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November's unrest death toll to be announced in coming days: government۱۳
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ستادیاخبار

)۱۳:۴۰-۹۸/۱۲/۰۱(اجتماعیهایشبکهدرمنتشرهجعلینامهدرخصوصقانونیپزشکیتکذیبیه

ظاهرگزارخب فاحش و متعدد ایرادات ضمن که اجتماعی های شبکه در سازمان این به منتسب جعلی نامه انتشار پیرو میزان- مطری مطالب رساند می اطالع به نگارشی و شدهری ح
باشد.میکذبکلیبهمذکورجعلینامهدر

خب حقوقیوقضایی گروه گزارش سازمانرگزاربه الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به میزان قانونیی نامهپزشکی انتشار پیرو کرد: اعالم کشور

ظاه فاحش و متعدد ایرادات ضمن که اجتماعی های شبکه در سازمان این به منتسب ادارجعلی نگارش شیوه در متعدد اشکاالت دارای بیانگرری، و بوده ی

باشد.میکذبکلیبهنیزمذکورجعلینامهدرشدهحرمطمطالبرساندمیاطالعبهباشدمییرادامکاتباتنحوهازجاعالنابتداییآشناییعدم

گی بهره با و علمی اصول مبنای بر و دقت با سازمان این به ارجاعی اجساد تمامی که نکته این ذکر بررسیربا و معاینه مورد روز به تجهیزات و امکانات از ی

نیا لذا و شود می تحویل متوفی خانواده به بالفاصله آن از پس و گرفته نگهدازقرار به آستانهری در را مجعولی اخبار چنین انتشار ندارد، وجود اجساد ی

پرشور ع2انتخابات مردم حماسی حضور از بوم و مرز این دشمنان استیصال و سرخوردگی از ناشی سردارزاسفند باشکوه تشییع در کشورمان قدرشناس و یز

عظیم راهپیمایی و سلیمانی قاسم حاج سپهبد گی22شهید بهره برای آنان تالش و امسال اخبارربهمن انتشار و اذهان در شبهه القای جهت ای شیوه هر از ی

داند.میروپیشانتخاباتدرحضورجهتعمومینشاطوشورازکاستنمنظوربهمجعول

ع ایران پرتالش فرزندان شود می یادآور مجددا پایان سازمانزدر در قانونییز بهتپزشکی تا دارند و داشته تالش همواره حیطهرکشور در را ممکن خدمات ین

نمایند.ارائهکشورمانیززعمردمبهعلمیاستانداردهایواصولبرمنطبقخویش،صعوبتباتواموحساسخطیر،وظایف

پیام/انتهای

ها،ینربرتی،رفوخبراندیش،نوخبر،ایران،24ساعتاقتصادی،گزارشنیوز،نامهخبر،شبکهرسانیاطالعپایگاهشبستان،ایسنا،ایلنا،ایرنا،دیگر:منابع
امید،وتدبیربازار،خط،24رویدادفارس،خلیجانصاف،شفقنا،تیک،،۲۴اقتصاداقتصادنیوز،آنالین،تجارتنیوز،جامفرارو،انتخاب،ایران،پوش،رسآنالین،اعتماد

آنالینیرهمشهکیهان،حمایت،نیوز،شمانیوز،آفتابتابناک،سبز،شاخهایرانی،توسعهامروز،راهایرانی-آنالین،توسعهآنالین،55

)۰۹:۲۹-۹۸/۱۱/۳۰(پزشکیقصوردرصدی11افزایشقانونی:پزشکی

داد.خبر98سالدرپزشکیقصوربامرتبطپروندههزار22ازبیشتشکیلازکشورقانونیپزشکیرییسفارس:خلیج

رییس مسجدی، عباس ایلنا؛ از نقل به فارس» «خلیج گزاش قانونیبه جمعپزشکی در کشور پزشکی کمیسیونهای اداره ساختمان افتتاح حاشیه در کشور

است.جامعهدرعدالتوپیشرفتبحثمیشودحرمطکهموضوعاتیینرمهمتازیکیاسالمیانقالبیزپیروازدههچهارگذشتازپسگفت:خبرنگاران

سال در توجهی قابل آمار اینکه به توجه با و کمیسیونهاست پرونده به رسیدگی قضایی حوزه در مهم بسیار موضوعات از یکی داد: ادامه در98و97وی

بود.توجهقابلیکیزفیفضاییکبهنیازداشتیمکمیسیونهادرشدهتشکیلپروندههایخصوص

۳۹
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م کمیسیون گفت: فجر دهه ایام در تهران استان پزشکی کمیسیون ساختمان افتتاح به اشاره با درزکروی میکنیم افتتاح را آن ساختمان امروز که پزشکی ی

م این به پزشکی کمیسیونهای با مرتبط پروندههای خصوص در استانها تمام از که است شده گرفته نظر در منظور این برای یکرحقیقت و کنند مراجعه کز

باشیم.داشتهرجوعهااربابوپزشکانوکارشناسانبرایمناسبمحیط

قانونیرییس سالپزشکی در گفت: پزشکی کمیسیونهای در شده تشکیل پروندههای آمار درباره این97،20کشور در پزشکی قصور خصوص در پرونده هزار

شدهاند.تبرئهمابقیورسیدهاثباتبهپروندههاایندرصد46درپزشکیقصورکهاستشدهتشکیلکمیسیونها

سال در داد: ادامه از98وی بیش نیز درصدی22تاکنون پنج رشد که است شده تشکیل پزشکی کمیسیونهای در پزشکی قصور خصوص در پرونده هزار

است.کردهپیداافزایشنیزپزشکیقصوردرصد11همچنینوداشتهگذشتهسالبهنسبت

تص حفظروی به و داده کاهش را پزشکی کمیسیونهای در شده تشکیل پروندههای میزان توانند می کار به توجه و حرفهای اخالق رعایت با پزشکان کرد: یح

وزارت و پزشکی علوم دانشگاههای با اینکه جمله از دادهایم انجام را اقداماتی نیز پزشکی قصور پروندههای کاهش خصوص در ما کنند کمک پزشکی جایگاه

پیشگی پزشکی قصور از بتوانیم میگرفته صورت گذشته در که پزشکی قصور از گرفتن درس با تا کردیم امضا تفاهمنامه نیز خصوص این در کنیمربهداشت ی

باشد.موثرپزشکیقصورکاهشبهنسبتمیتواندبیمارباموثرومناسبارتباطوحرفهایاخالقرعایتهمچنین

در پزشکی جرایم به رسیدگی گفت: دارد، را الزم بازدارندگی پزشکی قصور پروندههای برای شده گرفته نظر در جرایم آیا که سئوال این به پاسخ در مسجدی

به رو روند این نشود عملیاتی شد ذکر که مولفههای چنانچه اما دارند را الزم بازدارندگی شده گرفته نظر در احکام قطعا و میشود اجرا پزشکی جرائم دادسرای

کنند.یافتردراخدماتینربهتپزشکیحوزهدردارندحقمردماینکهبرمضافبودخواهدرشد

جماراندیگر:منابع

)۰۶:۵۶-۹۸/۱۱/۳۰(رشتههاست؟کداممختصپزشکیمحکومیتینربیشت

داشتهاند.امسالماه9درراپزشکیقصورپروندههایدرمحکومیتینربیشترشته4قانونی،پزشکیاعالمبراساس

سازمان توسط شده ارائه آمار اساس بر قانونیگسترشنیوز: درپزشکی و9کشور هزار پنج امسال، در854ماه پزشکی، قصور به مربوط پرونده

قانونیکمیسیونهای و(پزشکی هزار دو تعداد این از که شده بررسی رسیدگی) اول نوبت است.561در شده تبرئه به منجر مابقی و محکومیت به منجر مورد

و هزار دو آمار، این و243از هزار و بوده ارتوپدی و عمومی جراحی زنان، جراحی دندانپزشکی، رشتههای در پزشکی قصور به مربوط این174پرونده در مورد

است.شدهتبرئهبهمنجرنیزمابقیومحکومیتبهمنجررشتهچهار

بیشت قانونی، پزشکی آمار اساس باربر دندانپزشکی به مربوط ترتیب به پزشکی، قصور پروندههای در محکومیت مورد با481ین عمومی جراحی 277مورد،

است.بودهمورد127باارتوپدیومورد184بازنانجراحیومورد

تسنیممنبع:

آنالینشفاخراسان،دیگر:منابع

شکیپزقصورصدیدر11ایشافزقانونی:شکیپزس:فارخلیج|خبرخبرادامهادامه
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/۹۸/۱۱(جانقیمتبهخطاهاییاست؛یافتهافزایشدرصد11پزشکیقصور98سالدرکشور،قانونیپزشکیآماراساسبر
۳۰-۰۷:۴۵(

دست24ساعت از قیمت به که اشتباهی هم آن کنند اشتباه درمان کادر و پزشک اینکه عمومی باور در نبود، شده شناخته مردم برای پیش سال چند تا که است موضوعی پزشکی، -قصور
اخبا هرازچندی و میچرخد مردم میان واژه این که است سالی چند اما نداشت وجود شود، تمام بیمار جان مررفتن درباره اجتماعیری شبکههای در پزشکی قصور دلیل به بیمار گ

میشود،دستبهدست

دچار میتواند هم پزشک که گرفته شکل عمومی افکار در فرض این حاال نبود، شده شناخته مردم برای پیش سال چند تا که است موضوعی پزشکی، قصور

مهمت از یکی عنوان به دنیا تمام در بلکه ایران در تنها نه پزشکی قصور اما شود مراشتباه دالیل آمارهایرین اساس بر که جایی تا میشود شناخته میر و گ

از بیش ساالنه و میدهند دست از پزشک خطای یا قصور دلیل به را خود جان دنیا در نفر پنج دقیقه، هر در جهانی، بهداشت نفر138سازمان میلیون

آمارهای اما نیست باال کشورها سایر با مقایسه در ایران در آمار این معتقدند کارشناسان حال این با میبینند. آسیب پزشکان اشتباهات دلیل به جهان در

قانونیسازمان سالپزشکی در که دارد آن از حکایت شد اعالم گذشته روز از98که بیش کمیسیونهای22تاکنون در پزشکی قصور خصوص در پرونده هزار

پزشکی قصور موضوع، این با شده تشکیل پروندههای آمار افزایش بر عالوه و داشته گذشته سال به نسبت درصدی پنج رشد که است شده تشکیل پزشکی

است.کردهپیداافزایشدرصد11گذشته،سالبهنسبتیرجاسالدرهم

ایراندرپزشکیقصوروضعیت

حدود گذشته سازمان18تا17سال در پزشکی قصور زمینه در شکایت مورد قانونیهزار کهرمطپزشکی شده پزشکی50ح نظام دادسراهای در آنها درصد

سال در تنها دیگر سوی از است. گرفته قرار بررسی برای1396مورد و2، در746هزار وضعیت این شد، محرز پزشکی قصور قانونی، پزشکی به ارجاعی پرونده

که است که51حالی بوده تهران به مربوط پزشکی خطای پروندههای و40درصد میشود محرز قصور عباس60درصد میشوند. تبرئه هم پروندهها درصد

رییس قانونیمسجدی، درپزشکی کرد: بیان موضوع این درباره تازه آمار ارایه با گذشته روز امسال9کشور، و22ماهه به598هزار کمیسیونها در پرونده

پزشکی، قصور پروندههای شامل پروندهها این که است رسیده قانونینتیجه باپزشکی مقایسه در آمار این که است قانونی روانپزشکی سال9و که97ماهه

رسیده نتیجه به پروندههای و21تعداد در524هزار افزود: پزشکی قصور آمار به اشاره با وی میداد. نشان را رصدی پنج رشد بود، امسال9مورد 7349ماهه

تبرئه به منجر که شده ارجاع کمیسیونها به پزشکی قصور پرونده محکومیت3876مورد و قبل3473مورد سال با مقایسه در آمار این که است شده مورد

در پزشکی قصور پروندههای مجموع و97ماهه9که هزار نیز805شش محکومیتها میزان حال عین در میدهد. نشان را درصدی هشت رشد بود، مورد

میدهد.نشانرادرصدی11رشدبودهمورد3128که97سالماهه9بامقایسهدر

سازمان رییس قانونیاظهارات دیگرپزشکی کشورهای به نسبت ایران در پزشکی قصور آمار معتقدند کارشناسان که است حالی در ایزکشور نیست. جریاد

اتفاق کمتر کشورها سایر با مقایسه در ایران در پزشکی قصور گفت: «تعادل» به موضوع این درباره ایران، داخلی متخصص پزشکان جامعه رییس خسرونیا،

بیشت دقت عمل، هنگام ایرانی جراحان کارمیافتد، بر عارضهری با درمان اصوال که است این کرد، فراموش نباید که نکتهای اما، دارند. میدهند، انجام که ی

باشیم. ناگوار و ناخواسته اتفاقات منتظر باید دشوار، و سخت جراحی اعمال در است. خونزهمراه علت به بیمار که است ممکن قصورزیریرا کند. فوت ی

قبول نباید و ندارد را آن انجام برای کافی مهارت و تبحر که شود عهدهدار را درمانی اینکه یا باشد. بیمار بالین بر پزشک نرسیدن موقع به از ناشی میتواند

در اشتباهات قبیل این افزود: دارد، وجود پزشکی رشتههای تمامی در قصور که مطلب این بیان با او دانست. پزشکی قصور میتوان را موارد قبیل این کند.

و کم پزشکی، مختلف بهطوزرشتههای است. یکریاد وقتی شود. قصور دچار آندوسکوپی، یا دارو اشتباهی تجویز با میتواند داخلی متخصص یک که ی

رو جراح س6تا5یزپزشک یک شود.اما خطا دچار است ممکن میدهد، انجام جراحی جلرعمل و بینی پیش قابل درمانها عوارض از نیست.رگیوی ی
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جراحی، اعمال اگر افزود: میافتد، اتفاق دنیا جای همه در درمان از ناشی خطاهای که مطلب این عنوان با ایران، داخلی متخصص پزشکان جامعه رییس

کمت عوارض قطعا باشد، دهند.رانتخابی قرار جراحی عمل تحت را بیماران همه که دارند اصرار پزشکان برخی که است حالی در این داشت. خواهد دنبال به ی

خطای اول کرد؛ جدا هم از ابتدا باید را مختلف مبحث دو موضوع، این بررسی در که است موضوع این به توجه کرد فراموش نباید آنچه کرد: بیان خسرونیا

دیگ و است خیر یا شود عارضه ایجاد باعث اینکه از اعم ناصحیح، درمان و نادرست تشخیص شامل که است قصوررپزشکی گیرد، قرار توجه مورد باید که ی

یا بیمار فرد یک برای مراقبتی و درمانی تشخیصی، بهداشتی، خدمات و اقدامات در پزشکی حرف شاغالن از یکی یا پزشک یک اگر اصوال است. پزشکی

میدهد.خرپزشکیقصورشودایجادآسیبیعدمرعایت،ایناثربرونکندرعایتدرستیبهراکارآنفنیوعلمیینزموامصدوم

جهانیبهداشتسازمانآماربهنگاه

مرآخ در مهم علت پزشکی قصور که دارد آن از حکایت جهانی بهداشت سازمان آمار هررین در سازمان این گزارش اساس بر است. جهان سراسر در میر و گ

از بیش ساالنه و میدهند دست از پزشک خطای یا قصور دلیل به را خود جان دنیا در نفر پنج پزشکان138دقیقه، اشتباهات دلیل به جهان در نفر میلیون

میکند.تحمیلجهاندرمانوخدماتسیستمبهدالرمیلیارد42حدودینهایزهدارونادرستتجویزبامرتبطاشتباهاتتنهادیگرسویازمیبینند.آسیب

بسیا که کرد اعالم خود اخیر بررسیهای در جهانی بهداشت کارسازمان از بسیاری در و ندارند را خود اشتباهات بیان جرات درمانی، مراکز ازرکنان مواقع از ی

داد. قرار پزشکی قصور و اشتباهات کنار در نباید را پزشکی خطاهای موضوع که است حالی در این کنند. پنهان را آن میدهند ترجیح مجازات، آنچهزبیم یرا،

ناخود پزشکی خطای اینکه است استآمسلم ممکن قصد، بدون و شاملرگاه پزشکی اشتباه و قصور گرفت. نادیده نمیتوان را پزشکی اشتباه اما، دهد. خ

میشوند.محسوببیماراندیدنآسیباصلیدالیلازفاکتورسهاینواستداروهانادرستمصرفودرمان،وداروتجویزدراشتباهتشخیص،دراشتباه

که فقیر و کمدرآمد کشورهای به مربوط تنها پزشکی، قصور که دارد آن از حکایت جهانی بهداشت سازمان سوی از ارایهشده ارقام و آمار دیگر سوی 80از

هر از بیمار یک هم، پیشرفته کشورهای در بلکه نیست میدهند، تشکیل را جهان جمعیت نمونههای10درصد جمله از میشود. پزشکی اشتباهات قربانی بیمار

اشعههای و خون انتقال در اشتباه نادرست، شیوهای به داروها از استفاده به میتوان پزشکی یاXخطای بدن عضو یک اشتباه قطع فاجعهبارتر، موارد در و

کرد.اشارهدیگرطرفجایبهمغزطرفیکاشتباهجراحی

دارد؟موضعیچهپزشکاناشتباهاتبرابردرقانون

سال مصوب اسالمی مجازات قانون رعایت1392در و مهارت نبود و شده «بیمباالتی» و «بیاحتیاطی» شامل جزایی خطای همان یا پزشکی تقصیر مصادیق

عنوان به دولتی، نظامات اطرافیانزنکردن یا بیماران شکایات بیشتر که است حالی در وضعیت این میگیرند. قرار بیمباالتی و بیاحتیاطی از یرمجموعهای

از است. جراحی» عمل از بعد «مراقبتهای یا بیماران» درمان و معالجه در «بیمباالتی و «بیاحتیاطی» تشخیص»، در «خطا خصوص در پزشکان از آنها

سهلانگا شامل پزشکی تخلفهای قانون، برابر دیگر موارسوی نکردن رعایت وظیفه؛ انجام در بیمازی نوع و اسرار کردن افشا قانونی؛ و شرعی علمی، ی؛رین

است.گمراهکنندهتبلیغاتیقرطازبیمارجذبوپزشکیشؤونخالفاعمالانجام

همدلی

جانقیمتبهخطاهایی:24ساعت|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهاعالمخارجیرسانههایسویازکهاستاعدادیازپایینتربسیارماهآبانشدگانکشتهتعداد:گفت:رئیسجمهوررئیسدفتر

امروز(چهارشنب صبح رئیسجمهور دفتر رئیس واعظی محمود مهر، خبرنگار گزارش کههبه جوییهایی صرفه به توجه با گفت: دولت هیئت جلسه حاشیه در (

بیفتد.اتفاقدولتکنانرکاحقوقدرخوبیتحولیمرامیدواگفتند،نوبختآقایکهمطالبیباوانددادهانجامهادستگاهازبرخی

بن سهمیه نوروز تعطیالت برای آیا اینکه خصوص در شدنزوی نهایی از پیش نباید اما است بررسی حال در موضوع این گفت: یابد، می اختصاص ای ویژه ین

دارد.متعددیمالحظاتیرازشود،پرداختهموضوعاینبهنبایدکنممیفکرمندهیم.امیدمردمبهها،بررسیاین

تص اسفند دوم انتخابات به اشاره با جمهور رئیس دفتر بسیارررئیس اهمیت ایران المللی بین جایگاه و نظام دولت، نظر از اسفند دوم انتخابات کرد: یح

دارد.باالیی

مشا چقدر هر افزود: آمرواعظی های خدعه شود، بیشتر مردم ررکت و بسیاژیکا تواند می اسفند دوم انتخابات شد. خواهد خنثی صهیونیستی ازریم ی

ح یک ما که است این آن دلیل کند. حل را کشور امروز باشکوهرمشکالت مراسم و سلیمانی شهید سپهبد تشییع مراسم در را مردم سوی از عظیم بهمن۲۲کت

است.گیربزبسیارعظمتاینکهبودندشدهحاضرصحنهدربارانوبرفوجودبامردمکهبودیمشاهدرا

مشا یک اسفند دوم مطمئنم من داد: ادامه حروی این بود. خواهیم شاهد کشور سراسر در را عظیم بسیار ورکت انسجام موجب تواند می حضور و کت

بیشت قدرت با مجلس و شود ما جامعه آمروحدت که شرایطی در کند. آغاز را خود کار میری القا و کنند می صحبت ما انتخابات خصوص در مرتب ها یکایی

بهت مردم گسترده حضور هستند، ناراضی شرایط از و اند کرده قهر رأی صندوق با ما مردم آمرکنند به پاسخ ررین و دهدژیکا می نشان و است صهیونیستی یم

ندارد.دشمنانبهربطیواستخانوادگیدرونهاگالیهایناماباشند،داشتههاییگالیهمسائلبرخیازمامردماستممکن

تص رئیسجمهور دفتر هررئیس ما مردم کرد: اینریح طول در بردا۴۱گز بهره جلوی و اند نداده را داخلی امور در بیگانگان دخالت اجازه اموررسال از آنها ی

گیرند.میراداخلی

باشد.باشکوهروزیکاسفنددومامیدوارمگفت:واعظی

خب نشست در جمهور رئیس های صحبت خصوص در سئوالی به پاسخ در گفت:روی ماه آبان شدگان کشته تعداد پیرامون قانونیی شدهپزشک کشته آمار

با هم من کرد. خواهیم عمل است امنیت شورای مصوبه آنچه اساس بر ما کند. اعالم را آمار این باید ملی امنیت عالی شورای بودند گفته اینکه و دارد را ها

نیست.درستاصالکنند،میاعالمآبانشدگانکشتهتعدادخصوصدرهاخارجیکهارقامیواعدادکهموافقمجمهوررئیسآقاینظر

اعداد این باید ذیربط های دستگاه اما است شده اعالم خارجی های رسانه سوی از که است اعدادی از تر پایین بسیار آبان شدگان کشته تعداد افزود: واعظی

ها ساختمان و ها خانه زدن آتش اثر در که افرادی یا پیاده عابران عادی، مردم بسیج، نیروهای از نفر چند حوادث این در شود می مشخص و کنند اعالم را

چندز ماه آبان در که شود می مشخص حال هر به است. نداشته اعتراضات این به ربطی هیچ و اند مانده آوار چهزیر به و حوادث در کودک و مرد چند ن،

اند.دادهدستازراخودجاندلیلی

دیگر کشورهای همه مانند کردیم می فکر ما افزود: قانونیوی خبپزشک نشست در دلیل همین به هم جمهور رئیس و کند می اعالم را شدگان کشته یرآمار

سازمان رئیس اما گفتند را موضوع قانونیاین یکپزشکی در ما هم گذشته روز و کند اعالم را آمار ملی امنیت عالی شورای است شده مصوب که کردند اعالم

کنند.اعالمراآمارشده،مصوباگرکهخواستیمآنهاازکشور،یرزورحمانیآقایوملیامنیتعالیشورایدبیرشمخانیآقایبهنامه
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آنالین،یرهمشهنیوز،آفتابیزد،آفتابایلنا،دولت،برنا،،۲۴اقتصادیا،رآایسنا،ایرانی،توسعهموج،نیوز،تجارتامین،سنقر،یبونرتآنالین،جواندیگر:منابع
نو،بشارتنیوز،بهارآنالین،-اقتصاددنیاینیوز،فرتاکرصد،ایران،دیدهبانآنالین،اعتمادآنالین،یرساالمردمیز،رتبعصروارش،ایمنا،ناطقان،پوش،رسنیوز،فردا
نو،اخبارملیت،الف،آنالین،نسیمآنا،روز،سیاستنیوز،تینآنالین،ایرانانصاف،تسنیم،فردا،نسلانتخاب،ابرار،ی،رهمشهسال،شعارشفقنا،گر،رکاوکار

صبح،ستارهسالمت،یرگزارخبنیوز،افکارق،رمشوالیت،حامیانفارس،خبرنگاران،باشگاهنما،معاصر،راهبردپارسینه،نیوز،طبسخبر،شبکهرسانیاطالعپایگاه
پرونده،پایشگر،ی،رتصویخبر،598ها،ینربرتنیوز،اهللحزبایرانی،دیپلماسیفرهیختگانآنالین،خبر،ایراناقتصاد،نسیمبانک،اخبارعصرخبر،دفاعمقدس،

ممتازنیوزیدار،رخ
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)۰۹:۲۱-۹۸/۱۱/۳۰(بیفتداتفاقدولتکنانرکاحقوقدرخوبیتحولیمرامیدوادولت:هیاتجلسهحاشیهدرواعظی

امیدوا گفتند، نوبخت آقای که مطالبی با و اند داده انجام ها دستگاه از برخی که جوییهایی صرفه به توجه با گفت: جمهور رئیس دفتر کاررئیس حقوق در خوبی تحول دولتریم کنان
بیفتد.اتفاق

از برخی که جوییهایی صرفه به توجه با کرد: اظهار دولت هیات جلسه حاشیه در امروز صبح جمهور رئیس دفتر رئیس واعظی محمود نیوز، مرور گزارش به

بیفتد.اتفاقدولتکنانرکاحقوقدرخوبیتحولیمرامیدواگفتند،نوبختآقایکهمطالبیباوانددادهانجامهادستگاه

بن سهمیه نوروز تعطیالت برای آیا اینکه خصوص در شدنزوی نهایی از پیش نباید اما است بررسی حال در موضوع این گفت: یابد، می اختصاص ای ویژه ین

دارد.متعددیمالحظاتیرازشود،پرداختهموضوعاینبهنبایدکنممیفکرمندهیم.امیدمردمبهها،بررسیاین

تص اسفند دوم انتخابات به اشاره با جمهور رئیس دفتر بسیارررئیس اهمیت ایران المللی بین جایگاه و نظام دولت، نظر از اسفند دوم انتخابات کرد: یح

دارد.باالیی

مشا چقدر هر افزود: آمرواعظی های خدعه شود، بیشتر مردم ررکت و بسیاژیکا تواند می اسفند دوم انتخابات شد. خواهد خنثی صهیونیستی ازریم ی

ح یک ما که است این آن دلیل کند. حل را کشور امروز باشکوهرمشکالت مراسم و سلیمانی شهید سپهبد تشییع مراسم در را مردم سوی از عظیم بهمن22کت

است.گیربزبسیارعظمتاینکهبودندشدهحاضرصحنهدربارانوبرفوجودبامردمکهبودیمشاهدرا

مشا یک اسفند دوم مطمئنم مشار* یک اسفند دوم مطمئنم من داد: ادامه بودوی خواهیم شاهد کشور سراسر در را عظیم بسیار دررکت را عظیم بسیار کت

ح این بود. خواهیم شاهد کشور بیشترسراسر قدرت با مجلس و شود ما جامعه وحدت و انسجام موجب تواند می حضور و دررکت کند. آغاز را خود کار ی

آم که هستند،رشرایطی ناراضی شرایط از و اند کرده قهر رأی صندوق با ما مردم کنند می القا و کنند می صحبت ما انتخابات خصوص در مرتب ها یکایی

بهت مردم گسترده آمرحضور به پاسخ ررین و اماژیکا باشند، داشته هایی گالیه مسائل برخی از ما مردم است ممکن دهد می نشان و است صهیونیستی یم

ندارد.دشمنانبهربطیواستخانوادگیدرونهاگالیهاین

تص رئیسجمهور دفتر هررئیس ما مردم کرد: اینریح طول در بردا41گز بهره جلوی و اند نداده را داخلی امور در بیگانگان دخالت اجازه اموررسال از آنها ی

گیرند.میراداخلی

باشد.باشکوهروزیکاسفنددومامیدوارمگفت:واعظی

خب نشست در جمهور رئیس های صحبت خصوص در سئوالی به پاسخ در گفت:روی ماه آبان شدگان کشته تعداد پیرامون قانونیی شدهپزشک کشته آمار

با هم من کرد. خواهیم عمل است امنیت شورای مصوبه آنچه اساس بر ما کند. اعالم را آمار این باید ملی امنیت عالی شورای بودند گفته اینکه و دارد را ها

نیست.درستاصالکنند،میاعالمآبانشدگانکشتهتعدادخصوصدرهاخارجیکهارقامیواعدادکهموافقمجمهوررئیسآقاینظر

خارجی های رسانه سوی از که است اعدادی از تر پایین بسیار آبان شدگان کشته تعداد افزود: خارجیهاستواعظی ادعای از پایینتر آبان جانباختگان آمار *

پیاده عابران عادی، مردم بسیج، نیروهای از نفر چند حوادث این در شود می مشخص و کنند اعالم را اعداد این باید ذیربط های دستگاه اما است شده اعالم

ها ساختمان و ها خانه زدن آتش اثر در که افرادی آبانزیا در که شود می مشخص حال هر به است. نداشته اعتراضات این به ربطی هیچ و اند مانده آوار یر

اند.دادهدستازراخودجاندلیلیچهبهوحوادثدرکودکومردچندن،زچندماه

دیگر کشورهای همه مانند کردیم می فکر ما افزود: قانونیوی خبپزشک نشست در دلیل همین به هم جمهور رئیس و کند می اعالم را شدگان کشته یرآمار

سازمان رئیس اما گفتند را موضوع قانونیاین یکپزشکی در ما هم گذشته روز و کند اعالم را آمار ملی امنیت عالی شورای است شده مصوب که کردند اعالم

کنند.اعالمراآمارشده،مصوباگرکهخواستیمآنهاازکشور،یرزورحمانیآقایوملیامنیتعالیشورایدبیرشمخانیآقایبهنامه
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)۰۸:۵۶-۹۸/۱۱/۳۰(میشوداعالمآیندهروزچندظرفماهآبانحوادثشدگانکشتهآمارربیعی:

شد.خواهداعالممسئولدستگاههایازیکیسویازآماراینآیندهروزچندظرفماهآبانحوادثشدگانکشتهدقیقآمارگفت:دولتسخنگویایرنا-تهران-

آمار درخصوص سوالی به پاسخ در خبرنگاران جمع در حضور با دولت هیات نشست حاشیه در چهارشنبه روز ربیعی» «علی ایرنا، سیاسی خبرنگار گزارش به

آبان باختگان جمهو۹۸جان رییس آنچه داشت: مراظهار علت اعالم مرجع قانون پزشکی که بوده اساس این بر کردند، بیان است.ری دفن جواز صدور و گ

شود.بیانشفافبهصورتبایدآماراینکهچرانمیمانیممعطلماولی

کرد: اضافه قانونیوی رسمیپزشکی اعالم منتظر باید ما قطعا است. کرده اعالم را شدگان) کشته (آمار نامهای قانونیطی امرپزشکی این که میماندیم

نمیکرد.کفایتقانونیپزشکیاعالمولیاستگرفتهصورت

گزارشگی و میدانی بررسیهای شد: یادآور دولت ورسخنگوی انتظامی دستگاههای از اقدام، نحوه و فوت چگونگی درخصوص کننده عمل دستگاههای از ی

شد.اتخاذهمامنیتی

ش خواهد اعالم ذیربط مراجع طرف از بهزودی اقدام چگونگی با همراه دقیق آمار کرد: اضافه تصمیمگیربیعی خصوص این در چندرو ظرف و است شده ی

شد.خواهداعالممسئولدستگاههایازیکیسویازآماراینآیندهروز

موضوع درباره همچنین بحثFATFوی امروز گفت: کشور در پیچیده معادله یک به آن شدن تبدیل مشروحجلسهدرFATFو طور به دولت هیات

ترورمط با مبارزه در خودمان داخلی سیاستهای اجرای در که توجهی قابل داخلی اقدامات مجموعه اساس بر تا دادیم انجام را تالشمان همه شد. ورح یسم

شود.کشورمتوجهنهاداینجلسهدرآسیبینرکمتدادیم،انجامپولشویی

و امروز گزارش به توجه با افزود: داد، انجام زمینه این در را خود تالش تمام دولت اینکه بیان با اکثزربیعی دولت هیئت در اقتصاد جملهریر از کشورها یت

ت روسیه، چین، اروپایی، آفرکشورهای آمرکیه، اما کردند حمایت ما از جلسه در شدت به ما دوستان دیگر و جنوبی اسرائیلریقای و سعودی عربستان یکا،

هستند.یسمرترومالیحامیینرگتربزکشورهااینخودکهاستعجیببسیارومیکردنددنبالایرانباجدیطوربهراخودمخالفت

تص دولت ترورسخنگوی حامی خود که کشورهایی کرد: بیشتریح هستند بهریست رسیدن مانع و دادند انجام سیاه لیست به ایران ورود برای را تالش ین

بهتربهت به کشور تا دارد ادامه هنوز ما تالشهای اما شدند؛ نتیجه نوشتهرین ایران برای جدیدی چیز کردند می تالش هم عدهای کند. پیدا دسترسی نتیجه ین

داد.نخواهدخراتفاقاینخوشبختانهکهشود

کرد: خاطرنشان خاربیعی سیاه لیست از را کشور بودیم، سیاه لیست در وقتی یازدهم مانعردولت میافتد که اتفاقی هر کرد خواهیم تالش هم باز و کرد ج

هست.پذیرامکانلیستازخروجهمبازشدیمواردهماگرشود.سیاهلیستبهمارفتن

م بانک کل رئیس سوی از هایی تالش اقتصادی بخش در البته کرد: اضافه جلسهزکروی در که اتفاقی هر تا شد انجام دستگاهها سایر و اقتصاد وزارت خری،

نبیند.آسیبیکهشودطراحییرطومااقتصاددهد

یادآورشد: دولت تحسخنگوی فشارهای همه چون که است این بر تحلیل جلسه در حاضر حال متمردر ما مالی مبادالت روی راریم مالی مبادالت و شده کز

داد.نخواهدخرخاصیاتفاقحتی،سیاهلیستبهرفتنباگرفتههدف

تح از که زمانی کرد: تاکید خارربیعی داریم نیاز شویم حتمرج میم بانک کل رئیس کنم می فکر اما نباشیم سیاه لیست در خوبزکرًا را موضوع این هم ی

داشت.نخواهدیادیزتاثیراستکزرمتمایرانمالیپولینظامبرهایمرتحکهزمانیتاوکوتاهمدتدرکهدادندتوضیح

داردادامه

۷۷
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شفقنا،نیوز،شماتهران،اقتصادبورس،دنیایتابناک،آنالین،ایرانوالیت،حامیانجماران،دولت،انتخاب،ق،رشاقتصاد،دنیایایران،شبستان،پانا،دیگر:منابع
پرس،رجانیوز،امینامروز،راه،24رویدادپرس،رعصایران،صداینیوز،فراسوروزنو،داغ،خبرنیوز،مرورها،ینربرترصد،آنالین،کوشکردپرس،تیک،نیوز،تیتر

گسترش،آنالین،جوانآنالین،-اقتصاددنیایالف،خبرآنالین،تسنیم،دانشجو،امین،امروز،رویدادآزادی،عصراسالمی،یرجمهوپالس،زروآنالین،55آنالین،شروع
ایلنا،سال،شعاررضوی،یرگزارخبملیت،عبارت،ایران،دانشجویانخبرنامه،24ساعتنیوز،آفتاببازار،خطیا،رآبازاراقتصادآنالین،نما،بولتن،نو،اخبار

اطالعات،ما،گارزروملی،اقتصادما،پیامسبز،شاخهقلم،صاحبمواجهه،تجارت،ملی،آرمانافکار،نو،بشارتایران،دیدهبانآنالین،قدسخرداد،آنالین،یرهمشه
یرفوخبرنیوز،نامهصبح،هفت

)۱۱:۵۳-۹۸/۱۱/۳۰(است؟چقدر98آبانشدگانکشتهرسمیآمار

است؟چقدر98آبانشدگانکشتهرسمیآمار

خب پایگاه گزارش خبربه نشست در کشورمان جمهور رئیس روحانی حسن پیش روز چند گلونی آبانری شدگان کشته مورد در سوالی به پاسخ در خود 98ی

چی آن با آمار بسیازگفت تفاوت میشود اعالم رسانهها برخی در که عهدهری به آمار این اعالم ولی دارد جمهوری یاریاست قضائیه قوه و نیست پزشکیی

کنند.اعالمراآمارایندقیقمیزانمیبایستقانونی

آبان شدگان کشته رسمی خب98آمار نشست در هم قضاییه قوه سخنگوی صبح امروز سو آن درراز مسئولیتی هیچ قضاییه قوه قانون طبق کرد عنوان خود ی

آما چنین اعالم کهرخصوص است ملی امنیت شورای یا و دولت عهده به آمار این اعالم و ندارد است.ری جمهور رئیس خود با نیز ملی امنیت شورای یاست

دیگ خبر سازمانردر رئیس داشتیم: نیز قانونیی وظیفهپزشکی و کردیم اعالم ذیصالح مراجع به اول روزهای همان در را ماه آبان فوتیهای آمار گفت: کشور

یم.رنداموضوعاینرسمیاعالمبرایسازمانی

دیگ آمار هر در که ماه آبان به مربوط آمارهای در تنها بدانندرنه صالح خود اگر آنها و میکنیم اعالم ذیصالح مقامات به است محرمانه ما آمار اینکه دلیل به ی

میکنند.اعالمراآمارها

نشد.منتشررسمینهادهیچازیرآماهیچقوسوکشاینپایاندر

عهده به را وظیفه و میکند مسئولیت سلب خود از راحتی به نهاد هر که چرا ندارد وجود اتفاقاتی چنین مسئولین مورد در روشنی و شفاف قانون گویا

میاندازد.دیگرنهادهای

است.مشخصمسئولشکهقانونوضعولینیستمشخصمسئولشآماراعالمگفتبایدحال

پاسکا چنین شاهد دیگر تا کنید اصالح را قوانین حداقل کسرپس هیچ که است سخت چقدر عدد یک کردن اعالم دیگر نباشیم. مسئولین سوی از یهایی

نمیگیرد؟عهدهبهرامسئولیتش

نمیکند.منتشررارسمیآمارکسیامااست.نفر1500آمارازکمتربسیاراصلیآمارکهمیشوداعالمنهادهاتمامسویازکهاینجاستجالبنکته

دولت: هیات جلسه حاشیه در دولت میشودسخنگوی اعالم آینده روز چند در آبان جانباختگان آمار قانونیربیعی: آبانپزشکی جانباختگان آمار نامهای طی

نمیکرد.کفایتسازمانایناعالمامااستکردهاعالمراماه

شد.اخذهمامنیتیوانظامیدستگاهازاقدامنحوههمچنینوفوتچگونگیخصوصدرکنندهعملدستگاههایازیرگزارشگیومیدانیبررسیهای

خواهد اعالم مسئول دستگاههای از یکی سوی از آینده روز چند در میکنم فکر و شده اعالم ذیربط مراجع طرف از زودی به اقدام چگونگی با همراه دقیق، آمار

میشوداعالمآیندهروزچندظرفماهآبانحوادثگاندشکشتهآمارربیعی:ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شد

پیامپایان

)۲۱:۲۲-۹۸/۱۲/۰۲(گذشتکههفتهایدرحقوقیپربازدیدهای

شهررگزارب ندامتگاه از قضا دستگاه رییس بازدید زم، اهلل روح دادگاه جلسه دومین بازدیدتری پر از و... مجلس انتخابات دوم مرحله روز تعیین و نگهبان شورای انتخاباتی اخبار ینری،
بود.گذشتههفتهدرحقوقیاخبار

کنیم:میمرورراگذشتههفتهقضاییوحقوقیپربازدیداخبارایسنا،گزارشبه

شودیرخودداوثایقپذیرشومرخصیاعطایمورددروجهبالهاییرسختگیازقانونبهعملبا

روز و (س) زهرا حضرت والدت سالروز آستانه شهرزدر ندامتگاه از قضا دستگاه رئیس رئیسی، سیدابراهیم آیتاهلل گذشته، هفته در ورن کرد بازدید (زنان) ی

شود.یرخودداوثایقپذیرشومرخصیاعطایمورددروجهبالهاییرسختگیازقانونبهعملباکرد:تاکیدبازدیدایندر

گرفتهاند.قرارپیگردتحتداشتند،نقشلواساناتیهایرخوازمینپروندهدرکهمتخلفییرشهمسئوالنگفت:قضاییهقوهرئیس

جمهو در قضایی مسئوالن گفت: گذشته هفته در کرمان به سفر در پیگیررییسی عراق کشور مسئوالن با تماسهایی در و ایران اسالمی شهادتری موضوع ی

همکا با را کار تا شدهاند مامور قضاتی و تشکیل تهران دادسرای در نیز پروندهای آنکه ضمن دارند کار دستور در را سلیمانی قوهرسردار بینالمللی معاونت ی

کنند.یرپیگیکشوردرخارجهاموروزارتوقضاییه

مشا نحوه دستورالعمل ابالغ و رونمایی "آیین موضوع با مردمی نهادهای با قضاییه قوه عالی شورای اندیشی هم نشست در نهادهایررییسی تعامل و کت

است؟چقدر98آبانگاندشکشتهسمیرآمارگلونی:|خبرخبرادامهادامه
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(ر امام روح از کرد: اظهار قضاییه" قوه تشکرهمردمی نهاد مردم سازمانهای از همچنین کنند. مدد را ما وظایف انجام به نسبت که میطلبیم استمداد شهدا و (

است.شدهیزانزعاینحضوربهینزمامروزقضاییهقوهشورایعالیجلسهکهکنممی

میشودگزارربفروردین29مجلسانتخاباتدوممرحله

بود.زمینهایندرنگهبانشورایسخنگویکدخداییعباسعلیسخنانوانتخاباتبهمربوطاخبار،گذشتههفتهحقوقیاخبارینرپربازدیدتاز

روز تعیین در کشور وزارت پیشنهاد با گفت: نگهبان شورای سخنگوی کدخدایی اسالمی1399فروردین29عباسعلی شورای مجلس انتخابات دوم مرحله برای

شد.موافقت

را نگهبان شورای به انتخاباتی تخلفات از مردمی گزارشهای کرد: اعالم و داد خبر نگهبان شورای اعضای با ارتباط مدعیان معطلی» «بدون پیگرد از کدخدایی

ایم.کردهیافترد

شود.انتخاباتصحتعدماعالمباعثمیتواندنارواتبلیغاتویمردانظارتهمانتخاباتازبعدگفت:نگهبانشورایسخنگوی

جمهو در ولی میشوند مجازات نروند، صندوقها پای وقتی افراد کشورها از برخی در شد: یادآور نفررکدخدایی یک حال نیست؛ طور این ایران اسالمی ی

ندارد.اعتبارانتخاباتایراندرمیگویدیکاییرآم

مشا کنون تا اینکه بیان با نگهبان شورای مشا50یرزکترسخنگوی گفت: نداشتهایم، انتخابات در دم50یرزکتردرصد در اشکالی هم ایجادودرصد کراسی

نمیکند.

شدگزارربزماهللروحدادگاهجلسهدومین

سال جنجالی پروندههای از یکی ، زم اهلل روح پرونده به مربوط گذشته هفته پربازدید اخبار از سال22است.98یکی اسالمی98مهرماه انقالب پاسداران سپاه

و سپاه اطالعات سازمان توسط هوشمندانه اطالعاتی عملیات یک در «آمدنیوز» ضدانقالب و معاند سایت سرشبکه زم» اهلل «روح شدن گرفتار از ای بیانیه در

دستگیردستگی عملیات کرد: اعالم و داد خبر وی سازمانری حرفهای و پیچیده عملیات طی نیوز» «آمد به موسوم انقالب ضد سایت سرشبکه زم» اهلل «روح ی

است.شدهتاکیدسپاهاطالعاتیقدرتازدشمناطالعاتیهایسرویسماندنجاوشکستبرسپاه،اطالعات

در قضاییه قوه سخنگوی سال30اسماعیلی مجا98مهرماه فضای در اینکه مطزدرباره ادعاهایی ازری افرادی که شده جمهورح باریاست قضاییه قوه و ی

و اطالعاتی دقیق، هوشمندانه، اقدام این از دیگر بار است الزم گفت: دارد؟ صحت موضوع این آیا شدند، دستگیر و بودند ارتباط در آمدنیوز و زم اهلل روح

ف دیگرعملیات فرد زم اهلل روح خود از غیر امروز کنم.تا تشکر دادند، انجام سپاه اطالعات سازمان در زمان امام گمنان سربازان که مختلفریبی های بخش از ی

یکدیگر سمت به اتهام انگشت که است این توصیهام نشود. زنی گمانه جهت بی و است نشده بازداشت مسلح نیروهای در چه و قوه در چه و دولت در چه

از بعد اما آوردیم، بدست حوزه این در قیمتی ذی اطالعات ما البته دهند؛ انجام را خود دقیق بررسی قضایی و امنیتی های دستگاه بدهید اجازه نکنید. روانه

است.نشدهانجامجدیدییردستگیهیچزمیردستگی

در ماه14وی حاصله98آبان مستندات براساس است. آمده بدست فراوانی مستندات و شده انجام مفصلی تحقیقات اول گام در پرونده این در کرد: اعالم نیز

مختلف کشورهای سرویسهای از او که وجوهی همچنین است. شده مشخص ارتباط نحوه و محرز بیگانه های سرویس به فرد این وابستگی و مستمر ارتباط

محو و سرشبکه فرد این که شد می ادعا که همانگونه است. شده احصا کرده، خاراخذ ماهوارهای های شبکه برای خبریت های پایگاه و کشور از برونرج ی

وزمر آمد بدست بوده، بیگانه های سرویس با ها شبکه این ارتباط حلقه اینکه است. آمده بدست شخص مرجعیت و ارتباطات این و شد مشخص است، ی

آنها.زنجیرههمواندگرفتهخدمتبهراآنداخلیفروختهخودعناصرازبرخیکهبیگانهاطالعاتیسرویسهایدرهمشد،مشخص

است.شدهصادرزمپروندهکیفرخواستکهکرداعالمدادستانالقاصیعلی98سالماهبهمن14

اند.شدهدستگیردیگرنفر5،زمازغیرکرد:اعالم98سالدریرخبنشستدرقضاییهقوهسخنگویاسماعیلی
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شد.گزارربصلواتیقاضییاستربهوتهرانانقالبدادگاه15شعبهدرزم»اهلل«روحپروندهبهرسیدگیدادگاهجلسهاولین98سالماهبهمن21نهایتا

است:حرشاینبهاتهامیبند17شاملزمپروندهکیفرخواستعناوین

االرضفیافساد-1

کشورامنیتزدنبرهمهدفبامردمصدایوآمدنیوزمعاندکانالادارهوتشکیل-2

منطقهکشورهایازیکیاطالعاتیسرویسواسطهبهاسرائیلاطالعاتیسرویسنفعبهجاسوسی-3

فرانسهکشوراطالعاتیسرویسنفعبهجاسوسی-4

ایراناسالمییرجمهوعلیهیکاراممتخاصمدولتبایرهمکا-5

کشورخارجیوداخلیامنیتعلیهجرایمارتکابقصدبهتبانیواجتماع-6

گستردهطوربهنظاممخالفسازمانهایوگروههانفعبهوایراناسالمییرجمهونظامعلیهتبلیغیفعالیتدرکترمشا-7

کشورامنیتزدنبرهمهدفبانیوزسحاممعاندیرخبپایگاهیترمدیوعضویت-8

کشورامنیتزدنبرهمقصدبهکشتاروجنگبهمردمیکرتحواغوادرکترمشا-9

کشورامنیتزدنبرهمهدفبادیگرانبهارائهقصدبهشدهبندیطبقهاطالعاتیرآوجمعدرکترمشا-10

گستردهطوربهاکاذیبنشردرکترمشا-11

نظامیوظایفاجرایعدمیاتسلیمفرار،عصیان،بههستندمسلحنیروهایخدمتدرنحویبهکهاشخاصیورزمندهنیروهایموثریکرتح-12

اسالممقدساتبهتوهین-13

اهلل)حفظه(یررهبمعظممقامو)هعلیاهلل(رضوانایراناسالمییرجمهوبنیانگذارخمینیامامبهتوهین-14

آنسبببهیاوظیفهانجامحالدرینرماموومقاماتبهتوهین-15

یوروپنجاهوپانصدوهزارهفتونودمیزانبهجمعانامشروعیقرطازماتحصیل-16

حقیقی.وحقوقیاشخاصبرخیشکایتو-17

شعبه در نیز زم پرونده به رسیدگی دادگاه جلسه به15دومین انقالب درردادگاه صلواتی قاضی سال27یاست ماه جملهرب98بهمن از شکات و شد گزار

نهاد حقوقی معاونت حقوقی جمهورنماینده تجارت،ریاست بانک حقوقی جوانان،نماینده و ورزش وزارت حقوقی نماینده شیروی، حمید اسالمی، ابراهیم کیل

پرداختند.خودشکایتارایهبهحرممدافعجانبازانازمحمدی

نکرد.قبولرااالرضفیافساداتهامخودازدفاعدرزمسپس

اتهامات عناوین گفت: او به خطاب دادگاه رییس متهم، سخنان این از با17پس کافی قدر به تا میدهم دستور من و کن مطالعه خوبی به را خود کیلتوگانه

دهند.قراراختیارتدرمکتوبصورتبهدفاعیهاتنوشتنبرایقانونکتابوباشیداشتهمالقات

اقتصادیمتهم5دادگاهیرگزارب

ب گذشته، هفته پربازدید اخبار از دیگر بهرگزاریکی رسیدگی دادگاه جلسه اولین در سرمایه، بانک پرونده به رسیدگی پنجم دور در بود. اقتصادی های دادگاه ی

"دا ورپرونده " کی امان به4یوش اقتصادی مفاسد ویژه های دادگاه سوم شعبه در اقتصادی نظام در عمده اخالل اتهام به دیگر مسعودیرمتهم قاضی یاست

پرداخت.دفاعیاتشارایهبهپروندهاولردیفمتهمکیامانیوشردادادستان،نمایندهقهرمانیرسولسویازکیفرخواستقرائتضمنمقام،

پرداختند.دفاعیاتارائهبهآنهامدافعکیلووفتحیمرتضیوکیامانیوشردامتهماندادگاه،جلسهدومیندر

پرداخت.خودازدفاعبهکفیلیمتهمودادندارایهراتوضیحاتیسرمایهبانکنمایندهمحمدیعلیودادستاننمایندهقهرمانیدادگاه،جلسهسومیندر
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رسانددادگاهبهراخودخادم)(احسانیرمتوامتهم

سرمایه بانک جدید متهمین دادگاه جلسه مفاسد(نخستین ویژه دادگاههای سوم شعبه در گذشته هفته در ششم، دور در خادم) احسان و عادلیان مجید

به براقتصادی مقام مسعودی قاضی متواریاست بر مبنی جلسه قاضی اعالم از بعد و شد اینرگزار به را خود او که شد مشخص خادم، احسان متهم بودن ی

دارد.حضورجلسهدرورساندهدادگاهجلسه

حدود در افراد این اتهامی مورد و شد قرائت عادلیان و خادم احسان متهمان کیفرخواست دادگاه جلسه تسهیالت60در حوزه در که شد اعالم تومان میلیارد

است.یالیر

شود.میاعالممتعاقبادادگاهبعدیجلسه

کنداعالمراماهآبانحوادثآمارمیتواندکشوریرزو

سازمان رییس آرانی مسجدی عباس راستا این در که بود ماه آبان حوادث آمار اعالم به مربوط گذشته هفته قضایی اخبار پربازدیدهای از دیگر پزشکییکی

است.کشورامنیتشورایبرعهدهماه،آبانحوادثآماراعالمگفت:کشورقانونی

جمهو رییس روحانی یکشنبهرحجتاالسالم روز ایران اسالمی نیویو27ی خبرنگار پرسش به پاسخ در درربهمن گفت: ماه آبان کشتههای تعداد بر مبنی کر

غ و عجیب مبالغه خارجی رسانههای حادثه کسانیراین شوند مشخص بودم گفته هم ابتدا از کردند. رد را نفر هزار تا بردند باال نفر صد نفر صد کردند. یبی

م به بودند، معترضین جزو که آنهایی و شوند مشخص عابر و عادی مردم انتظامی، بسیج، خودی، نیروهای از شوند.رکه مشخص کردند تهاجم نظامی کز

دارد.یادیزفاصلهرسانههادرآمارباواقعیآمارنیست.مشکلیوکننداعالممیتوانندآنهااست.کشورقانونیپزشکیاختیاردرآماراین

یرطبپروندهتحقیقاتپایان

فرانسویدوانتظاردرمحاکمه

یستیهازمحیطاحکاماعالم

خب نشست گذشته هفته پربازدیدهای از دیگر آخریکی درباره که بود قضاییه قوه سخنگوی اسماعیلی غالمحسین اطالعری قضایی های پرونده وضعیت ین

داد.خبر...ویستیهازمحیطاحکاماعالمزودیبهفرانسویدومحاکمهی،رطبپروندهتحقیقاتپایانازوکردرسانی

کشورسراسردرنگهبانشورایناظرانبهخطابجنتیاحمدپیام

ب آستانه در نگهبان شورای دبیر جنتی احمد آیتاهلل ایسنا، گزارش پنجمینرگزاربه میاندورهای اولین و اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین انتخابات ی

خب مجلس رهبردوره امیدوارگان اظهار خود پیام از بخشی در و کرد صادر پیامی کشور سراسر در نگهبان شورای ناظران به خطاب ملتری که است کرده ی

رأیربز صندوق از آنان کردن امید نا در را ملت این دشمنان کید و مکر و زنند رقم حماسهای نیز انتخابات این در بلند، همتی و راسخ عزمی با اسالمی ایران گ

سازند.باطلایرانروشنآیندهو

پیامانتهای

اقتصادیگزارشدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۰۵:۲۷-۹۸/۱۲/۰۳((تهران)پزشکانینرمقصرتدندانپزشکان،

مدی فروزش، قانونیکلرمهدی بیشتپزشکی معموال گفت: تهران است.راستان زایمان و زنان و دندانپزشکی رشتههای متخصصان به متعلق پزشکی قصور ین

گفت مشخص طور به نمیتوان و دارد متفاوتی آمار تهران در پزشکی قصور میزان البته افزود: وی هستند. چهارم یا سوم ردههای در اغلب نیز عمومی پزشکان

ایسنااست./پزشکیقصورآمارصدردرهموارهپزشکیرشتهیک

)۲۲:۵۴-۹۸/۱۲/۰۱((تهران)است؟رشتههاییچهبهمربوطپزشکیقصورینربیشت

بیشت معموال گفت: است نوسان دارای مختلف رشتههای در پزشکی قصور میزان اینکه بیان با تهران استان قانونی پزشکی کل ورمدیر زنان و دندانپزشکی رشتههای به متعلق قصور ین
است.زایمان

همواره پزشکی رشته یک که گفت مشخص طور به نمیتوان و دارد متفاوتی آمار تهران در پزشکی قصور میزان کرد: اظهار ایسنا با گو و گفت در فروزش مهدی

میگیرد.قرارصدردررشتهیکواستمتفاوتماههرطیمورداینمیشودانجامکهبررسیهاییطیاست.پزشکیقصورآمارصدردر

یا سوم ردههای در گاهی نیز عمومی پزشکان هستند. پزشکی قصور دوم و اول ردههای در زایمان و زنان و دندانپزشکی رشتههای معموال اما داد: ادامه وی

نوساناتی آمار این که چرا داشته قرار پزشکی قصور صدر در رشته یک یکساله زمانی بازه زمان مدت در گفت نمیتوان جهت همین از میگیرند. قرار چهارم

دارد.

است.زایمانوزنانودندانپزشکیرشتههایبهمتعلققصوراینینربیشتمعموالاماافزود:پایاندرتهراناستانقانونیپزشکیسازمانکلمدیر

پیامانتهای

فاناآنالین،شفانیوز،سالمتایرانی-آنالین،توسعهآنالین،اعتمادآنالین،اتحادملی،آرماننو،صبحنوآوران،ق،رشابتکار،قدس،دیگر:منابع

)۰۵:۵۳-۹۸/۱۱/۳۰(شمالیخراساندرپزشکیقصورمورد۷۵تبرئه

شدند.محکومنیزمورد۳۵وتبرئهمورد۷۵تعداداینازکهشدتشکیلپزشکیقصورپرونده۱۱۰امسالگفت:شمالیخراسانقانونیپزشکیکلمدیر

، بجنورد از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش مدیبه قانونیکلرمحمدزاده، خبپزشکی نشست در ، کلراستان اداره محل در که پزشکیی

طیربقانونی گفت: شد، امسال۱۰گزار گذشته۹۱ماه سال مشابه مدت در تعداد این که است شده صادر جنین سقط برای و۱۱۷مجوز است بوده ۲۱مورد
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بودیم.شاهداستاندرراجنینسقطمجوزصدورکاهشدرصد

شدند.محکوممورد۳۹وتبرئهمورد۴۴کهشدتشکیلپزشکیقصورباارتباطدرپرونده۸۳نیزپارسالماه۱۰در:افزودمحمدزاده

است.بودهجنینکروموزمیمشکالتمجوزهااینصدورعلتینربیشتکرد:بیانشمالیخراسانقانونیپزشکیکلرمدی

گا از ناشی فوتیهای تعداد اینکه به اشاره با جازمحمدزاده سال در استان این در داد:رگرفتگی ادامه است، بوده بیشتر گذشته سال مشابه مدت به نسبت ی

مون استنشاق علت به نفر هشت دروامسال تعداد این که است درحالی این دادهاند دست از را خود جان کربن است.۱۰کسید بوده نفر هفت گذشته سال ماه

امسال مسمومیت از ناشی فوتیهای نیزاو است.مورد۱۳را بوده موارد سایر و دارو مصرف برنج، قرص مصرف علت به مسمومیتها این کرد: بیان و اعالم

اظها مسئول مقام جاراین سال در کل اداره این به شده ارجاع متوفیان تعداد گذشته۵۴۴یرکرد: سال در تعداد این که است درحالی این بوده ۴۸۲مورد

است.بودهمورد

داشتهاند.طبیعیگرممورد۱۵۲وغیرطبیعیگرممورد۳۶۵شدهدادهارجاعمتوفیانآمارازکرد:یحراوتص

)۱۴:۲۰-۹۸/۱۲/۰۱(شمالیخراساندرقانونیپزشکیملیپروژهپانزدهمینافتتاح

برنامه با مردم برای قانونی پزشکی خدمات به دسترسی قضا دستگاه در عدالت سیاستهای راستای گفت:در کشور قانونی پزشکی سازمان کشورزیررئیس کل در انجامگرفته که 15ی
است.شدهینهزهیالرمیلیارد800بالغبریراعتبامترمربعیهزار9پروژه15اینبرایکهافتتاحشدهتاکنوناستانیوملیپروژه

خب گزارش ادارهرگزاربه ساختمان مراسمی طی اسفراین شهرستان به خود روزه یک سفر در امروز ظهر مسجدی عباس بجنورد از فارس قانونیی اینپزشکی

خدمات به دسترسی قضا دستگاه در عدالت سیاستهای راستای در کرد: اظهار مراسم این در و کرد افتتاح را قانونیشهرستان برنامهپزشکی با مردم یزیربرای

کشور کل در انجامگرفته این15که برای که افتتاحشده تاکنون استانی و ملی اعتبا9پروژه15پروژه مترمربعی بالغبررهزار هرمیلیارد800ی شدهزیال ینه

است.

آخ اسفراین در امروز افزود: بهرهبرداروی مورد استانی مسؤولین حضور با پروژه شمالیرین خراسان محترم استاندار با که تفاهمنامهای با و گرفت قرار ی

تخصصی فوق و تخصصی خدمات از شمالی خراسان استان شهرستانهای تمام در مردم که بود خواهیم این شاهد آینده سال دو طی شد پزشکیامضاء

شد.خواهندبرخوردارقانونی

سازمان قانونیرئیس ساختمانپزشکی گفت: قانونیکشور تشپزشکی و معاینات تمامی و بود خواهد خانم و آقا پزشک دو دارای اینراسفراین در یح

شد.خواهداستفادهاستانمراکزازشهرستانهاسایرمثلکمیسیونهاحوزهدرفقطومیگیردانجامشهرستان

دستور به افزود: جمهوروی محترم پیگیریاست و دادیری فرار نیروهای تمامی بودجه برنامه سازمان و مجلس نمایندگان قانونییهای اداراتپزشکی سایر و

شد.خواهندتکلیفتعیینبهزودینهادهاو

حوزه در ها نداشت تمامی استان سطح در ما گفت: نیز شمالی خراسان قانونیاستاندار بخشپزشکی قالبزدر در کمبودها سایر و تجهیزات و یرساختها

ارزش99و98برنامه به تفاهمنامه یک قالب در و کردیم سازمان10تنظیم رئیس با تومان قانونیمیلیارد برنامهپزشکی یک در که رساندیم امضاء به

باشند.نداشتهشهرستانهیچدرقانونیپزشکیحوزهدرنگرانیدیگرمااستانمردمشدهزمانبندی

ب خصوص در پیشگیرگزاروی و قضایی و امنیتی نظارتی، عوامل تمامی از تشکر ضمن نیز اسفندماه دوم انتخابات درمجموعری گفت: اجرایی و از67ی نفر

تکلیف بانشاط پرشور حضور با فردا ما مردم که داشتند سالم رقابتی یکدیگر با استان سطح در شده صالحیت تأیید مشخص4داوطلبان را استان کرسی

لیشمااسانخردرشکیپزقصوردمور۷۵تبرئهان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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کرد.خواهد

همکا استان داوطلبان انتخاباتی ستادهای افزود: شجاعی علی کمترمحمد ما داشتند خوبی بسیار تاری داشتیم کشور استانهای سایر به نسبت را تخلفات ین

حضو گذشته همچون شمالی خراسان استان مردم فردا که دارم اطمینان و نداشتیم استان سطح در باشد گذار تأثیر انتخابات روند بر که معضلی لحظه یراین

داشت.خواهندیرحداکثوبانشاطوپرشور

تاکنونشمالیخراساندرقضاییجرائمپرونده12تشکیل

دادگست همکاررئیسکل و استان سطح در خوب بسیار همدلی فضای به توجه با گفت: نیز شمالی خراسان استان متولیری دستگاههای تمامی بین ی

داشتیم.استانسطحدرراتخلفینرکمتداشتوجودقضاییوامنیتیونظارتیواجراییحوزهدرکارردستاند

پیشگی حوزه در گفت: دستاندروی همه کار تالش و تدبیر محصول که کمتری بود مقدارکاران انتخابات کار گسترده حجم دلیل به اما داشتیم را تخلف یرین

پیشگی قالب در کردیم سعی و است گزارششده قضایی حوزه به ورتخلفات کنیم حلوفصل از31ی کمتر را بودند داده را تخلفات گزارش که را افراد از 24نفر

است.بودهگذاررتأثیخودشاینکهکردیماخذآنانازتعهدراآنهاازبعضیقانونرعایتومراتباعالمضمنکردیماحضارراآنهاساعت

جعف اسداهلل افزود:رحجتاالسالم مجاز12ی بیشازحد افراد از برخی که بوده انتخاباتی جرائم بهعنوان که تشکیلشده استان در درمجموع هم قضایی پرونده

قطع که دادهایم قول مردم به ما را پروندهها این و داشتهاند تخلفاتی معمول راو صادره احکام و داد خواهیم ادامه نهایی مرحله تا و کرد خواهیم رسیدگی ًا

میدانیم.مرتبطنهادهایخوببسیارتعاملوکرمشتمحصولاستانسطحدرراامنیتوارامشاینکهرساندخواهیممردماطالعبه

پیام/انتهای

آنالیناتحاددیگر:منابع

)۱۶:۰۲-۹۸/۱۲/۰۱(استآرامشمالیخراسانانتخاباتیفضایاستاندار:

ب آستانه در استان این گفت: شمالی خراسان استاندار - ایرنا خبرگزاربجنورد- مجلس دوره پنجمین میاندوره و اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین انتخابات رهبری جویرگان از ی
است.برخوردارباثباتوآرام

افتتاح آیین در پنجشنبه شجاعی، قانونیکزرممحمدعلی سازمانپزشکی رییس حضور با که قانونیاسفراین، اینربپزشکی یقینا داشت: اظهار شد، گزار

است.شدهمردممندیرضایتسببکهاستاستاندرحاکمیتاجزایهمراهیدلیلبهآرامش،

کنیم.تکیهآنبهتوانیممیراحتخیالباواستخوببسیارنیزاستانایندرنیزقضاییشبکهحالخوشبخنانهافزود:وی

لیشمااسانخردرقانونیشکیپزملیپروژهدهمینپانزافتتاحس:فار|خبرخبرادامهادامه
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به اشاره با شمالی خراسان در دولت عالی سازماننماینده و استان این میان نامه تفاهم قانونیانعقاد درپزشکی را حوزه این مشکالت نامه تفاهم این گفت:

کرد.خواهدرفعساله۲مقطعی

مشاشجاعی، اتحاد، را کشور مشکالت بر غلبه ورراه همگرایی وحدت، همین نیز استان قدرت و قوت نقطه گفت: و دانست مسووالن افزایی هم و مردم کت

شود.نمیینزجایگیردیگچیزهیچباکهاستمردمبهخدمتدرهمدلی

سازمان قانونیرییس ساختمانپزشکی اسفراین، به سفر در پنجشنبه قانونیروز نامهپزشکی تفاهم یک برنامه این حاشیه در و کرد افتتاح را شهرستان این

رسید.امضابهحوزهاینمشکالترفعبرایقانونیپزشکیسازمانوشمالیخراسانیراستاندامیانکرمشتیرهمکا

دارد.قراربجنوردشرقیجنوبیرکیلومت۶۰دراسفراینیرنفهزار۱۲۰شهرستان

)۱۶:۰۸-۹۸/۱۲/۰۱(شمالیخراسانیراستانداوقانونیپزشکیسازمانبینتفاهمنامهامضای

کردند.امضااستاناینقانونیپزشکیحوزهمشکالترفعبرایکیرمشتیرهمکاتفاهمنامهشمالیخراسانیراستانداوقانونیپزشکیسازمانایرنا--بجنورد

پنجشنبه روز شمالی خراسان نامه،استاندار تفاهم این امضای آیین ساختماندر افتتاح حاشیه در قانونیکه اظهارپزشکی گرفت: صورت اسفراین، شهرستان

آید.درمیاجرابهبخش۲دردریالرمیلیارد۱۰۰ارزشبهنامهتفاهماینداشت:

استان های نداشته و کمبودها نامه، تفاهم این اجرای با افزود: شجاعی هایمحمدعلی حوزه نیازهایزدر سایر و تجهیزات بخش، این پزشکییرساختی

شود.میبرطرفوشناساییساله۲ایبازهدراستانقانونی

پزشکی نظام سازمان استاندارییس و سازمان این مابین تفاهم اجرای با گفت: آیین این در دررنیز شمالی، خراسان های۲ی شهرستان تمامی آینده سال

شوند.میمندبهرهسازماناینتخصصیفوقوتخصصیخدماتازشمالیخراسان

)۰۹:۴۵-۹۸/۱۲/۰۱(شدافتتاحاسفراینقانونیپزشکیساختمان

شد.افتتاحقانونیپزشکیسازمانرییسحضورباپنجشنبهروزشمالیخراساناسفراینیرنفهزار۱۲۰شهرستانقانونیپزشکیساختمانایرنا--بجنورد

قانونیکلرمدی شمالیپزشکی ساختمانخراسان افتتاح آیین در پنجشنبه قانونیروز پروژهاسفراینپزشکی این داشت: واظهار هزار مساحت به زمینی در

است.شدهساختهسازماناینملیاعتباراتمحلازیالرمیلیار۲۱اعتباربامترمربع۳۶۰یربنایزدرومترمربعپنجاه

است.یحرتشسالنومعایناتبخشدودارایوشدهساختهقانونیپزشکیاستانداردباساختماناینافزود:محمدزادهحسندکتر

اینکه بیان با پزشکیوی نظام نیزسازمان شمالی خراسان و است موجه نیرو کمبود با جبرانکشور برای افزود: نیست، مثتثنی امر این دراز مشکل این

است.شدهیرگیرکابهمراکزدرکاربرایبورسیهعنوانبهیرآخسالپزشکاناستان،

دارد.قرارشمالیخراسانکزرمبجنوردشرقیجنوبیرکیلومت۶۰دراسفراینشهرستان

استامآرلیشمااسانخرانتخاباتیفضایاستاندار:ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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جماراندیگر:منابع

/۹۸/۱۲(شمالی)خراسان(استانقانونیپزشکیحوزهتوسعههدفبایرهمکانامهتفاهمانعقادکرد؛تاکیدشمالیخراساناستاندار
۰۱-۰۷:۳۰(

همکا نامه تفاهم انعقاد بر شجاعی محمدعلی دکتر شمالی، خراسان استاندار با کشور قانونی پزشکی سازمان رئیس دیدار قانونیردر پزشکی حوزه توسعه راستای در سازمان این با ی
کرد.تاکیداستان

خب خبرنگار گزارش کارگزاربه هجمه و حساسیت داشت: اظهار دیدار این در شجاعی دکتر برنا، کمبودهاری باید و باالست بسیار قانونی" پزشکی " حوزه در ی

شود.برطرفیربیشتشتاببااستاندرحوزهاینمشکالتو

بسیا در باید شمالی خراسان استان در داد: ادامه مانندروی ها حوزه از قانونیی دارد.پزشکی کامل آمادگی هدف این تحقق برای استان و شود ایجاد جهش

تص نیست، استان اعتبارات فراوانی معنای به آمادگی این اینکه بر تاکید با شجاعی هاردکتر اولویت بر منطبق را اعتبارات که ایم گرفته یاد استان در کرد: یح

است.شدهدیرهماالنقانونیپزشکیحوزهحساسیتبهتوجهباوکنیمینهزه

سازمان داد: ادامه قانونیوی مدیپزشکی سازمان قضایی، سیستم با نشستی طی برنامهراستان و استانزیریت سطح در را حوزه این مشکالت و کمبودها ی

کنیم.برطرفراحوزهایننیازهایساله3تا2یزیربرنامهیکدربتوانیمکزرمبااینامهتفاهمطیتاکنداعالمیالیربرآوردباهمراهوبررسی

اگر و دارد متفاوت های نسخه به نیاز استان هر های ظرفیت با متناسب مشکل یک حل افزود: خود سخنان ادامه در شمالی خراسان در دولت عالی نماینده

داشت.نخواهدجابجاییهمبازشوددیدههااستانسایرهمپایشمالیخراسان

خب خبرنگار گزارش عمررگزاربه به نسبت را استان های داشته شجاعی محمدعلی دکتر برنا، دارد15ی جهش به نیاز استان این گفت: و دانست کم خود ساله

هستیم.سرعتافزایشآمادهماو

مط شجاعی بهردکتر و نداشتیم قرار و آرام ای لحظه ها نداشته تامین و مشکالت حل برای حاکمیت اجزای همراهی با استان به ورودم بدو زمان از کرد: ح

ایم.یافتهدست...وروستاییاشتغالتسهیالتاعتباراتجذبدومرتبهکسبوکاروکسبحوزهبهبودمانندخوبیتوفیقات

کرد.تاکیدباشند،میاسالمییرجمهومقدسنظامتوانوقوتنقطهمردماینکهبرخودسخنانپایاندرهمچنینشجاعیدکتر

سازمان رئیس دیدار این ادامه قانونیدر بهتپزشکی از یکدیگر با اجرایی مدیران همراهی داشت: اظهار هم اینرکشور و است استان یک های سرمایه ین

دارد.وجودشمالیخراساناستاندرسرمایه

شود.میحوزهاینشاملپزشکیقصورمانندکشورقضاییهایپروندهازیادیزبخشواستحساسبسیارقانونیپزشکیحوزهافزود:مسجدیعباس

سازمان نگاه گفت: استان، مردم نیازهای تامین و مشکالت حل به خطه این استاندار شجاعی، دکتر نگاه از قدردانی با قانونیمسجدی توپزشکی یعزکشور

دارد.وجودسازماندراستاناینقانونیپزشکیحوزهتوسعهبرایالزمآمادگیواستعادالنهخدمات

شدافتتاحایناسفرقانونیشکیپزساختمانایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۵:۴۹-۹۸/۱۲/۰۱(شمالی)خراسان(استپیشرفتهکشورهایترازدرایرانقانونیپزشکی

صدور با سازمان این گفت: قانونی پزشکی سازمان رییس - ایرنا - کشورهای۲.۵بجنورد قانونی پزشکی تراز در عملکرد نظر از گذشته، سال در قضا دستگاه برای کارشناسی نظر میلیون
است.گرفتهقرارجهانپیشرفته

مسجدی افتتاحعباس آیین در پنجشنبه قانونیکزرمروز خدماتپزشکی به دسترسی در عدالت گسترش راستای در داشت: اظهار شمالی خراسان در اسفراین

در قانونی، اخیر۶پزشکی قانونیحرط۱۵ماه مساحتپزشکی و۹با مربع متر بردارمیلیارد۸۰۰اعتبارهزار بهره به کشور مختلف مناطق در رسیدهریال ی

است.

همت و توان به اتکا با اقتصادی جنگ شرایط در باید همه گفت: و خواند چشمگیر کشور، ای بودجه و اقتصادی تنگناهای به توجه با را اقدامات این وی

کنیم.تالشکشورتوسعهوآبادانیبرایداخلی

مهمتمسجدی از یکی کشوررگفت: پیشرفت برای قضاییه قوه و است عادل مدیران و عادالنه قضایی نظام کشور، توسعه مسیر در ها بخش کردهین تالش

باشد.مسیرایندراجراییهایدستگاهپشتیبان

قانونیکلرمدی شمالیپزشکی ساختمانخراسان افتتاح آیین قانونیدر طپزشکی این گفت: وراسفراین هزار مساحت به زمینی در در۵۰ح و یربنایزمتر

است.شدهساختهسازماناینملیاعتباراتمحلازیالرمیلیار۲۱اعتباربامترمربع۳۶۰

است.یحرتشسالنومعایناتبخش۲دارایوشدهساختهقانونیپزشکیاستانداردباساختماناینافزود:محمدزادهحسن

پزشکی نظام سازمان اینکه بیان با جبرانوی برای افزود: نیست، مستثنی امر این از نیز شمالی خراسان و است مواجه نیرو کمبود با درکشور مشکل این

اند.شدهیرگیرکابهمراکزدرکاربرایبورسیهعنوانبهیرآخسالپزشکاناستان،

دارد.قرارشمالیخراسانکزرمبجنوردشرقیجنوبیرکیلومت۶۰دراسفراینشهرستان

)۰۶:۱۴-۹۸/۱۱/۳۰(یافترشددرصد۹مازندراندرکارحوادثباختگانجانشمارمازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

است.داشتهرشددرصد۹مشابهمدتبهنسبتکهدادنددستازراخودجانشغلیحوادثبراثرنفر۸۴امسالماهدهدرگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدی-یرسا

خب گزارش دررگزاربه داشت: اظهار عباسی علی مهر، جا۱۰ی سال سارماهه شهرستان ترتیب به باری میاندرود و با۱۵ی آمل با۱۲، نور بیشت۹و ورمورد ین

داشتند.راکارحوادثازناشیگرممواردینرکمتفوتی،مورد۲باکدامهرآبادمحمودوتنکابنشهرهای،

م دالیل عمده افزود: باروی بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ب۳۵گ بارنفر، گرفتگی با۱۸ق سخت حسم اصابت هر۱۷، موارد سایر و سوختگی و

با با۷کدام مرداد ماه و است بوده با۱۳مورد اردیبهشت با۱۲، آبان بیشت۹و بارمورد فروردین و همچنینرموردکمت۴ین رسید، ثبت به آن در فوتی آمار ین

داشتند.راآمارینرکمتفوتییکباسال۲۰ازکمتروفوتیینربیشتیردامورد۲۶باسال۴۰تا۳۱سنین

فوتی از اینکه بیان با تعداد۶۹عباسی گفت: هستند مجرد مابقی و متأهل در۵نفر کار حوادث شدگان فوت از جا۱۰نفر سال ایرانیرماه غیر ملیت دارای ی

هستند.
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قانونیکلرمدی مراکزپزشکی آمار اساس بر شد: یادآور قانونیمازندران تعدادپزشکی شامل۷۹۸استان مابقی۷۵۳نفر و حوادثزمرد از ناشی مصدومان ن

داشت.افزایشدرصد۳قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبهکار

آزادیعصرسیما،وصداعبارت،ایلنا،وارش،دیگر:منابع

یافتشدرصددر۹انمازندردرکارحوادثباختگانجانشماران:مازندرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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برهمیشگیزخمیتهران-یاسوج؛هواپیمایسقوطبرد/کمابهرابویراحمدوکهگیلویهکهاتفاقیینرتتلخازروایتیدرجه؛29منفی
)۱۱:۵۲-۹۸/۱۱/۳۰(دنا+تصاویرکوهپیکر

که مسافرانی و گذرد می تهران-یاسوج هواپیمای سقوط سانحه از سال اتفاق29دو برسند؛ مقصد به تا بکشد طول ماه چهار کردند نمی فکر گاه هیچ نشستند هواپیما این در بهمن
بود.کردهمشغولخودبهرااستانهمهذهنماهچهارکهتلخی

، زاگرس صبح رسانی اطالع و تحلیل پایگاه گزارش سال29به ماه بززرو96بهمن غمی در را بویراحمد و کهگیلویه که روری برد فرو بهزگ توان می که تلخ ی

شد.سیاهکهیزروکرد؛یرجااستاناینمردمدرصد80ازبیشهایدیدهازاشکگفتجرات

شنبه روز سال29صبح کا96بهمن مشغول کدام هر مردم شد شروع عادی چیز بارهمه حال در برف و باران و بودند میری نیز بارش این شاید بود یدن

جا زمین بر اینگونه که است خوردن رقم حال در اتفاقی چه مردمردانست که است افتاده اتفاقی یک یاسوج شهر در شد وارونه چیز همه یکباره شد می ی

کنند.میصحبتآنمورددرهمه

خب گویا اما است ادارای شورای جلسه در خاراستاندار اتاق از و کند می رها را مهمی این به جلسه شده مشخصری دقیقه چند عرض در چیز همه شود، می ج

.نداردیرخبآنازچیزهیچوهیچکساستشدهناپدیدبودکردهکترحیاسوجسمتبهتهرانازکه3704آرتیایهواپیمایشد

در65هواپیما بودند استان در که آنهایی مسافران، این های خانواده از شود می پر یاسوج فرودگاه است؟ افتاده سرنشینان این روز به چه دارد نشین سر

برسانند.یاسوجفرودگاهبهراخودشانکهکردندکترحبودندهااستانسایردرواستانازبیرونکهآنهاییوشدندحاضرفرودگاه

ب سفر از تا بودند هایشان بچه منتظر امروز که هایی خانواده از شد پر یاسوج گشتندرفرودگاه برمی چندروزه باید و بودند مسافر شهر این در نیز برخی و گردند

هستند.جرخادسترسازیاوخاموشهمهدهدنمیپاسخمسافرانازیکهیچتلفننیست،هواپیماازیرخبهیچاستدقیقه45و9ساعتاکنوناما

چی10ساعت شد، آزصبح افتاد اتفاق داشتند ترس شنیدنش از همه که وقتیری است، کرده سقوط دنا های قله از یکی به برخورد در آسمان هواپیمای ی

که نمی800هوایپمایی ها خانواده از یک هیچ اما رسد، می صفر به آنها ماندن زنده احتمال دیگر کند برخورد سنگ ای قله به دارد سرعت ساعت در کیلومتر

کنند.باورخواستند

گ از یاسوج مادرفرودگاه بود، شده پر ها خانواده امان بی های پدریه بود، هواپیما در فرزندش تنها که میری و بود هواپیما در فرزندش دو و همسر که ی

بز مادر بگیرند، تولدشان محل در را تولد جشن مهندسیرخواستند دو فرزندان و همسر اطالعاتی، نیروهای بود، هوایپما در پسرش همسر و نوه پسر، که گی

ش برای که فروشی گل دو مادران بودند، آمده یاسوج به ساختمان یک ساخت برای بود،پدرکه آمده یاسوج به گل نمایشگاه در دانشجویرکت دختر که ی

بودند.خوشخبریکمنتظراشکازپرچشمانیبااینهاهمهبود؛ورزشکارهمسرشکهخانمیبود،هواپیمادراشپزشکی

چی هیچ به لحظات این در چندزآنها که فوالد خلبان که بشنوند خواهند می هستند سالم هواپیما مسافران که بشنوند خواهند می فقط و کنند نمی فکر ی

نیست.دسترسدرهمفوالدخلباننشد،اینگونهامااستنشاندهراهواپیمانیزباراینبودنشاندهخرچبدونراهواپیماهمینقبلسال

دانشیرپد اقای خورد، می زنگ تلفنش گوشی بود جراحی عمل انجام حال در بیمارستان عمل اتاق در جا همه از خبر بی که بیندزی می را خبر شبکه نویس یر

لر دستانش است کرده سقوط یاسوج تهران هواپیمای است نوشته اخزکه های بوسه کرد فکر چیز یک به لحظه این در و فرزندشرید دو های گونه بر که ی

بگذارم.زمینبروبگیرمآسماندرراهواپیماشدمیکاشایزد

مجا فضای در فارسی صورت به بعد و انگلیسی صورت به ابتدا هواپیما مسافران نیززاسامی مردم سایر برای خواندنش حتی که اسامی چرخید ها رسانه و ی

جوان.وسالگربزبقیهطاها،بعدوایلیابعداستشهبدهواپیمامسافرینرتکوچکبودانگیزغم

این در که باشند مواظب باید باشند داشته ایوب صبر باید آنها بازماندگان که ای خانواده دو بودند مادر همراه به طاها و ایلیا بود، مادر و پدر همراه به شهبد
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بودند.مختلفهایاستاندرخانوادهیکازکدامهربقیهندهنددستازرااعتقادشانوایمانراه

ح دنا کوه سمت به همه احمر هالل امدادی اکنونرنیروهای که کوهی دانستند، نمی کجا به اما کردند توانزکت می چگونه است شده پوش سفید برف یر

خب ساعت چند گذشت از بعد هنوز و شد پنهان خورشید بود انگیز غم بسیار افتاب غروب روز آن است، کرده سقوط کجا آسمان هواپیمای شد ازرمتوجه ی

داشت.ادامههمچنانهاجووجستامانبودهواپیما

جگ بود طوفانی و برفی هوا دنا کوه در قبل شب است، نگرفته آرام هنوز ها خانواده شکسته های دل و اشک و غم از پر چشمان گذشت روز گوشهریک

گرفت.چگونهراتولدشایلیامادر،یابودپدرآغوشدردیشبشهبدکردند،صبحراشبسرماایندرچگونههایشان

ستاد مکان به همه ها خانواده شد تشکیل بحران ستاد دارد ادامه همچنان جو و جست و شد دوم روز صبح بودند گذر در سنگینی به و سختی به ها ثانیه

خب مسافران از بتوانند که کردند می تحمل را سرما رفتند خبربحران و کرد غروب سختی به نیز دوم روز اما بشنوند هاری خانواده امان ها دلتنگی نشد، ی

است.یدهرب

ح نظر مورد نقطه سمت به متخصص نیروهای و کوهنوردان شامل ارتش تکاور صعبالعبوررتیمهای دلیل به نظر مورد منطقه به رسیدن البته کردند، کت

است.سختینسبتاکاربودن

هلیب امکان بررسی حال در شده اعالم نقطه در پرواز با هوانیروز بالگردهای مقابل سوی هلیبراز کار دارد امکان هستند؛ نیروها امارن باشد، دشوار کمی ن

هستند، کار این امکان بررسی حال در هوایی گشتهای با هوایی نیروی پایگاههای فرماندهان از چندتن و هوانیروز فرمانده و زمینی نیروی فرمانده جانشین

باشد.دشوارنرهلیبکاراستممکن

خب و شد تمام هم دوم روز زنند، می یخ ها گونه روی نیامده بیرون چشم از ها هواشناسیراشک رسید، گذشته روزهای از تر غمگین سوم روز نشد، هواپیما از ی

چند یا و روز چند کردنش پیدا برای باید دیگر نشود پیدا هواپیما امروز اگر یعنی این و داشت خواهیم ارتفاعات در شدید برف بارش امروز در که کرده اعالم

شود.ناپدیدکاملصورتبههواپیماشودمیباعثبارشکهچرااستممکنغیرنیزموقعآندرشکبدونکهشودمتوقفبارشتاکنیمصبرماه

جا مردم از خیلی اشک بودند خوش خبر یک انتظار چشم بویراحمد و کهگیلویه مردم بلکه دیده سانحه های خانواده تنها نه روز چند این بغضردر بود شده ی

ت مردم از دیگرخیلی از بعد یکی تسلیت های پیام بود، رهبرکیده معظم مقام شد می صادر سهری و کردند صادر تسلیت پیام سقوط اولیه ساعات همان در ی

شد.اعالماستاندرعمومیعزایروز

هواپیمای الشه و شد آغاز سوم ارتفاعرشATR72روز آسماندر مت4کت خبرهزار شد پیدا بزری غم کنار در شد باعث که مردمری و ها خانواده دل بر که گی

ح سقوط محل سمت به همه ها خانواده کند، آرامشان کمی بود اماراستان نداشت را آنجا به رفتن توان کسی هر و بود ارتفاعات در سقوط اما کردند کت

بودند.خوشخبرانتظاردروایستادهکوهپاییندردلشانتسکینبرایهاخانواده

سرا بهمن منطقه این در است ممکن لحظه هر خطرناک بسیار و است پرتگاه دو میان در سقوط بایدزمحل بنابراین ببرد پرتگاه پایین به را الشه و شود یر

باشند.مواظببایدمنطقهایندرپروازهنگامبالگردهاوکردرعایترااحتیاطجوانبهمهجووجستبرای

انتشار کند فراموش را ها صحنه آن بتواند فرد این تا بکشد طول سال های سال شاید رسید سقوط محل به امدادی نیروی یک تالش ساعت چند از بعد

افتاد.کردنیهرگبهوندادامانشبغضکردمیگوزبارادیوبرایراصحنهداشتوقتیفردایناماشدممنوعپیکرهاازعکس

به هواپیما سقوط محل در برف های4ارتفاع خانواده که چرا کردند می تالش باید اما بود کرده سخت را پیکرها جوی و جست کار و بود رسیده یادیزمتر

کنند.خداحافظیهایشانگوشهرجگپیکربابارینراخبرایهستندمنتظر

برنامه با باید و است سخت کمی کوه پایین به پیکرها انتقالزیرانتقال کوه پایین به پیکرها محموله اولین و است ماه اسفند دوم امروز شود، انجام کار این ی

کار محموله اولین انتقال با شد قانونیداده هواپیماپزشکی سقوط دوم روز و نیستند شناسایی قابل پیکرها از یک هیچ که چرا شد قانونیآغاز اعالمپزشکی
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شوند.شناساییپیکرهاممکنزمانینرتیعرسدرکهبدهندانجامایاندیآزمایشهواپیمامسافرانیکدرجههایفامیلکرد

شد، متوقف جوی نامساعد شرایط دلیل به جو و جست سانحه پنجم روز کرد می مواجه مشکل با را جو و جست و بود نامساعد همچنان جوی شرایط

کنندهزنیروهای جو جست بالگردهای پرواز امکان مساعد نا شرایط با اما بودند شده بسیج عملیاتی و احمر هالل امدادی نیروهای سپاه، ارتش، از یادی

نداشت.وجود

ها خانواده از برخی به آنها کردن ارام برای استان مسئوالن باختگان جان های خانواده بد حال و سخت شرایط این در است انتشار حال در سرعت به اخبار

بدانید.یکرشخودغمدرنیزراماوبدهدصبرخداوندکهبگویندتوانندمیتنهاندارندگفتنبرایحرفیهیچکهچندهرکنندمیکشیسر

گیرند می تماس مسافران با فقط دست به گوشی هواپیما در باختگان جان های خانواده اعضای از برخی است، گذر حال در سختی به ها ساعت و ها ثانیه

شرایط آن در دهد نمی پاسخ کسی هم بخورد زنگ اگر ، نیست دسترس در گوید می مدام گوشی این اما شود روشن دلشان در امید نور ای گوشه شاید تا

است.زدهیخهمگوشیدرجه29منفیدمایوسخت

کمک همجوار های استان بازهای اسکی و کوهنوردان از بنابراین شوند می مشکل دچار نیز احمر هالل نیروهای که است شده باعث بندان یخ و سرما

کنند.کمککوهپایینبهباختگانجانپیکرهایانتقالدربتوانندشایدکهخواستند

منفی منطقه آن در هوا دمای اما شد مهیا امدادی نیروهای استقرار برای هواپیما سقوط محل در خوابت29مکانی اگر شرایط آن در یعنی این و بود درجه

است.امدادینیروهایازپرکوهپایینوهواپیماسقوطمحلاست،آلودغمفضاوسختشدتبهشرایطشد،نخواهیبیداردیگرببرد

و آخوندی هواپیما سقوط از بعد روز شهرسازیک و راه وقت یکیزیر یکی استان مسئوالن زد دنا کوه باالی در چرخی بالگرد با و شد حاضر سقوط محل در ی

دادگست کل رئیس استاندار، شدند می حاضر سقوط محل فتح،ردر سپاه فرمانده استان، بحران ستاد ش6ی، از خبرنگاررنفر فرانسه، از آر تی ای هواپیمایی کت

برسد.مردماطالعبهوضعیتازدقیقیرصدتابودندسقوطمحلدرهمه20:30خبروخبرشبکه

بز گره یک به حقیقت در سانحه داشتراین ادامه جو و جست عملیات حال این با رسید می نظر به مشکل کمی آن کردن باز که گرهی بود شده تبدیل گ

اکنون بودند، گذر حال در روزها شد، نمی متوقف شده10و جو و جست پیکر چند که گفت توان نمی قطعی صورت به و گذرد می هواپیمایی سانحه از روز

نیست.سالمیرپیکهیچواندشدهجداهمازهابدنکهچرااست

جعبه شدن پیدا سمت به ها ذهن همه هواپیما شدن پیدا از بعد دلیل همین به بود هواپیما سقوط دلیل هم آن بودند چیز یک دنبال به مردم میان این در

رفت هواپیما خب12سیاه دارد ادامه پیکرها برای جو و جست عملیات همچنان ماه یاسوجراسفند تهران هواپیمای سیاه جعبه گویا است انتشار حال در ی

است.شدهپیدا

شود.میاعالمنهاییجوابزمانیچهنیستمعلوموشودمنتقلفرانسهبهبایدسیاهجعبهاطالعات،خواندنبرایکردنداعالممسئوالن

بررسی12 را وضعیت نزدیک از و کرد سفر پادنا منطقه به پیکرها جوی و جست روند بر نظارت برای نظام مصلحت تشخیص مجمع دبیر و است ماه اسفند

فرماندار بویراحمد، و کهگیلویه استان استاندار با یاسوج ـ تهران پرواز هواپیمای سقوط محل نزدیکی در گل کوه کمپ در حضور با رضایی محسن کرد،

ش نماینده دنا، ورشهرستان دیدار احمر هالل جمعیت امدادگران از جمعی و سخت سی شهر جمعه امام استان، احمر هالل مسئول آسمان، هواپیمایی کت

کرد.گفتگو

به و گذشت ماه سال29یک ماه رو96اسفند خانوادهزرسیدیم از خیلی که چرا نیست عید امسال عید اما شوند اماده جدید سال و عید برای باید همه که ی

دارد.ادامهپیکرهاجویوجستهنوزاماماهیکگذشتباکنندپهنراخودسینهفتسفرهبایددناکوهدرها

عدد به شده کشف پیکرهای هنوز اما ماه یک از بیش گذشت وجو مدی20با است قانونیکلرنرسیده گفتپزشکی توان نمی قطعی صورت به گفت: استان

ندارند.راهاخانوادهبهدادنتحویلشرایطنشوندکاملکهزمانیتاونیستندکاملپیکرهاکهچرااستشدهپیداپیکرچند

همیشگیخمیزان-یاسوج؛تهرهواپیماید/سقوطبرکمابهاراحمدبویروکهگیلویهکهاتفاقیینترتلخازروایتیس:گرازصبح|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۲/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۲۶



ازرو محموله دو یا یک پیشزی حال در کندی به عملیات منطقه بودن العبور صعب وجود با شد، می داده انتقال کوه پایین به هواپیما باختگان جان پیکر

اند.کردهبغضواندنشستهدناکوهپایسینهفتسفرهکنارنشستنجایبههابازماندهوشدتحویلسالاسترفتن

قانونیکلرمدی97اردیبهشت16 کدگزاپزشکی کار تاکنون بویراحمد: و بردارکهگیلویه نمونه اینری، بر ها نمونه جواب و ژنتیکی آزمایشهای انجام و ی

داشتند.راهاخانوادهبهتحویلشرایطنفر22تعداداینازکهبودهانمونهکددریاسوج"–"تهرانپروازجانباختگانازنفر60اسامیکهبوداساس

پیکر اینکه بیان با تص38امینی ندارند، را خانوادهها به تحویل شرایط نبودن، کامل دلیل به حادثه این جانباختگان از دیگر اسامیرنفر تاکنون کرد: نفر6یح

نداشت.وجودشدهارسالقانونیپزشکیبهکههایینمونهدرهنوزمسافران)ویزپرواهوایی(کادرسانحهاینجانباختگاناز

سال5 شدن97خرداد پیدا از بویراحمد و کهگیلویه استاندار عمرانی امور هماهنگی تعداد10معاون و سقوط50پیکر حادثه باختگان جان انسانی بافت

داد.خبردناارتفاعاتیاسوج"در"تهران-72آرتیایهواپیمای

شود.میهایشانخانوادهتحویلنیزتعدادیپیکرنیزآیندههفتهپایانتاوشدجانباختگانهایخانوادهتحویلپیکر23تاکنونگفت:فیلی

سخت شرایط در ها خانواده که شد می باعث روز به روز اینها همه بود افتاده زمین بر که عروسکی و باختگان جان از یکی به متعلق ملی کارت یک شدن پیدا

بود.کردهایجادسنگینفضاییدیگرطرفازهاخانوادهغمازپرهاینگاهسختیوطرفیکازپیکرهاجویوجستسختیبگیرند،قراریرت

جست حال در روز شبانه امدادی نیروهای و است نشده پیدا باختگان جان از خیلی پیکر هنوز و است گذشته ماه سه است پایان حال در نیز ماه اردیبهشت

شود.میشنیدهعملیاتپایانهایزمزمهگویاماهچهارگذشتباشدهمنتشراخباربهتوجهباهستندجوو

سال4 ماه یعنی97تیر شد اعالم باختگان جان پیکر جوی و جست عملیات که4پایان آنهایی شود تمام تهران-یاسوج هواپیمای داستان تا گذشت 29ماه

گذشت از بعد برسند، مقصد به تا بکشد طول ماه چهار کردند نمی فکر گاه هیچ نشستند هواپیما این در روز4بهمن سه و سانحه65ماه باخته جان پیکر

گرفتند.آرامخاکدریاسوجتهرانهوایی

پیام/انتهای

)۰۹:۵۷-۹۸/۱۲/۰۱(یمرداانسانینیروی92میشود/انجامکرمانشاهقانونیپزشکیدرکشورغربژنتیکآزمایشات

میبرند.بهرهکرمانشاهاستانژنتیکبخشآزمایشاتازایالمولرستانهمدان،هایاستانگفت:کرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلمدیر

خب گزارش وظایفرگزاربه خصوص در امروز خانی فارس،سلیم از نقل به کرمانشاه تابناک قانونیی معایناتپزشکی داشت: اظهار قضایی، مقامات به نسبت

م علت تشخیص و مراجساد وقوع در موثر عوامل همچنین و مرگ وقوع و زمان تعیین آزمایشگاهیرگ؛ و هویتی تشخیصی اقدامات تمام انجام حقیقی، گ

و آنها کننده ایجاد عوامل و آن ضایعات نوع تعیین میگیرند، قرار شتم و ضرب مورد نزاع در که کسانی و دیده حادثه مجرمان و مصدومان معاینه الزم،

پیشگی راستای در که اقداماتی و روانی مجرمان معاینه و بررسی دیه، میزان تعیین آن، ایجاد زمان شودرهمچنین انجام است الزم اجتماعی آسیبهای از ی

میگیرد.قراربحثموردقانونیپزشکیدر

گرم سالح از ناشی حوادث کار، حوادث تصادفات، شتم، و ضرب در بانوان و آقایان مایعنات کرد: اضافه قانونی، پزشکی مایعنات واحد وظایف توضیح در وی

میشود.انجامواحدایندرو...استخدامافتادگی،کارازاستعالجی،گواهینامهبررسیسن،تعیینجسمانی،رشدتعیینسرد،و

کل قانونیمدیر کیفپزشکی مسؤولیت تعیین مالی، امور اداره قدرت تعیین عضو، اهدا استخدام، حضانت، فرزندخواندگی، داد: ادامه کرمانشاه ی،راستان
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میشود.بررسیقانونیپزشکیروانپزشکیقسمتدرو...روانیوذهنیعقبماندگیضربه،ازناشیعواملافتادگی،کارازجنسی،هویتاختاللت

گفت: قانونیوی بهپزشکی نزدیک حاضر حال در که92استان دارد نیرو با25نفر و هستند رسمی یا قراردادی صورت به مابقی و پزشک تعداد این از نفر

هستیم.ارتباطدرسازمانیچارت250ازبیش

افزود: قانونیخانی سالپزشکی دادگست1370در در کل اداره یک صورت سالربه در و داشت وجود مقامات1371ی سواالت به علمی جوابگویی راستای در

شد.سازمانیکبهتبدیلوروزرسانیبهحقیقتکشفبرایقضایی

آزمایشگاه پیشرفتهای راستای در قانونیوی وقوعپزشکی جهت بررسی هویت، تعیین راستای در قسمت این در مجرب و باسواد همکارانی گفت: استان،

پاتولو آسیبشناسی همچنین و شناسی سم بخش در فوت علت تعیین هستیمژجرم، کشور مجهز آزمایشگاههای از یکی و هستند فعالیت به مشغول و... ی

میدهیم.پوششراایالمولرستانهمدان،استانهایژنتیکبخشدرکه

میشود.انجامتستاینباشند،داشتهنامهقضاییمقاماتیقرطازاگرکرد:خاطرنشان،DNAتستانجامخصوصدرخانی

از کمتر االن که بود زمانبر ماه پنج قبال سمشناسی آزمایشات جواب گفت: مسؤول پاتولو20این جواب و است گذشتهژروز در که هم به6ی اکنون بود، ماه

بود.خواهیمجوابگوروز20ازکمترنیزپزشکیکمیسیونهایوروز45ازکمترفوتعلتخصوصدرورسیدهروز40ازکمتر

بهرهبردا با سال ابتدای از داد: ادامه تشروی سالن چهار از سری شهرستانهای در رجوعریح ارباب مراجعات کاهش به منجر کنگاور و هرسین صحنه، پلذهاب،

شدند.قانونیپزشکیصاحبامسالفجردههنیزغرباسالمآبادوپاوهشهرستانهایکهشدهایماستانکزرمبه

مراکز تعداد قانونیخانی راپزشکی مرم13استان باباجانی ثالث شهرستان در تنها داد: ادامه و کرد عنوان قانونیکزرکز ازرنداپزشکی هستیم صدد در که یم

شود.یزراهانداآیندهسالواعتبارتامینیراستاندایقرط

کل قانونیمدیر برایپزشکی را بهینهای گامهای هستیم تالش در گفت: پایان، در کرمانشاه قانونیاستان برداپزشکی خوبراستان کنون تا گامها این یم،

همکا و همدلی فضای به نیاز نیست کافی ولی داربوده بودجه تامین همچنین و مراکزری از نیز استان شهرستانها تمامی آینده سال در تا و پزشکییم

شوند.بهرهمندقانونی

)۰۴:۴۵-۹۸/۱۲/۰۳(کشورجادهایتصادفاتکاهشدرسومرتبهیربختیاوچهارمحالداد:خبراستانراهپلیسرئیس

بختیا و بختیارایسنا/چهارمحال و چهارمحال راه پلیس رئیس بختیاری و چهارمحال گفت: کاهشری در سوم رتبه و است داده اختصاص خود به را کشور تصادفات از درصد یک ی
است.کردهخودآنازراکشوراستان31بیندرتصادفات

اعالم براساس کرد: اظهار ایسنا با گو و گفت در نوربخش قانونیغالمعلی بختیاپزشکی و دررچهارمحال تصادفات از ناشی فوتیهای آمار سال10ی ماهه

است.کردهپیداکاهشدرصد9گذشتهسالبهنسبتیرجا

نیز رانندگی تصادفات از ناشی مجروحان تعداد افزود: گذشته، سال با مقایسه در تصادف مجروحان تعداد کاهش به اشاره با است.8وی داشته کاهش درصد

سوا خودرو با تصادفات تعداد اینکه اعالم با نوربخش نیزرسرهنگ استان در آمار75ی براساس کرد: بیان است، داشته کاهش جا10درصد سال یرماهه

است.کردهپیداکاهشدرصد43خودروگونیژواودرصد2استاندرتاکسیومینیبوسواتوبوس

بودهاند.یربختیاوچهارمحالدرتصادفاتازدرصد10عاملپیادهعابرانکرد:یحرتصوی

کرد: اضافه و31نوربخش رانندگی موقع در جلو به توجه عدم بیشت23درصد غیرمجاز سرعت بختیاردرصد و چهارمحال در تصادفات علت خودرین به را ی

یمدارانسانینیروی92میشود/انجاممانشاهکرقانونیشکیپزدرکشوربغرژنتیکمایشاتآزک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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است.دادهاختصاص

در کرد: خاطرنشان جا10وی سال بختیارماهه و چهارمحال تصادفاتری، کاهش در سوم رتبه و است داده اختصاص خود به را کشور تصادفات از درصد یک ی

است.کردهخودآنازراکشوراستان31بیندر

بختیا و چهارمحال راه پلیس بیشتررئیس گفت: پایان در –ری خوزستان محور و خوزستان – لردگان لردگان، – بروجن محور در استان در تصادفات ین

است.رسیدهثبتبهشلمزار

پیامانتهای

نیوزتیندیگر:منابع

)۰۵:۱۰-۹۸/۱۲/۰۳(گذشتکههفتهایدرسمناناستانخبرهایینرمهمت

سرمایهگذا انتخابات، در سمنان استان مردم باشکوه حضور ایرنا- دررمیلیارد۴۰یرسمنان- استان صنعت بخش در سمنان۶یالی در کرونا ویروس به مبتال مورد هیچ نبود گذشته، سال
بود.گذشتههفتهدرسمناناستانمهمخبرهایازبخشیگرمسار،درکشورقهرمانیدانشجویاندارترقابتهایدورهدومینیرگزاربو

(از گذشته هفته در سمنان بهمناستان ششم و فرهنگی۹۸بیست و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، حوزههای در مختلفی اخبار و رخدادها شاهد اسفند) دوم تا

میشود.مرورگزارشایندررویدادهاواخباراینازبرخیکهبود

انتخابات

و استان این انتخابیه حوزه چهار در اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین ب۵۸انتخابات کشور، سراسر با همزمان مجموعرنامزد، از شد. اخذ۶۳۸گزار شعبه

سمنان استان در اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین انتخابات برای و۵۰۶رای ثابت بود.۱۳۲شعبه سیار و۵۱۴شعبه شامل۱۹۷هزار و۲۵۹نفر ۷۷۲هزار

و و۲۵۴مرد بودند.ز۴۲۵هزار دادن رای شرایط واجد سمنان استان در و۱۱ن دستاند۶۹۳هزار عنوان به برنفر اینرگزارکاران در یازدهم مجلس انتخابات ی

داشتند.فعالیتاستان

مدی دستورانی انتخاباترمحمد زمان تمدید علت به استان، مدارس تمامی داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در جمعه شامگاه سمنان استان پرورش و آموزش کل

است.تعطیل۹۸اسفندسومشنبهفردای،ررایگیفرآیندشدنطوالنیو

داشت: ابراز سمنان در خبرنگاران به پنجشنبه روز سمنان استان انتظامی فرمانده جانشین میراحمدی علی سید وسرهنگ هزار تامین۵۰۰سه پلیس نیروی

دارند.برعهدهرااستاندراسالمیشورایمجلسانتخاباتدورهیازدهمینامنیت

مجلس انتخابات دوره یازدهمین داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در دوشنبه روز سمنان استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون خجستهپور حبیباهلل

میشود.گزاررباستاناینانتخابیهحوزهچهاردررایاخذشعبه۶۳۸دراسالمیشورای

اقتصاد

داشت: اظهار خبرنگاران به یکشنبه روز سمنان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس اسودی میلیارد۴۰حدودبهروز صنعترهزار بخش در یال

است.شدهانجامگذشتهسال۶طیامیدوتدبیردولتفعالیتطولدرسمناناستان

مدی سالمتی استاندارمهدی بینالملل و اقتصادی امور هماهنگی دفتر چهارشنبهرکل روز سمنان بیشتی آمار براساس داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت ینردر

کشورجادهایتصادفاتکاهشدرسومرتبهیبختیارومحالچهارداد:خبراستاناهرپلیسرئیسایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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بود.خانگیلوازمومبلمانبهمربوطامسالدیدراستانخانوارهایینهزهسبدینهکردزه

کشاور جهاد سازمان رییس میرعماد حسن داشت:زسید ابراز ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان استان تکمیلیرط۴۸ی و تبدیلی صنایع زمینه در ح

میرسد.یربهرهبردابهاستانایندر۱۴۰۰سالتامستقیمصورتبهنفر۹۰۰برایاشتغالزاییظرفیتبایزکشاور

کا جلسه در سهشنبه روز سمنان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان رییس اسودی سالنربهروز در سمنان استان تولید موانع رفع و تسهیل ستاد گروه

استاندارمدی بحران گفت:ریت و۱۰ی تبصرهرمیلیارد۷۰۰هزار الف بند و تولید رونق تسهیالت به۱۸یال اشتغال کشاور۳۰۹برنامه و ،صنعتی تولیدی یزواحد

شد.پرداختاستاناین

فرهنگی

مدی جمال گردشگرمهدی فرهنگی، میراث ازرکل بیش داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان استان دستی صنایع و بناهای۸۰ی از درصد

است.شدهواگذارخصوصیبخشبهکلادارهایناختیاردرمازاد

گفت در چهارشنبه روز دامغان شهرستان عمومی کتابخانههای رییس سلطانیه کرد:ومحمد بیان ایرنا، با شهرستانگو این خیرساز و روستایی کتابخانه چهارمین

میشود.افتتاحنزدیکآیندهدرکهشدایجاد

فیلمسا دوم کمپ داشت: ابراز ایرنا با گو و گفت در شنبه سه عصر سمنان استان جوانان سینمای انجمن مدیر فر خجسته بازسعید انجمن این هنرمندان ی

کرد.کاربهآغازاعضاازنفر۶گردانیرکا

هن فرهنگی معاون یعقوبی هنرمحسن حوزه دفترری تولیدات از دیار» «کهن موسیقی آلبوم داشت: ابراز سمنان در خبرنگاران به سهشنبه روز سمنان استان ی

شد.منتشرسمناندرچکامهنوبانگموسسهویرهنحوزهموسیقی

خاکسپا و حرتشییع مدافع فاطمیون گردان از موسوی اهلل قدرت سید شهید مطهر پیکر مردمری مهر از پر دستان بر دوشنبه روز (ع) اهلبیت و والیت یم

استاندا امنیتی سیاسی معاون پور خجسته اهلل حبیب حضور با تولید» «رونق نمایشگاه گشایش سرخهرسمنان، و مهدیشهر سمنان، نماینده همتی احمد ی،

مسووالن از جمعی و سمنان شهر شورای رییس سیادتی مسعود سید استان، تجارت و صنعت،معدن سازمان رییس اسودی بهروز اسالمی، شورای مجلس در

از شاهرود بهشت» «بانوی لباس و مد نمایشگاه سمنان، استان جوانان سینمای انجمن هنرمندان و گال۲۶فرهنگی در اسفند یکم تا شهر،ربهمن این سیب ی

ژاپن» کوتاه فیلم «شب عنوان با کوتاه های فیلم جشنواره۳۰اکران دوره پنجمین پوستر از رونمایی و سمنان جوانان سینما انجمن فیلم نمایش تاالر در بهمن

عنوان با دامغان دانشگاه دیجیتال هنرهای استانملی فرهنگی مهم خبرهای از بخشی دانشگاه، این هنر دانشکده دانشجویان و اساتید حضور با ِهکاتم

بود.گذشتههفتهدرسمنان

اجتماعی

مشک مورد داشت:هیچ ابراز ایرنا با گو و گفت در جمعه روز سمنان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رییس دانایی درونوید کرونا به ک

میشود.تاکیدجامعهاقشارتمامفردیبهداشترعایتبهامااستنشدهگزارشدانشگاهاینمجموعهیرزشهرهایوسمناناستان

در کرونا ویروس به ابتال مورد چند گزارش به اشاره با ایرنا، با گو و گفت در پنجشنبه شامگاه شاهرود پزشکی علوم دانشگاه بهداشت معاون بینش احسان

است.نشدهگزارشسمناناستانقرشدردانشگاهاینپوششیرزجمعیتدرکروناویروسبهابتالازمثبتیموردهیچتاکنونداشت:ابرازکشور

سمنان، شهر غربی ورودی قومس، میدان طراحی ملی فراخوان انتشار به اشاره با ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان شهردار رضوی ناظم سیدمحمد

کنند.کترشفراخوانایندرمیتوانندکشورسراسردرهنرمندانواست۹۹فروردین۲۰تاآثارارسالمهلتکرد:بیان

خمینی(ر امام امداد کمیته خودکفایی و اشتغال معاون خدابنده اظهارداشت:هعلیرضا خبرنگاران به شنبه سه روز سمنان استان تسهیالترمیلیارد۵۴۰) یال

و هزار یک ایجاد برای دی۷۰۰اشتغالزایی پایان تا فروردین ابتدای از شغلی کارآف۹۸فرصت و کار جویای مددجویان درربرای نهاد این اشتغال عرصه ینان

گذشتکههفتهایدرسمناناستانهایخبرینمهمترایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهپرداختسمناناستان

شهردا ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان مدیرعامل اسمعیلپور داشت:رسعید ابراز ایرنا با گو و گفت در گذشته شنبه سمنان اززآتشسوی یکی در ی

شد.خاموشآتشنشانیمامورانساعتهچندتالشازبعدسمنانکلرانشیمیاییکارخانهطبقهچندساختمانهای

نورو مدیزمهدی قانونیکلری داشت:پزشکی ابراز ایرنا با گو و گفت در سهشنبه روز سمنان امسال۱۲استان آذر پایان تا فروردین ابتدای از استان این در نفر

باختند.جانقشدگیرغاثردر

نهاد یک مامور عنوان جعل با که فردی داشت: ابراز سمنان در خبرنگاران به سهشنبه روز سمنان استان انتظامی فرمانده حسنی عبداهلل دوم سرتیپ سردار

در مرتکب۸امنیتی کشور کالهبردا۱۷۰استان عمومیرفقره امنیت و اطالعات پلیس اقدامات و سمنانی شهروندان از تعدادی شکایت پی در بود شده ی

شد.دستگیر

کبی تقی خبرسرهنگ نشست در گذشته شنبه سمنان استان راه پلیس رییس درری انتظامی نیروی اجتماعی معاونت اجتماعات سالن در رسانه اصحاب با ی

داشت.۹۸دیپایانتافروردینابتدایازاستانجادههایبیندررافوتبهمنجرتصادفینربیشتسمنانبهدامغانمحورگفت:سمنان،شهر

مدی راد اسالمی استاندارحسن انتظامی و امنیتی ازرکل بیش داشت: ابراز ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان و۲ی سیگار۶۲۵میلیون انواع نخ هزار

شد.کشفاستاندرانتظامینیرویمامورانتالشباسالازگذشتهفصلسهدرقاچاق

شهردا گذشتهرافتتاح شنبه سمنان سه منطقه شهی و استانی مسووالن حضور اهللربا آیت حضور با شنبه روز سمنان استان روحانیان و طالب همایش و ی

خاتمی خبسیداحمد مجلس رئیسه هیات عضو و تهران موقت جمعه رهبرامام استانیرگان اجتماعی مهم خبرهای دیگر از شهر، این یحیی(ع) امامزاده در

بود.گذشتههفتهدرسمنان

ورزش

دانشجویان دارت رقابتهای دوره دومین میزبان گرمسار دانشگاه داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در سهشنبه روز کشور دارت انجمن دبیر فاضلی حسین محمد

است.۹۸اسفندنهمتاپنجمدرکشورقهرمانی
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۱۳۹۸/۱۲/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۳۱



سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۸/۱۲/۰۳۱۳۹۸/۱۲/۰۳

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	تکذیبیه پزشکی قانونی درخصوص نامه جعلی منتشره در شبکه های اجتماعی (۹۸/۱۲/۰۱-۱۳:۴۰)
	پزشکی قانونی: افزایش 11 درصدی قصور پزشکی (۹۸/۱۱/۳۰-۰۹:۲۹)
	بیشترین محکومیت پزشکی مختص کدام رشتههاست؟ (۹۸/۱۱/۳۰-۰۶:۵۶)
	بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور، در سال 98 قصور پزشکی 11 درصد افزایش یافته است؛ خطاهایی به قیمت جان (۹۸/۱۱/۳۰-۰۷:۴۵)
	واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت: آمار جانباختگان آبان پایینتر از ادعای خارجیهاست/ به سهمیه بنزین نوروزی نپردازید (۹۸/۱۱/۳۰-۰۸:۵۴)
	واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت: امیدواریم تحول خوبی در حقوق کارکنان دولت اتفاق بیفتد (۹۸/۱۱/۳۰-۰۹:۲۱)
	ربیعی: آمار کشته شدگان حوادث آبان ماه ظرف چند روز آینده اعلام میشود (۹۸/۱۱/۳۰-۰۸:۵۶)
	آمار رسمی کشته شدگان آبان 98 چقدر است؟ (۹۸/۱۱/۳۰-۱۱:۵۳)
	پربازدیدهای حقوقی در هفتهای که گذشت (۹۸/۱۲/۰۲-۲۱:۲۲)
	اخبار استانی
	دندانپزشکان، مقصرترین پزشکان (تهران) (۹۸/۱۲/۰۳-۰۵:۲۷)
	بیشترین قصور پزشکی مربوط به چه رشتههایی است؟ (تهران) (۹۸/۱۲/۰۱-۲۲:۵۴)
	تبرئه ۷۵ مورد قصور پزشکی در خراسان شمالی (۹۸/۱۱/۳۰-۰۵:۵۳)
	افتتاح پانزدهمین پروژه ملی پزشکی قانونی در خراسان شمالی (۹۸/۱۲/۰۱-۱۴:۲۰)
	استاندار: فضای انتخاباتی خراسان شمالی آرام است (۹۸/۱۲/۰۱-۱۶:۰۲)
	امضای تفاهمنامه بین سازمان پزشکی قانونی و استانداری خراسان شمالی  (۹۸/۱۲/۰۱-۱۶:۰۸)
	ساختمان پزشکی قانونی اسفراین افتتاح شد  (۹۸/۱۲/۰۱-۰۹:۴۵)
	استاندار خراسان شمالی تاکید کرد؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه حوزه پزشکی قانونی استان (خراسان شمالی) (۹۸/۱۲/۰۱-۰۷:۳۰)
	پزشکی قانونی ایران در تراز کشورهای پیشرفته است (خراسان شمالی) (۹۸/۱۲/۰۱-۱۵:۴۹)
	مدیرکل پزشکی قانونی مازندران: شمار جان باختگان حوادث کار در مازندران ۹ درصد رشد یافت (۹۸/۱۱/۳۰-۰۶:۱۴)
	منفی 29 درجه؛ روایتی از تلخ ترین اتفاقی که کهگیلویه و بویراحمد را به کما برد/سقوط هواپیمای تهران-یاسوج؛ زخمی همیشگی بر پیکر کوه دنا+تصاویر (۹۸/۱۱/۳۰-۱۱:۵۲)
	آزمایشات ژنتیک غرب کشور در پزشکی قانونی کرمانشاه انجام میشود/ 92 نیروی انسانی داریم (۹۸/۱۲/۰۱-۰۹:۵۷)
	رئیس پلیس راه استان خبر داد: چهارمحال و بختیاری رتبه سوم در کاهش تصادفات جادهای کشور (۹۸/۱۲/۰۳-۰۴:۴۵)
	مهمترین خبرهای استان سمنان در هفتهای که گذشت (۹۸/۱۲/۰۳-۰۵:۱۰)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




