهای کل از افزود: یافت، کاهش بقی۲۲درصد ما و مرد هستند.زنفر ن

کل قانونیمدیر معموپزشکی کرد: نشان خاطر مازندران ماستان سوءراًل جمله از عوارضی دلیل به سال دوم نیمه در مخدر مواد مصرف سوء از ناشی میر و گ

است.بیشترمعتادخوابهایکارتوندرسرمازدگیوتغذیه

سطح افزایش استان، اجرایی مقام پیشگیآاین صحیح آموزش و اعتیاد ویرانگر عوارض مورد در اساسیترگاهی را مواد مصرف سوء بروز از مبارزهری در گام ین

دانست.خانمانسوزبالیاینبا

است.بودهنزمابقیومردنفر۶۴شاملنفر۹۷گذشتهسالدرمخدرموادمصرفسوءازناشیفوتیآمارکرد:یحرتصعباسی

خبردوربینوارش،پانا،سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

لرستاندرکارحوادثازناشیمصدومانوفوتیهاافزایشکرد؛حرمطلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرامسالماهه۹طیاستانایندرکارحوادثازناشیمصدومانوفوتیهاافزایشازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیخرمآباد-

خب گزارش دررگزاربه داشت: اظهار سخنانی، در نظیفی حمیدرضا مهر، جا۹ی سال لرستانرماهه در مقایسه۱۷ی در رقم این باختند، جان کار حوادث در نفر

است.یافتهافزایشدرصد۴۱.۶قبلسالمشابهمدتبا

بودهاند.مرددادهاند،دستازراخودجانکارازناشیحوادثدرکهفوتیهااینکلگفت:وی،

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی کار حوادث در بلندی از سقوط افزود: مرلرستان، علت دررین که نحوی به میدهد اختصاص خود به را امسال۹گ ۵۹ماهه

است.بودهبلندیازسقوطدلیلبهکارحوادثتلفاتکلازدرصد

مدت این در کرد: عنوان ب۱۰نظیفی، دلیل به نفر سه بلندی، از سقوط دلیل به سخترنفر جسم اصابت دلیل به نفر سه و سوختگی دلیل به نفر یک گرفتگی، ق

دادهاند.دستازکارحوادثدرراخودجان

شدهاند.معاینهدورودکزرمدرنفردووبروجردکزرمدرنفرسهاستان،کزرمقانونیپزشکیدرنفر۱۲کارحوادثدرشدهفوت۱۷کلازگفت:وی،

قانونیکلرمدی تصپزشکی دررلرستان، موجود آمارهای اساس بر کرد: جا۹یح سال مراکز۵۹۵یرماهه به کار حوادث قانونیمصدوم مراجعهپزشکی استان

بودند.نزنفر۱۶ومردنفر۵۷۹تعداداینازکهکردند

است.شدهبیشتردرصد۲۳قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینگفت:نظیفی،

کا آموزش با موارد این اغلب و میدهند دست از کار از ناشی حوادث در را خود جان کشور در نفر صدها سالیانه افزود: کارروی، شرایط کردن مساعد و گران

انمازندردرمخدرموادمصرفسوءاثربرمیروگمرصدیدر۱۰کاهشد:کراعالمانمازندرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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است.یرپیشگیقابلگاههارکادر

قانونیکلرمدی کاپزشکی تعداد که حالی در است پیشرفته کشورهای از بیشتر بسیار توسعه حال در کشورهای در کار از ناشی حوادث گفت: ورلرستان، گاهها

حال در کشورهای در همچنان ایمنی موارد میدهد نشان مسئله این که است توسعه حال در کشورهای برابر چندین صنعتی فرا و صنعتی کشورهای تولیدات

نمیشود.رعایتتوسعه

ی)ربختیاو(چهارمحالایرانبامدرشدگیقرغآمارچشمگیرافزایشنیست؛ساحلیکهاستانیدرشدگیقرغ

است.یافتهافزایشدرصد68استانایندرشدگیقرغاکنونهموداشتهیرچشمگیافزایشیربختیاوچهارمحالدرشدگیقرغآمار

خب پایگاه گزارش غربه از زمانی ، فردا» «شهر تحلیلی - کهری میشود معطوف کشور شمالی و جنوبی استانهای به نگاهها تمام میشود صحبت شدگی ق

هستند.کشورساحلیاستانهای

بختیا و چهارمحال غراستان آمار اما نیست، ساحلی استان این اینکه وجود با که است زاگرس غربی جنوب استانهای از یکی سالری به سال آن در شدگی ق

است.افزایشحالدر

بز درمحیطهای و تاالبها شامل استان این آبی کارگ سد بزریاچه رودخانههای طرفی از است. چهار استانرن این در و… دز کارون، رود، زاینده همچون گی

دارند.یانرج

مهمت از کردن شنا برای آبی محیطهای به غرورود اصلی عوامل تاالبرین جمله از استان تاالبهای در کردن شنا میرود. شمار به استان این در شدگی ق

است.نشدهگزارشمناطقایندرشدگیقرغونیستپذیرامکانتاالبیشرایطعلتبهو…گندمانچغاخور،

مهمت از استان این غررودخانههای آمار از بخشی که هستند آبی محیطهای بیشترین دادهاند. اختصاص خود به را استان این در شدگی غرق آمار قرین

دارد.اختصاصرودزایندهرودخانهبهاستانرودخانههایدرشدگی

بختیا و چهارمحال سامان شهرستان در رود زاینده جررودخانه بیشماری گردشگران هرساله دارد. بسیاریان و میکنند سفر منطقه این به سال اول نیمه در یری

م سبب امر این که میشود رودخانه وارد هشدارها به توجه بدون گردشگران و مسافران بسیاراز است.رگ شده اخیر سالهای طی گردشگران و مسافران از ی

بود.رودزایندهرودخانهدرچهارمحالیآموزدانشیکشدگیقرغدادخراستانایندریرجاسالماهمرداددرکهشدگیقرغحادثههایینرتلختازیکی

بختیا و چهارمحال استان پرورش و آموزش کل اداره عمومی روابط مدیر گفته سرایربه دوم دوره غیردولتی متوسطه آموزشگاه دختر آموزان دانش از یکی ی:

میشود.شدگیقرغدچارومیکندسقوطرودخانهداخلبهبودشدهاعزامسامانشهرستانکوثرگاهواردبهسیاحتیاردویقالبدرکهکردرشهآموزش

میشود.شدگیقرغدچارنیزویکهشدرودزایندهرودخانهواردآموزدانشنجاتبرایآموزشگاهکنانرکاازیکیهمچنینحادثهایندر

ستانلردرکارحوادثازناشیمصدومانوفوتیهاایشافزمهر:|خبرخبرادامهادامه
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کشاور آب بختیازاستخرهای و چهارمحال استان در نیز غری از توجهی قابل آمار که هستند مناطقی جزو جاری سال در شدگی اختصاصرق خود به را ی

دادهاند.

بختیارغ و چهارمحال استان در شدگی جارق سال ابتدای از تاکنونری کل68ی استمدیر یافته افزایش قانونیدرصد بختیاپزشکی و ورچهارمحال گفت در ی

است.یافتهافزایشدرصد68تاکنونیرجاسالابتدایازیربختیاوچهارمحالاستاندرشدگیقرغداشت:اظهارمهرخبرنگارباگو

شدهاند.قرغیربختیاوچهارمحالاستاندریرجاسالدرنفر37کرد:بیانپورسامانعلی

کل قانونیمدیر بختیاپزشکی و بختیارچهارمحال و چهارمحال استان اینکه بیان با غری آمار کرد: بیان نیست، ساحلی استان یک استانری در شدگی ق

است.چشمگیربسیاریربختیاوچهارمحال

است.شدهگزارشاستانیزکشاورآباستخرهایورودخانههادرهاشدگیقرغینربیشتکرد:بیانوی

استشدگیقرغحوادثازیربسیاسببشنافنونبهآشناییناواحتیاطیبی

بختیا و چهارمحال احمر هالل جمعیت عامل رودخانههارمدیر در شنا فنون به آشنایی نا و احتیاطی بی داشت: اظهار زمینه این در خبرنگاران با گو و گفت در ی

است.استانایندرشدگیقرغحوادثازیربسیاسبب

است.دادهخریزکشاورآباستخرهایدراستانایندرنیزشدگیقرغحوادثازیربسیاکرد:بیانفردمرتضویاحمدسید

رودخانهها این به ورود از باید گردشگران و مسافران و نیستند شنا برای مناسبی محیطهای رود زاینده و کارون ویژه به استان رودخانههای کرد: بیان وی

کنند.پرهیز

بختیا و چهارمحال احمر هالل جمعیت عامل گردشگرمدیر مناطق در احمر هالل نیروهای سوی از الزم هشدارهای کرد: بیان بختیاری و چهارمحال استان یری

بسیا اما میشود داده گردشگران و مسافران غربه اخطار تابلوهای و هشدارها به نسبت مسافران و گردشگران از حری وارد و هستند تفاوت بی شدگی یمرق

میشوند.رودخانهها

غ خطر زمینه در رسانی اطالع برای ویژه تمهیدات غرباید آمار که شود تالش و شود انجام سامان شهرستان ویژه به استان رودخانههای در شدگی شدگیرق ق

یابد.کاهشآیندهسالدراستانسطحدر

)ر(بوشهنداردمناسبیچارتکنگانشهرستانقانونیپزشکیکنگان:فرماندار

است.اساسیتغییرنیازمندونداردمناسبیچارتکنگانشهرستانقانونیپزشکیگفت:کنگانفرمانداربوشهر-

ادا شورای جلسه یازدهمین در چهارشنبه عصر پاکنژاد علی سید مهر، خبرنگار گزارش قضائیربه دستگاه در نیرو افزایش داشت: اظهار کنگان شهرستان ی

است.یرضروکنگانشهرستان

باشد.مردممشکالتحلگرهگشایمیتواندسفرهااینگفت:قضائیدستگاهرئیساستانیسفرهایازتشکرباادامهدرکنگانفرماندار

بز شخصیتهای کرد: عنوان کنگان شهرستان در قضائی دستگاه همراهی از تشکر با شهدایرپاکنژاد و بهشتی دکتر آیتاهلل مظلوم شهید مانند سند۷گی تیر

جویند.تأسیگانربزاینبهبایدهمهوقضاییانددستگاهعزتوافتخار

تکب برای سند داشتن بهرغم مردم از برخی داشت: اظهار و اشاره سیراف در بهویژه مردم اراضی ثبت مشکل موضوع به کنگان خودرفرماندار سندهای کردن گ

ی)بختیارومحال(چهارانایربامدرگیدشقغرآمارچشمگیرایشافزدا:فرشهر|خبرخبرادامهادامه
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شود.رسیدگیوبررسیبایدکهشدهاندمشکالتیدچار

گ توسطزیرپاکنژاد سندها برخی ابطال و آبراهها به تجاوز از مردم افزود: و زد امام فرمان اجرایی ستاد با کنگان شهرستان شهروندان برخی مشکالت به ی

گالیهمندند.اجراییستاد

نظام برای پشتوانهای پرشور انتخابات گفت: است فراهمشده استان جنوب انتخابیه حوزه در پرشور انتخابات برای الزم زمینه اینکه بیان با کنگان فرماندار

است.دینی

اکنون کرد: عنوان دارد وجود سیاسی تنوع بوشهر استان جنوب انتخابیه حوزه در اینکه بیان با و۱۷۲وی پیشبینی جنوب انتخابیه حوزه در رأی اخذ شعبه

حوزهاند.ایندرانتخاباتاجراییعواملنفر۱۵۰۰

ب بر ما تالش همه اینکه بیان با کنگان سپهبدرگزارفرماندار خون ثمره اسالمی انقالب کرد: خاطرنشان است قانون مر تکیهبر با سالم و پرشور انتخابات ی

باشیم.شهیدانوامامبرایخوبیدارمیراثبایدهمهوسلیمانیهاستوسلیمانی

جمارانفارس،دیگر:منابع

سمنان)(داشتمصدوم۱۲دامغاندرسنگینوسبکخودرویچندینتصادف

ت دستگاه یک اتوبوس، دستگاه یک تصادف گفت: دامغان شهرستان احمر هالل جمعیت رییس ورسمنان-ایرنا- سوا۲یلی مصدومیتردستگاه به منجر دامغان سمنان- محور در پژو ی
شد.نفر۱۲

ساعت حدود در حادثه این افزود: ایرنا با گو و گفت در پنجشنبه بامداد داودیان در۲۳حمیدرضا چهارشنبه نزدیکیرکیلومت۱۰شامگاه و دامغان شهر غرب ی

پیوست.وقوعبهآبادرضیروستای

امی نشانی آتش نیروهای حادثه این وقوع از پس داد: ادامه اورژانسروی و راه پلیس احمر، هالل جمعیت نجات و امداد منطقه۱۱۵یه، به محور در مستقر

یافتند.انتقالدامغانوالیتبیمارستانبهمجروحانوشدنداعزام

شد.انجامآتشنشانیواحمرهاللتوسطپارسپژوخودرویسرنشینیکیزرهاساعملیاتحادثه،ایندرکرد:اضافهوی

هستند.مصدومانجزوآنهاازتعدادیکهاستداشتهسرنشین۴۴تعدادنظرمورداتوبوسداشت:اظهارداوودیان

است.بررسیدستدرراهپلیسکارشناسانسویازتصادفاینعلتافزود:وی

است. شده اعالم وخیم آنها از نفر یک حال که شدند اعزام دامغان والیت بیمارستان به آمبوالنس دستگاه چهار توسط حادثه این مصدومان گفت: داودیان

تص دامغان شهرستان احمر هالل جمعیت درررییس حوادث اصلی عوامل از غیرمجاز سبقت و سرعت آلودگی، خواب جلو، به توجهی بی خستگی، کرد: یح

است.هاجاده

دارد.وجودثابتپایگاهچهارشهرستانایندرودارندفعالیتدامغانهاللاحمرپایگاههایدرداوطلبنیروی۵۰

دارد.جمعیتنفرهزار۱۰۰حدودسمنان،استانکزرمقرشیرکیلومت۱۱۵فاصلهدرشهرستاناین

سمنان استان جادههای در رانندگی سانحه مورد هزار چهار دستکم امسال آبان پایان تا فروردین ابتدای آمارراز براساس گذشته ماه هشت در و داد پزشکیخ

جانباختند.سمنانجادههایدرنفر۱۵۰استان،قانونی

(بوشهر)دندارمناسبیتچارکنگانستانشهرقانونیشکیپزکنگان:ماندارفرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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آنالینکوشمرآت،جماران،دیگر:منابع

(سمنان)داشتمصدوم۱۲دامغاندرسنگینوسبکخودرویچندینتصادفایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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گذشتکههفتهایدرسمناناستانخبرهایینرمهمت

کلنگزنی و افتتاح روند ایرنا- افزایشرط۷۱۲سمنان- فجر، دهه مناسبت به سمنان استان در س۲۶ح دوازدهمین اختتامیه و جادهای تصادفات پنجمینودرصدی و محرم مهر ملی گواره
بود.گذشتههفتهدرسمناناستانمهمخبرهایازبخشیمحرم،مهردیجیتالرسانههایبینالمللیمسابقه

بهمن هجدهم تا دوازدهم (از گذشته هفته در سمنان بود۹۸استان فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، حوزههای در مختلفی اخبار و رخدادها شاهد (

میشود.مرورگزارشایندررویدادهاواخباراینازبرخیکه

اقتصاد

خب نشست در گذشته شنبه سمنان استاندار آشناگر سالنرعلیرضا در سمنان استان در اسالمی انقالب فجر دهه یکمین و چهل های برنامه اعالم موضوع با ی

گفت: شهر این یحیی(ع) امامزاده کلنگزنیرط۷۱۲اجتماعات و افتتاح استان مختلف شهرستانهای در فجر دهه مناسبت به استان اقتصادی و عمرانی ح

میشود.

عسگ داشت:رحشمتاهلل ابراز ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان استاندار اقتصادی امور هماهنگی معاون ایجادرط۵۵ی ظرفیت با استان اقتصادی ح

میشود.کلنگزنییاافتتاحامسالفجردههمناسبتبهمعدنوصنعتی،ژانری،رگردشگی،زکشاورزمینهدرشغلیفرصت۶۰۵ویکهزار

ادا شورای نشست در گذشته شنبه سمنان طرفرماندار همزمان افتتاح آیین و استان یحییری امامزاده شبستان در سمنان شهرستان اقتصادی و عمرانی حهای

شد.افتتاحهمزمانطوربهیالرمیلیارد۲۳۴وهزاریکاعتبارباسمنانشهرستاناقتصادیوعمرانیحرط۹۳فجردههازروزاولینباهمزمان(ع)

فخ خبرنادر نشست در گذشته شنبه شاهرود فرماندار فرمانداری در فجر دهه مناسبت به امسالری فجر دهه گفت: شاهرود شهرستان ویژه بارط۱۱۵ی ح

رسد.مییربردابهرهبهشهرستانایندریالرمیلیون۴۰۸وهزار۷۲۱اعتبار

فرماندا جلسات سالن در رسانه اصحاب با نشست در گذشته شنبه دامغان فرماندار مجد اصغر گفت:رعلی دامغان صرفرط۱۱۶ی با اقتصادی و عمرانی ح

میرسد.یربهرهبردابهشهرستاندرامسالفجردههاعتباریالرمیلیون۹۸۸ومیلیارد۷۴۳

گرمسار فجر،فرماندار دهه از روز سومین با همزمان داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در دوشنبه شهرستانرط۱۱۴روز عمرانی و اقتصادی مختلف بخشهای در ح

شد.افتتاحسمناناستاندارآشناگرعلیرضاحضورباگرمسار

ط پنج داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در چهارشنبه روز مهدیشهر فرماندار میقانی همزمانرعبدالرضا شهرستان این عمرانی و اقتصادی مختلف بخشهای در ح

شد.افتتاحسمناناستاندارآشناگرعلیرضاحضوربا۹۸فجردههروزپنجمینبا

مالی داشت:راحمد ابراز ایرنا، خبرنگار با گو و گفت در گذشته شنبه میامی فرماندار اعتبارط۹۳ی با بررح بالغ پیرورمیلیارد۷۱ی فجر دهه انقالبزیال ی

شود.میزنیکلنگیاافتتاحشهرستانایندراسالمی

مدی صمیمیان استاندارمهدی شوراهای و روستایی امور دفتر داشت:رکل ابراز ایرنا، با گو و گفت در یکشنبه روز سمنان استانرط۱۲۱ی روستاهای در عمرانی ح

میشود.کلنگزنیوافتتاحفجردههمناسبتبهیالرمیلیون۵۳۴ومیلیارد۱۲۱اعتباربا

کا نشست در شنبه سه روز سمنان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان رییس اسودی مدیربهروز سالن در سمنان تولید موانع رفع و تسهیل ستاد یترگروه

استاندا ازربحران امسال استان این تولیدی واحدهای داشت: ابراز سمنان و۹ی تبصرهرمیلیارد۶۵۰هزار و تولید رونق محل از تسهیالت تولید۱۸یال برنامه

شدند.بهرهمنداشتغالو

مدی سالمتی استاندارمهدی بینالملل و اقتصادی امور هماهنگی دفتر دوشنبهرکل روز سمنان وی یکهزار داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت به۱۰۰در میوه تن

شد.یریدارخنوروزتعطیالتوعیدشببازاردرقیمتثباتحفظولرکنتمنظور
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حید مدیرعلینقی آبخیزداریان و طبیعی منابع استانرکل ملی عرصه وسعت اینکه بیان با سمنان استان داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در یکشنبه روز ۹ی

دارد.سنداستانملیاراضیدرصد۹۸گفت:است،هکتار۳۶۸ومیلیون

مدی حسینی مشارحمیدرضا با واکسن تولید واحد زنی کلنگ آیین در پنجشنبه روز سمنان استان دامپزشکی روسرکل سرمایهگذار یک باکت سمنان شهر در

است.کردهایجادشغلیفرصت۳۰۰وهزار۲صنعتایناست،گفت:استانبهمربوطکشوردامیداروهایتولیدظرفیتدرصد۴۹اینکهبیان

مشا با واکسن تولید واحد زنی روسرکلنگ سرمایهگذار یک گمکت جدید ساختمان افتتاح و سمنان شهر میرردر مهدی حضور با یکشنبه روز سمنان استان ک

گم کل رییس فجرراشرفی دهه گرامیداشت از روز دومین در اجرایی مسووالن از جمعی و سمنان استاندار آشناگر علیرضا ایران، مهمت،۹۸ک از ینربخشی

است.گذشتههفتهدرسمناناستاناقتصادیخبرهای

فرهنگی

بهرهو معاون رستمیان متبرابراهیم بقاع و موقوفات اقتصادی امورخیری و اوقاف کل اداره داشت:رکه ابراز سمنان در خبرنگاران به دوشنبه روز سمنان استان یه

شد.یابیزاروبررسیتهیه،استانموقوفاتدریرسرمایهگذاحرط۱۷تاکنون،۹۸سالابتدایاز

سرگزارب دوازدهمین اختتامیه آیین خارجیوی و داخلی های مهمان باحضور محرم مهر دیجیتال های رسانه المللی بین مسابقه پنجمین و محرم مهر ملی گواره

ب سمنان، کومش فرهنگسرای در چهارشنبه برشامگاه آثار نمایشگاه سمنانزگرپایی استان جوانان خانه نگارخانه در اسالمی انقالب موضوع با پوستر طراحی یده

ب و سمنان اسالمی تبلیغات هماهنگی شورای همت ازرگزاربا تجلیل و برتر کتابهای نویسندگان از تقدیر با سمنان استان برتر کتاب ساالنه دو چهارمین ی

بود.گذشتههفتهدرسمناناستانفرهنگیخبرهایینرمهمتازبخشیسمنانالهیحکیمتاالردرکتابخوانیوکتابمروجان

اجتماعی

ذوالفقا حسن کرسرهنگ علیرضا داشت: ابراز ایرنا با گو و گفت در جمعه شامگاه مهدیشهر ناحیه سپاه فرمانده شهرستانری این فاطمیون تیپ گردان از یمی

گشت.نائلشهادترفیعمقامبهمقاومتجبههدر

کبی تقی راهبرسرهنگ نشست در سهشنبه روز سمنان استان راه پلیس رییس شمارهری ساختمان اجتماعات سالن در سمنان استان تصادفات یراستاندا۲ی

گذشته سال مشابه مدت به نسبت امسال دی پایان تا فروردین ابتدای از استان مواصالتی محورهای در خسارتی و جرحی فوتی، تصادفهای داشت: ابراز

یافت.افزایشدرصد۲۶

مدی راد اسالمی استاندارحسن انتظامی و امنیتی داشت:رکل ابراز ایرنا با گو و گفت در دوشنبه روز سمنان سالجا۵۹۸ی ابتدای از کاال قاچاق زمینه در یرمتهم

شدند.دستگیراستاندردیپایانتا

نورو مدیزمهدی قانونیکلری ایرناپزشکی با گو و گفت در سهشنبه روز سمنان دراستان امسال آذر پایان تا ابتدا از نزاع هشت و هزار چهار داشت: ابراز

است.یافتهافزایشگذشتهسالدرمشابهمدتبهنسبتکهدادخراستان

سمنان در خبرنگاران به گذشته شنبه سمنان استان انتظامی فرمانده حسنی عبداهلل میلیاردسرهنگ پنج ارزش به مالیاتی فرار داشت: شاهرودراظهار در یال

شد.دستگیرمتهموکشف

ورزش

مدی جانعلی طرمجتبی چهار داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان استان جوانان و ورزش بررکل بالغ اعتبار با استان این در ورزشی ۲۸ح

میشود.کلنگزنیوافتتاح۹۸فجردههدریالرمیلیون۵۴۶ومیلیارد

ستا تیمهای بین فوتسال برتر لیگ جنجالی دیدار از سمنان شهر میزبانی ساراعالم شهروند و ورامین ورزشیی،رگان و فرهنگی جشنواره دوازدهمین پایان

گذشتکههفتهایدرسمناناستانهایخبرینمهمترایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ووش اعزام سمنان، استان اساتید راهیابیوبسیج خوزستان، در ملی تیم انتخابی کشور قهرمانی رقابتهای به سمنان استان دختر ووش۲کاران استانودختر کار

بود.گذشتههفتهدرسمناناستانورزشیخبرهایینرمهمتازبخشیجهانیرقابتهایدرحضوربرایرشتهاینملیتیمیزآمادهسااردویبهسمنان

گذشتکههفتهایدرسمناناستانهایخبرینمهمترایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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