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ستادیاخبار

)۲۰:۵۹-۹۸/۱۲/۲۹(شدسپاهییکپارچهایرانمجلسسیاست؛در98فروردین/99نامهنوروز

ین.رشیوتلخحوادثبابودتوامکهسالیرسید،پایانبهفراوانهاینشیبفرازوبا98سال

است:یرزحرشبه98سالماهفروردیندرسیاسیاتفاقات؛برنایرگزارخبسیاسیخبرنگارگزارشبه

انقالبمعظمرهبرتوسطجدیدسالیرگذانام

کردند.یرنامگذاتولید»«رونقسالراجدیدسال،1398سالآغازبهمناسبتپیامیدراسالمیانقالبرهبرخامنهایآیتاهللحضرت

رضویحرمدرانقالبرهبر

است.ایرانملتبرایگشایشوفرصتهاسال98سالبنالیم/یمهارتحازنباید

شدندآزادایرانیمرزبانانازتنچهار

دادخبرایرانیربودهشدهمرزبانانازتنچهارآزادیازخارجهاموروزارتسخنگوی

سیلزدهمناطقبهرسیدگیبرایرئیسجمهورجدیددستورات

و با جدید تماسهای در تسزرئیسجمهور برای را تکمیلی دستورات کشور، شمال سیلزده استان دو مسئوالن و کشور اینریر مردم مشکالت به رسیدگی در یع

کرد.صادرمناطق

کردکنارربراگلستاناستانداری،رجهانگی

کرد.کنارربراویاستان،اینسیلزدگانوضعیتبهرسیدگییانرجدرگلستان)(استاندارهاشمیمنافغیبتازپسرییسجمهوراولمعاون

مازندرانوگلستاناستانهایدرویرانگرسیلحادثهپیدرانقالبمعظمرهبرپیام

و مردمی کمکهای بر وارده، خسارات از عمیق تأسف ابراز با پیامی در خامنهای آیتاهلل حضرت مازندران، و گلستان استانهای در ویرانگر سیل حادثه پی در

کردند.کیدأتآسیبدیدهمردمامدادبهعمومیدستگاههایورود

خا در فرمانداران و استانداران از تعدادی حضور خارتکذیب در فرمانداران و استانداران از تعدادی حضور خبر کشور وزارت سخنگوی کشور از رارج کشور از ج

کرد.تکذیب

شیرازحادثهبهیعرسرسیدگیبرایکشوریرزوبهجمهوررییسدستور

شما باختن جان تسلیت با پیامی در جمهور شماررئیس در اخیر سیل در میهنان هم از وری به دستور ضمن کشور، استانهای از رسیدگیزی برای کشور یر

کنند.مضاعفمردم،یریاودیدهآسیبمناطقمشکالتازکاستنبرایراخودتالشهایخواستذیربطمسؤوالنازشیراز،حادثهبهیعرس

باشندداشتهحضورخودکارمحلدروقتتمامطوربهفرماندارانواستاندارانهمهکرد؛تاکیدبخشنامهایصدوربارییسجمهوراولمعاون

مدی برای دستگاهها کلیه کامل آمادگی حفظ لزوم بر رییسجمهور اول آیندهرمعاون روزهای در بارندگی افزایش پیشبینی به توجه با طبیعی حوادث یت

کرد.تاکید

برجامازچینوفرانسهمستمرحمایت
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کردند.اعالمایرانهستهایتوافقازراخودحمایتچینوفرانسهجمهورروسای

شیرازدرسیلحادثهپیدرانقالبرهبرپیام

به امدادرسانی امر در جدیت و سرعت داغدار، مردم به تسلیت ضمن شیراز، شهر جمعه امام به پیامی در انقالب رهبر شیراز، سیل ویرانگر حادثه پی در

شدند.خواستارراحادثهدیدگان

روحانییاستربهکشوربحرانیترمدیستادجلسهتشکیل

شد.گزاررباستانهادرسیلخصوصدرمسئولدستگاههایهمهنمایندگانحضورباوجمهوررئیسیاستربهکشوربحرانیترمدیستادجلسه

نتانیاهوباترامپدیدار

کردیماعمالایرانعلیهرایمهارتحینرسختتاست/کردهتغییرایرانمن،آمدنکاررویازپسترامپ:

آم یکجانبه خروج به اشاره با و پرداخت ایران موضوع به خود اظهارات از بخشی در نتانیاهو بنیامین با دیدار در ترامپ ایرانردونالد هستهای توافق از یکا

است.کردهتغییرویآمدنکاررویازپسایرانکهشدمدعیآن،علیهیمهارتحدوبارهاعمالو

بگیرندجدیراموضوعتهراناستانمدیرانکنیم/حفاظتتهرانازوجودتمامبابایدی:رجهانگی

جمهو رئیس اول گذاشترمعاون این بر را فرض باید نیز تهران برای کرد: تاکید تهران در شدید بارش یک وقوع درباره هواشناسی هشدارهای به اشاره با ی

استان مدیران از است، جدی خیلی فاجعه عمق چون اما نیفتد، اتفاق این امیدوارم باشند؛ آماده باشند، داشته آمادگی باید که مدیرانی و میآید سیل که

بگیرند.جدیراموضوعکهمیخواهمتهران

سپتامبر11حادثهخسارتجبرانبهمنظورایراناموالتوقیفبراییکارآمدرخواسترد

ل در آمرکزامبوودادگاهی درخواست حادثهرگ در ایران داشتن دست ادعای مبنیبر را قربانیان11یکا خسارت جبران بهمنظور ایران اموال توقیف برای سپتامبر

کرد.ردسپتامبر11حادثه

مازندراندرکردخیلسیلزدهروستایمردمجمعدرجمهوررئیس

کرد.گووگفتنزدیکازمردمباوبازدیدسیلزدهمنطقهاینازی،رساشهرستانتوابعازکردخیلروستایدرحضورباجمهوررئیس

آققالشهرستانتوابعازچنسبلیروستایمردمجمعدرجمهوررئیس

تص آققال شهرستان توابع از چنسبلی روستای مردم جمع در جمهور شررئیس سیل از آسیبدیده مناطق مردم رنج و غم در ایران ملت کرد: هستندریح یک

گذراندهاند.راسختیروزهایکههستندروستاهاییوشهرهادیگروآنروستاهایوآققالگلستان،فکربهایراندرهمهامروزو

گلستاناستانسیلزدهمناطقازبازدیدازپسروحانی

ج در گفت: شد، انجام وزرا و رئیسجمهور معاونان از جمعی همراهی به که گلستان استان سیلزده مناطق در حضور از خرسندی ابراز ضمن جمهور یانررئیس

مشکالت رفع برای اخیر روزهای در منطقه این مقاوم و صبور مردم کردم. دیدن قال آق شهرستان در سبلی چن روستای از استان، سیلزده مناطق از بازدید

یم.رگیمیبکارراخودتالشهمهمشکالتاینحلبرایماوداشتنددولتازبجاوحقبههاییخواستهوکردندتالشسیلازناشی

سیلزدهمناطقبهکمکرسانیبرایتهراندرمللسازماندفترآمادگیاعالم

ایران، مردم و دولت و قربانیان خانواده به تسلیت و ایران سیل اثر در آمده بار به آسیبهای برای همدردی ابراز ضمن ایران در ملل سازمان نمایندگی دفتر

کرد.آمادگیاعالمایراندرنجاتوامدادبهکمکرسانیبرای

منطقهمسلمانانواعراببهیفرظهشدار

ظ جواد ورمحمد سوزیف، اشغالی جوالن درباره ترامپ آقای خودسرانه اعالن کرد: تاکید خارجه، امور اشغالی،ریر قدس درباره اش گذشته سال اعالن از بعد یه
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است.مامسلمانوعرببرادرانبههشداریک

خوزستانسیلزدهمناطقازرئیسجمهورهواییبازدید

کرد.بازدیدخوزستانزدهسیلمناطقازهواییصورتبهجمهوررئیس

نوروزسیلحوادثدرنفر42فوت

دادخبر1398نوروزو97سالپایانیروزهایدرمختلفاستانهایسیالبهایاثربرنفر42گرمازکشور،قانونیپزشکیسازمانرئیسشجاعی،احمد

روحانییاستربهدولتهیاتجلسهیرگزارب

کرد.موافقتزدهسیلاستانهایدردیدگانآسیببهبانکیتسهیالتوبالعوضکمکاعطایبایرانزوهیئت

رفتکرمانشاهبهرئیسجمهوراولمعاون

کرد.سفرکرمانشاهاستانبهبارشی،سامانهبامقابلهبرایانجامشدهاقداماتازاطالعوبررسیبرایرئیسجمهور،اولمعاونی،رجهانگیاسحاق

اردوغانبهروحانییکرتبپیام

جمهو رئیس اردوغان» طیب «رجب به پیامی در جمهور تررئیس بری سراسرگزارکیه، انتخابات آمیز موفقیت و پرشور شهرداری و محلی کشورری این در یها

گفت.یکرتبرا

شدکشورواردسیلزدگانبهآلمانبشردوستانهکمکهای

شد.ایرانواردکشورمان،سیلزدگانبهامدادرسانیبرایآلماندولتدوستانهبشرکمکهایحاملهواپیمای

استکردهبازدیدایراندرنتانیاهوادعایمورداتمی»«انبارازآژانسرویترز:

انر بینالمللی آژانس کردند، اعالم دیپلماتیک نخستوژمنابع که مکانی از اتمی رزی بهژیر بازرسی است، اتمی» «انبار یک بود شده مدعی صهیونیستی یم

است.آوردهعمل

رضویقدسآستانتولیتانتصاب

شدمنصوبرضویقدسآستانتولیتبهمرویحجتاالسالماسالمی؛انقالبمعظمرهبرحکمبا

کشورشمالزدهسیلمناطقبهسنگینفوقالیروبفروندیکاعزام

د پایگاه باربرفرمانده هواپیمای فروند دو توسط مجهز و سنگین فوق الیروب دستگاه یک اعزام از خرمشهر تکاور شهدای مناطقریایی به ارتش هوایی نیروی ی

داد.خبرکشورشمالی

مجلسنمایندگانواجراییمدیرانوزرا،ازجمعیدیداردرروحانی

که اخیر سیالب اینکه بیان با جمهور د24رئیس را کشور درراستان کرد کشور،100گیر مدیران و مسئوالن مردم، گفت: است، بوده سابقه بی اخیر سال

بز کار رسانی، کمک و امداد درصحنه خود های تالش و حضور با امدادی نیروهای همچنین و انتظامی نیروی و بسیج سپاه، ارتش، از اعم مسلح گرنیروهای

دادند.انجامارزشمندیو

استسیلویرانیهاییزبازسااصلی،کارکردهامکیدأتمسئوالنبهخامنهای:آیتاهللحضرت

ت مسئوالن به که کردند اعالم مردم مختلف قشرها از جمعی و اسالمی کشورهای سفرای مسئوالن، دیدار در اسالمی انقالب معظم اصلی،أرهبر کار کردهام کید

است.سیلویرانیهاییزبازسا

رفتسیلزدهمناطقبهیکماهمدتبهسلیمانیسردار

م استقرار از زدگان سیل به رسانی کمک ادامه در مقدس دفاع پیشکسوتان و فرماندهان حضور اعالم با پیامی در سپاه قدس نیروی اسبق هایوفرمانده کب
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داد.خبرلرستانوخوزستانسیلمعرضدرمناطقدرماهیکمدتبهاربعینرسانیخدمت

شوندجرخاعراقاززودترهرچهیکاییرامنظامیانکهکنیدیرکاعراق:یرزونخستدیداردراسالمیانقالبمعظمرهبر

کرد.دیدارانقالبرهبرباعراقیرجمهویرزونخست

محکومانازتعدادیمجازاتتخفیفیاعفوباانقالبرهبرموافقت

جمهو سالروز و صلیاهللعلیهوآله مصطفی محمد مرتبت ختمی حضرت مبعث رسیدن فرا ایرانربمناسبت اسالمی انقالب(ی معظم رهبر فروردین)، دوازدهم

محکوما از نفر هفده و یکصد و یکهزار مجازات تبدیل و تخفیف یا عفو پیشنهاد با تعاسالمی سازمان انقالب، و عمومی محاکم سازمانزِن و حکومتی یرات

کردند.موافقتمسلحنیروهایقضایی

عراقیرزنخستوازروحانیرسمیاستقبال

نخستو عبدالمهدی» (ز«عادل شنبه عراق، تا17یر - فرهنگی مجموعه در جمهورفروردین) رئیس روحانی حسن رسمی استقبال مورد سعدآباد اسالمیریخی ی

است.شدهتهرانواردعراقدولتمقاماتازمتشکلهیأتیکرأسدرعبدالمهدیگرفت.قرارایران

عراقوایرانتوافقاتشدناجراییبرجمهوررئیستاکید

خب نشست در روحانی حسن والمسلمین ورحجتاالسالم نخست عبدالمهدی عادل با خود روابطیزی عراق و ایران ملت دو روابط اینکه به اشاره با عراق یر

تا و عمیق شدنربسیار رایگان است، شده اجرایی که ما توافق اولین بود. ما امروز مباحث از یکی کشور دو قبلی توافقات شدن اجرایی کرد: اظهار است، یخی

است.کشوردوویزای

مجلسمدیرانوکنانرکاترور،شهدایخانوادهازیجانی»ر«التقدیر

کرد.تقدیریاش،زنورودیداراولیندرمقننهقوهمدیرانوکنانرکاازجمعیواسالمیشورایمجلسترورشهدایخانوادهازاسالمیشورایمجلسرییس

مشهدبهعراقیرزنخستوسفر

کرد.سفرمقدسمشهدبهیارتیزیرسفدرعراقیرزنخستو

پاسدارانسپاهعلیهیکارآماحتمالیاقدامپیامدهایبهنسبتیفرظهشدار

تروزو گروههای فهرست در پاسداران سپاه نام دادن قرار که کرد تاکید کشورمان امورخارجه آمریر سوی از فاجعهباریستی پیامدهای نیروهایریکا برای ی

داشت.خواهدمنطقهدریکاییرآم

بردبینازراکشوردوکرمشتتوافقاتاجرایازترسعراقبهروحانیسفرعراق:یرزونخست

برد.بینازراکشوردوتوافقاتاجرایدرکندیبغدادبهایرانجمهوررئیسسفرگفت:عراقیرزونخست

عراقوایرانیرتجااقتصادیهمایشیرگزارب

شد.گزارربعراقیرجمهووایراناسالمییرجمهویرتجااقتصادیهمایش

خوزستانزدهسیلشهرهایازسلیمانیسرلشکربازدید

کرد.بازدیدخوزستانزدهسیلشهرهایازسلیمانیسرلشکر

یاضروتهرانمیانعبدالمهدییرمیانجیگکرد؛ادعاعراقیرسانهیک

کرد.خواهدحرمطایرانیهابهرایاضروتهرانمیانیرمیانجیگپیشنهادعراقیرزنخستوکهکرداعالمعراقیرسانهیک

جمهوررئیستوسطتهرانسبزکمربندازیربهرهبردا

شد.افتتاحروحانیحسناالسالمحجتتوسطتهرانسبزکمربندازبخشی
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جمهوررئیسحضورباتهرانامیدمسکنحرطنخستینافتتاح

رسید.یربردابهرهبهجمهوررئیسحضورباشرقیبهارانپروژهنامباتهرانشهرامیدمسکنحرطنخستین

شدایرانیستیرتروفهرستدرآسیاغربدریکارآمنظامینیروهاینامگرفتنقرارخواستاریفرظجمهور؛رئیسبهنامهایدر

آمزو نظامی نیروهای نام گرفتن قرار خواستار ملی امنیت عالی شورای رئیس و جمهور رئیس به نامهای در خارجه امور آسیاریر غرب منطقه در سنتکام)(یکا

شد.ایراناسالمییرجمهونظرازیستیرتروگروههایفهرستدر

دادقرارخودیستیرترولیستدرراپاسدارانسپاهنامرسمایکارآم

داد.قراریکارآمدولتیستیرترواصطالحبهلیستدررسمارااسالمیانقالبپاسدارانسپاهنامبینالمللیقوانینبامغایروخصمانهاقدامیدرسفیدکاخ

مانداولمعاوناژهایمحسنیشد/قضاییهقوهسخنگویاسماعیلیغالمحسین

کرد.معرفیقضاییهقوهسخنگویعنوانبهراتهراناستانیردادگستکلرئیساسماعیلیغالمحسینقضایی،عالیمسئوالنجلسهدرقضاییهقوهرئیس

کشورنداساسیدژهای...وآبادان،خرمشهراهواز،حمیدیه،سوسنگرد،بستان،سلیمانی:سردار

بعد اساسیتر شکل به را میکنند االن مردم که جزئی کارهای همین میتواند دولت گفت: اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس نیروی کهفرمانده دهد انجام ًا

بگذارد.اثرنتواندهمسیلاینازانبوهترسیلهاییمدتدرازدر

کردتمدیدراایرانعلیهیربشحقوقاصطالحبهیمهایرتحاروپااتحادیه

کرد.تمدیددیگرسالیکراایرانعلیهیربشحقوقاصطالحبهیمهایرتحاروپااتحادیهشورای

یهرسوبحرانمورددرمسکودرکیهرتوروسیهایران،مجالسخارجیسیاستکمیسیونهایرؤساینشست

شد.گزارربمسکودرکیهرتوروسیهایران،مجالسخارجیسیاستکمیسیونهایرؤساینشست

سیلزدگانبهسوئیسکمکهای

شد.دادهتحویلاحمرهاللسازمانبهایرانزدگانسیلبرایسوئیسدولتکمکهای

هاشمیعلیشهیدخانوادهباسلیمانیسرداردیدار

کرد.دیدارهاشمیعلیشهیدخانوادهباسلیمانیسردار

مشهدبهعراقیرزنخستوسفر

کرد.سفرمقدسمشهدبهیارتیزیرسفدرعراقیرزنخستو

وزارتخانه6عملکردبررسی

شدبررسیوزارتخانه6گذشتهسالعملکردوجدیدسالهایبرنامهروحانی؛حضوردروجداگانهجلساتیدر

سال فناو1397عملکرد و تحقیقات علوم، تجارت؛ و معدن صنعت، مسلح؛ نیروهای پشتیبانی و دفاع پرورش؛ و آموزش بهروزارتخانههای نفت، و کشور ی؛

شد.بررسیهاوزارتخانهاینیرانزوازیکهرباجمهوررئیسجداگانهجلساتدروسهشنبهعصر،98سالدرهاوزارتخانهاینآتیهایبرنامههمراه

شدفراگیرسپاهازحمایتپویش

جمهو رئیس ترامپ، دونالد اقدام از آمرپس متحده ایاالت تروری سازمانهای فهرست در اسالمی انقالب پاسداران سپاه دادن قرار در پویشریکا، یستی،

شد.فراگیریزمجافضایدرسپاهازحمایت

هستهایجدیددستاورد114ازرونمایی

کرد.رونماییکشورمانهستهایدستاوردهایینرتازهتازرئیسجمهور
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یسترترویکاییرآمنظامیانشد،سپاهییکپارچهایرانمجلس

یافتند.حضورمجلسدرسپاهیلباسبایکارآمخصمانهاقدامبهواکنشدرنمایندگان،1398سالدرایراناسالمیشورایمجلسیرکاروزسومیندر

ایرانزدگانسیلبهعماندوستانهانسانکمکهای

شد.ارسالایرانزدگانسیلبرایانساندوستانهکمکهایعمانپادشاهدستوربا

ایرانبریرفشارحداکثحفظدربارهسلمانبنوترامپگویوگفت

کرد.گووگفتایرانبهیرحداکثفشاراعمالجملهازمختلفیموارددربارهسعودیولیعهدباتلفنیتماسیدرترامپدونالد

شدکشورواردعمانبشردوستانهکمکهایمحمولهدومین

شد.کشورواردایرانیسیلزدگانبهعمانکشوربشردوستانهکمکهایمحمولهدومین

قاسمیبهرامبدرودودرود

و تجربه نوشت: "... آخر سخن و " عنوان با پستی انتشار با است شده منصوب فرانسه در ایران سفیر عنوان به که خارجه وزارت سخنگوی قاسمی، بهرام

بود.اینجانبسینهبرافتخارپروگرانسنگنشانیهزاردستان،وافسانهزاررعنایپیرسرزمینسخنگوییِتکسودرسالسهبهیبرقفعالیت

گوترشوامنیتشورایبهیفرظاعتراضینامه

کرد.اعتراضپاسدارانسپاهعلیهواشنگتناخیرتصمیمبهنسبتامنیت،شورایومللسازمانکلردبیبهنامهایدرکشورمانخارجهاموریرزو

میشوندمحسوبخدمت»«شهیدگمیشانقایقگونیژواحادثهدرجانباختهجهادینیروهایانقالب؛رهبرموافقتبا

وا حادثه در جانباخته مردمی جهادی نیروهای انقالب، رهبر موافقت حادثهژبا این جانباختگان میشوند. محسوب خدمت» «شهید گمیشان شهر در قایق گونی

بودهاند.نیزسنتاهلامدادگرانازتعدادیشامل

2020پارالمپیکوالمپیکدرمقتدرانهحضوربریرجمهورییستاکید

کرد.تاکیدملیفوتبالوزنانورزشازحمایتوکیووت2020پارالمپیکوالمپیکدرمقتدرانهحضوربرجمهوررییس

شدبررسییزکرمبانکوورزشوزارتی،رجمهویاسترمعاونت4یرجاسالبرنامههایرییسجمهور؛حضورباوجداگانهجلساتیدر

سال عملکرد معاونت1397گزارش جمهورچهار مریاست بانک و ورزش وزارت جازکری، سال های برنامه و وری االسالم حجت جداگانه جلسات در آنها ی

شد.بررسیهادستگاهاینازیکرهروسایباجمهوررئیسروحانیحسنالمسلمین

شدخارجهوزارتسخنگویموسویعباسسید

شد.منصوبخارجهوزارتجدیدسخنگویعنوانبهموسویعباسسید

س را موجود محلهای از خسارات جبران برای الزم اقدامات ملی: توسعه صندوق از برداشت برای رئیسجمهور مجوز درخواست به پاسخ در انقالب یعاررهبر

کنیدآغاز

ه از بخشی تأمین منظور به ملی توسعه صندوق از برداشت برای رئیسجمهور مجوز درخواست به پاسخ در اسالمی انقالب معظم اززرهبر ناشی ینههای

پیگی در مسئول دستگاههای جدیت اخیر، سیلهای دانستندرخسارات الزم را کشاورزان بر وارده خسارتهای بویژه سیل سنگین مالی خسارتهای جبران و ی

س موجود، قانونی محلهای از استفاده با که خواستند دولت از برداشتیعرو نیاز، صورت در و وضعیت جمعبندی از پس ادامه در و کند آغاز را الزم اقدامات ًا

بود.خواهدتأییدموردملیتوسعهصندوقاز

اسدبشاربایفرظدیدار

کرد.گووگفتودیداریه،رسوجمهوررئیساسد،بشاربابودکردهسفریهرسوبهکهایران،اسالمییرجمهوخارجهاموریرزویف،رظجوادمحمد
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کیهرتویهرسوبهیف»ر«ظسفر

ظ جواد سورمحمد مقامات و کشورمان مقامات بین منظم و مستمر های رایزنی و ها مشورت ادامه در و سیاسی هیاتی صدر در تریف و سفریه در دورکیه، ی

کرد.سفرکیهرتبهآنازپسویهرسوبهروزه

شادگاندرسلیمانیسردارحضور

شد.شهرستاناینواردشادگانسیلمعرضدرمنطقهبرحاکمشرایطبررسیبرایسپاهقدسنیرویاسبقفرمانده

کردبازدیداهواززدهسیلمناطقازجمهوررئیس

کرد.بازدیدهواییصورتبهدزوکارونکرخه،رودخانههایمسیرواهوازشهرسیلزدهمناطقازخوزستاناستانبهسفریانرجدرجمهوررئیس

شدخوزستانواردرییسجمهور

کرد.سفرخوزستانبهزدهسیلمناطقازبازدیدبرایجمهوررییس

شدلرستانواردجمهوررئیس

کرد.سفرلرستانبهزدهسیلمناطقازبازدیدبرایجمهوررییس

)۰۵:۰۴-۹۹/۰۱/۰۱(کشوردرسیلِغدا؛98فروردین

آزادی قضاییه، قوه جدید سخنگوی تعیین کشور، جنوبی استانهای به ملخها هجوم خوزستان، و فارس لرستان، گلستان، استانهای در سیل وقوع - (پانا) شده4تهران ربوده مرزبان
میآید.شماربه98سالماهفروردینرویدادهایینرمهمتازبخشیشهیدی»«هنگامهمحاکمهوکشور

است:آمدهادامهدررویدادهااینینرمهمتکهبوداجتماعیحوزهدریربسیارویدادهایوحوادثشاهد98سالماهنخستین

مهمت که پیوسته وقع به طبیعی سوانح نوع دو و سی وقوع حداقل ایران سیل،ردر خشکسالی، زلزله، سیل، آنها فرونشستزیرین و لغزشها زمین و ها گرد

موجب طبیعی سوانح هستند. درززمین ندارد. را آن با مقابله توان جامعه که میشوند طبیعی و مادی و جانی خسارات دیگر و ویرانی کشتار، مالی، یانهای

شد.کشوریرساختهایزومردمبهیادیزخساراتموجبوکردتلخراهموطنانکامکهبودیماستانچندیندرسیالبوقوعشاهد98سالماهنخستین

فروردین اول هفته در1398در بارشی سامانه این داد. ایران غرب و جنوب در متراکم بارشی سامانه ورود از خبر هواشناسی سازمان موجب5، فروردینماه،

در مالی و جانی خسارتهای و سیالب در25ایجاد بارشها دوم موج شد. ایران درب1398فروردین11استان را کشور جنوبی و غربی شهرهای و شد گرفت.رآغاز

در آمادهباش و سیل هشدار بارشها، این از بسیا23پس در شدید بارش هواشناسی، پیشبینیهای اساس بر شد. اعالم ایران بهراستان ایران، نقاط از ی

نورو سیالبهای وقوع پی در داشت. ادامه کشور غرب مناطق در رئیسجمهوزویژه سوی از ویژهای دستورات ایران، در مناطقری به امدادرسانی بسیج برای ی

مبنی را دستوراتی مسلح نیروهای کل ستاد رئیس به کشور شمالی استانهای در ویرانگر سیل حادثه دنبال به انقالب معظم رهبر همچنین شد. ابالغ سیلزده

کردند.ابالغسیلزدهمناطقبهامدادبرایبیشترامکاناتگسیلبر

شدکنارربگلستاناستاندار

خا سفر به و نداشت حضور استان این در سیل وقوع هنگام که گلستان استاندار هاشمی، مناف جهانگیرسید اسحاق حکم با بود رفته کشور از معاونرج ی،

جمهو رئیس براول خود سمت از انتقاداتری زده، سیل منطقه در گلستان استاندار هاشمی، مناف سید نداشتن حضور شد. حتیزکنار و کرد وارد او به را یادی

از پس حال، این با داد. خواهد تذکر باره این در کشور وزارت به کرد اعالم مجلس نمایندگان از گلستان3یکی و مازندران استانهای ویرانگر سیل از که روز
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مامو محل استان وارد هاشمی سیدمناف باالخره برگذشت، از پس او شد. خود مارکناریت بود. شده جمع کارها همه که بود این ما «تصور بود: گفته خود ی

بهت استانداردر شرایط ورین آقای اجازه با بودیم. کرده جمع را سیالبزی این بودیم. گرفته مرخصی روز دو یکی استان5یر رودخانههای همه ظرفیت برابر

برسد.»قالآقبهشمالیخراسانارتفاعاتقبلروز5بارندگیهاینمیکردیمفکرکردیم.رامیکردیمبایدکهکارهاییهمهبودید.شاهدخودتانبود.

شیرازقرآندروازهدرگباررمسیالب

جا و باران ماهربارش فروردین در سیالب شدن نورو98ی مسافران شیراز قرآن دروازه آفزدر حادثه و کرد غافلگیر را جاری پی در دوازهرید. در سیالب شدن ی

بیش شیراز تخ200قرآن ورخودرو شد «علیرغم21یب بود: کرده اعالم موقع همان فارس استاندار رحیمی، عنایتاهلل دادند. دست از را خود جان نیز تن

با تاسف واقعه قبلی ساعتراخطارهای از بودیم. شاهد را مدت١٠:٣٠ی به و شد آغاز بارشها مالی١٠صبح و جانی خسارات بروز موجب شدید بارش دقیقه

شد.»

شیرازقرآندروازهطاووسزدنآتش

نورو تعطیالت پایان از اسفندزپس که شیراز قرآن دروازه روی به رو طاووس تندیس تندیس97ی، این گرفت. آتش بود، شده نصب قدیمی طاووس جای به

شه خدمات معاون شد. خاموش نشانی آتش ماموران سوی شهرداراز بهری نزدیک آن ساخت برای که بود کرده اعالم شیراز ه80ی تومان شد.زمیلیون ینه

گودر احمدعلی دستگیزسردار از نیز فارس استان انتظامی فرمانده بزری، مجسمه زدن آتش به اقدام که فردی بود،ری کرده شیراز قرآن دروازه در طاووس گ

داد.خبر

لرستانسیالب

فراوانی خسارات موجب استان این در سیالب وقوع و شد لرستان استان رودخانههای طغیان موجب نیز کشور غربی استانهای در فروردین بارشهای تشدید

نورآباد، پلدختر، کوهدشت، معموالن، خرمآباد، جمله از لرستان استان شهرهای در شدید بارندگیهای اثر بر بود. شده لرستان استان مختلف شهرهای به

نظیفی، حمیدرضا شدند. اعزام سیلزده مناطق به نظامی و امدادی دستگاههای کلیه لرستان، استان در سیل وقوع پی در شد. ایجاد سیل دورود و ویسیان

قانونیکلرمدی راپزشکی لرستان استان سیل جانباختگان تعداد لرستان14لرستان استان در سیل خسارت اولیه برآورد بود. کرده اعالم میلیارد15نفر هزار

بهر لرستان استان در سیل شد. اعالم مدی72000یال رضایی مسعود گفته به است. کرده وارد خسارت مسکونی اولیهرواحد برآورد براساس مسکن بنیاد کل

شد.گراهربزواصلیراهکیلومتر250رفتنبینازوپل57یبرتخباعثلرستاناستاندرسیلهمچنیندیدند.خسارتسیلاثربرخانه3600حدود

خوزستانسیالب

نوروز بارشهای دوم موج با خسارات98همزمان استان این در رودخانهها طغیان و شد مواجه سیل وقوع با نیز خوزستان استان وز، مردم به را یادی

شدند.سکنهازخالیروستاهاازیربسیاوکردوارداستانیرساختهایز

تهرانمعابردرشدیدآبگرفتگی

بها بارندگیهای پی بسیاردر در تهران، شهر در بزری و معابر از شدیدری آبگرفتگیهای تهران طورگراههای به داد بزرخ که آبگرفتگیری دچار (ع) علی امام گراه

شد.اعمالمعابربرخیدرموقتصورتبهمحدودیتهاییتهران،درمعابرآبگرفتگیهایپیدرشد.

رسیدنفر70بهنوروزسیلکشتههای

سازمان رئیس شجاعی، قانونیاحمد آخپزشکی سالرکشور پایان سیل حوادث تلفات آمار نوروز1397ین در1398و جمعا که بود گفته و کرده اعالم 13را

کشور، با70استان فارس استان او، گفته به دادند. دست از را خود جان آن، با مرتبط حوادث و سیل اثر بر با21نفر لرستان با15، همدان و گلستان 8و

بیشت با استانهای بارکشته، مازندران استانهای هستند. آن با مرتبط حوادث و سیل از ناشی تلفات با6ین شمالی خراسان با3، قزوین و2، کهگیلویه ،

با با2بویراحمد کرمانشاه و قم سمنان، خوزستان، رضوی، خراسان با1و مرتبط حوادث و سیل تلفات دارای استانهای بعدی رتبههای در ترتیب به کشته،
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میگیرند.قرارآن

کشورجنوبیاستانهایبهملخهاهجوم

ماه فروردیم که مخربی سیالبهای کنار در98در ویژه به کشور به ملخها هجوم پدیده شاهد ماه فروردین در گرفت، بر در را کشور استانهای از برخی

مدی سازمان رئیس نجار، اسماعیل بودیم. نیز جنوبی اینراستانهای که بود کرده اعالم ملخها هجوم پدیده به سازمان این ورود به اشاره با کشور بحران یت

جا سیل به ربطی هیچ شرپدیده و شمال ملخها این منشأ شده انجام بررسیهای برابر و ندارد کشور مختلف نقاط در شده آفری پسرق ملخها این است. یقا

آف وراز شده کشور وارد ملخها این دلیل همین به و نکرده ملخها با مبارزه و مسئله این به توجهی عربستان کشور متأسفانه اما شدند عربستان کشور وارد یقا

دادند.قرارخودتأثیرتحترافارسوکرمانبلوچستان،وسیستاناستانهایجنوبوبوشهرخوزستان،گان،زهرمماننداستانهایی

ایرانسیالبهایبررسیبرایتخصصیگروهرکا15تشکیل

رئیسجمهو کشور، استانهای در سیالب وقوع محمودربا دکتر و داد قرار تهران دانشگاه عهده بر را کشور سیالبهای بررسی هیات مسئولیت ابالغیه صدور با ی

فر از پس شد. منصوب کشور سیالبهای بررسی ویژه هیات رئیس عنوان به تهران دانشگاه رئیس احمدآبادی، استانهایونیلی در سیل موج کردن کش

کا تشکیل از کشور سیالبهای بررسی ویژه هیأت رئیس کارکشور، این که بود گفته و داده خبر کشور اخیر سیالبهای بررسی تخصصی گروههارگروههای

کنند.ارسالیررئیسجمهوبهآیندهماه6طیرااخیرسیلحوزهدرخودنهاییگزارشهستندموظف

یزنوروسیالبهایوقوعباتاالب8گرفتنجان

م فالت در ویژه به ایران سالزکرتاالبهای در که بارشهایی به توجه با اما باشند داشته آب همیشه که نیست اینطور و هستند فصلی تاالبهای خر98ی

ک باقرزاده مسعود گفته به شدند. سیراب تاالبها از تعدادی محیطرداد، حفاظت سازمان تاالبی اکوسیستمهای دفتر مدیر گاوخونی،زیمی، تاالبهای یست،

شدند.آبازپرارومیهیاچهردوخوزستاندردژباموشادگانوهورالعظیمهامون،یان،رجازمومهارلو،بختگان،

قضاییهقوهجدیدسخنگویتعیین

تغییر سالربا انتهایی ماههای در قضاییه قوه سال97یاست ماه فروردین در قضاییه قوه رئیس رئیسی، ابراهیم کل98، رئیس اسماعیلی، غالمحسین

درخواستردادگست به توجه با که کرد اعالم قضایی مسئوالن عالی جلسه در قضاییه قوه رئیس کرد. معرفی قضاییه قوه سخنگوی عنوان به را تهران استان ی

واگذا بر مبنی اژهای شرآقای قضات از که اسماعیلی آقای انشاءاهلل سخنگویی، سمت در ایشان تالشهای از تقدیر ضمن قضاییه، قوه سخنگویی جایگاه یفری

داشت.خواهندعهدهبررامهممسئولیتاینقضاییهقوهسخنگویعنوانبههستند،قضاییدستگاهتالشگرودلسوزمدیرانو

شدهربودهمرزبان4آزادی

سال که97مهرماه ترو4بود گروههای توسط پاکستان مرز در ایرانی پاسدارانرمرزبان سپاه زمینی نیروی فرمانده پاکپور، محمد سردار شدند. ربوده یستی

سال ماه آزادی98فروردین با4از و کشور شده ربوده اززمرزبان که بود کرده اظهار او بود. داده خبر ایران به شدند24گشتشان اسیر مرزبانان که مهر

کشور این مقامات از و رفتم پاکستان به حادثه این از پس روز سه و کردیم آغاز کشور این دولت و امنیتی سرویس و پاکستان ارتش با را خود رایزنیهای

گردند.زباهایشانخانوادهآغوشبهسالمیزانزعاینخواستیم

کرمانشاهبستانطاقجهانیثبت

تا آثار از یکی کرمانشاه بستان طاق شهررمجموعه شرقی شمال در واقع چشمهای کنار در و نام همین به کوهی دامنه در که است فردی به منحصر و یخی

آثا که گرفته قرار ورکرمانشاه ساسانیان دوران در دوم اردشیر نگاره سنگ همچون بز2ی و کوچک ایوان نامهای به سنگی بستانرایوان طاق دارند. وجود گ

سال15در ثبت1310دی شماره علی172به شد. آغاز قبل سال چند از نیز جهانی ثبت برای پرونده تشکیل مقدمات و رسیده ثبت به کشور ملی آثار فهرست در

جمهو رئیس معاون مونسان، سالراصغر ماه فروردین در فرهنگی میراث سازمان رئیس و در98ی نوروز ملی پایتخت کرمانشاه جشنواره افتتاحیه آیین در و
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تا تارمحوطه جهانی ثبت که بود گفته جهان، در اثر یک شدن جهانی ثبت طوالنی روند به اشاره با کرمانشاه، بستان طاق مهمریخی از یکی بستان طاق یخی

است.نیزسازماناینهایاولویتجزءکهاستکرمانشاهاستانمردمهایخواستهینرت

ملوانانازگروهسومینآزادی

سال ماه فروردین تعداد98در پیگی22، و تالش با بودند، شده دستگیر پاکستان ساحلی گارد سوی از ماه آبان در که ایرانی سرملوان یرکنسولگریهای

کردند.یمتزعتهرانبهایرایرانپروازیقرطازوآزادمحلیمقاماتمساعدتهمچنینوکراچیدرکشورمان

شهیدی»«هنگامهمحاکمه

سال ماه شعبه98فروردین سوی از پیشتر که شهیدی هنگامه نظر تجدید دادگاه به15، و12انقالب تجدید9سال مرتبه دو از پس شده، محکوم حبس ماه

شعبه در محاکمه ب36وقت نظر تجدید اقدامردادگاه و نظام علیه تبلیغی فعالیت توهین اکاذیب نشر افترا اتهام به این از پیش شهیدی هنگامه شد. گزار

به ملی امنیت و12علیه مجا9سال های فعالیت و احزاب و گروهها در عضویت از محرومیت سال دو و حبس کشورزماه از خروج همچنین و مطبوعاتی و ی

میشود.اجراویخصوصدرحبسسالنیمو7یعنیمجازاتاشداسالمیمجازاتقانون134مادهطبقحکماینتاییدصورتدرکهشدهمحکوم

یانرشجاستادنامبهخیابانی

بز نام به را پایتخت خیابانهای از برخی ماه فروردین جلسات از یکی در تهران شهر شورای شجراعضای محمدرضا جمله از هنر و ادب نامگذارگان یریان

نامگذا به تهران شهر شورای اعضای عزتاهللرکردند. نام به اقدسیه محدوده در سپند خیابان شورا، اعضای رأی اساس بر و پرداختند پایتخت معابر از برخی ی

شه در شمالی و جنوبی فالمک شجرانتظامی، محمدرضا استاد اسم به قدس منطقهرک در خیابان2یان، رشیدی، داود نام به اوین محدوده در معارف خیابان

کرمت24 خیابان کشاورز، محمدعلی نام به آباد سعادت در اختیاوی محدوده در نیلوفر خیابان و امیرخانی غالمحسین نام به شهرآرا محدوده در نامرکب به یه

شد.یرنامگذایانرنصیعلی

)۰۳:۵۴-۹۹/۰۱/۰۷(رفتکهوآمدکه؛۹۸سالدرقضائیهقوهیتیرمدیتغییرات

مدی های جایی جابه آن پی در و گذرد می قضائیه قوه رئیس تغییر از ماه یک و سال یک - ایرنا - بسیارتهران قضائیهریتی قوه در منصبان صاحب و مدیران میانی و عالی سطح در ی
است.شدهانجام

غیاثوند)زممتاگزارششفیعیحنانهخبرنگار(شوداستفادهیدهزگربوگربزسرخطپنجشنبهروز8ساعتخبراینلطفا

رفتکهوآمدکه؛۹۸سالدرقضائیهقوهیتیرمدیتغییرات

مدی های جایی جابه آن پی در و گذرد می قضائیه قوه رئیس تغییر از ماه یک و سال یک - ایرنا - بسیارتهران صاحبریتی و مدیران میانی و عالی سطح در ی

است.شدهانجامقضائیهقوهدرمنصبان

انقالبرهبر دوم۹۷اسفند۱۶معظم ساله پنج دوره اتمام از الرپیش آملی اهلل آیت المسلمینریاست و االسالم حجت حکمی طی قضائیه، قوه بر یجانی

رهب معظم مقام کردند. منصوب قضائیه قوه رئیس عنون به را رئیسی ابراهیم جدیدرسید دوران پرقدرت آغاز و قضائیه قوه در تحول لزوم بر حکم این در ی

داشتند.تاکیدباشد،انقالبدومگامیبندهزکه

تک ماهرمراسم اسفند بیستم قضائیه قوه جدید رئیس معارفه و کشو۹۷یم مسئوالن حضور لشکربا و بری درری قضائیه قوه تحوالت بعد، به آن از و شد گزار

شد.قضاییدستگاهمیانیوارشدمنصبانصاحبومدیرانمیاندریربسیاهایجاییجابهباعثتحولدوران
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ادامه خود فعالیت به قضا دستگاه در قضائیه قوه رئیس اول معاون عنوان به قضائیه قوه سخنگوی ای، اژه محسنی غالمحسین والمسلمین االسالم حجت

دادگست رئیس اسماعیلی غالمحسین داشت. قرار سمت آن در قبل دوره در رئیسی که گرفت قرار منصبی در و سخنگویرداد سمت حفظ با تهران استان ی

شد.تحولدوراندرقضادستگاه

به کشور کل دادستان سابق اول معاون مصدق محمد المسلمین و االسالم حجت خورد؛ رقم قضایی دستگاه در جدید انتصابات که بود ماه اردیبهشت در

تویس احمد و رفت کشور امالک و اسناد ثبت سازمان سمت به حقوقی معاونت از خداییان اهلل ذبیح و شد منصوب قضائیه قوه حقوقی معاونت کانیرسمت

شد.منصوبقضائیهقوهیاسترمشاورعنوانبه

ک حسین والمسلمین بارحجتاالسالم قضات از مقدم مرتضوی والمسلمین حجتاالسالم و آمد نایل بازنشستگی افتخار به کشور عالی دیوان رئیس یمی

شد.کشورعالیدیوانرئیسقضاتتجدیدنظردادگاهشعبازیکیرئیسوسابقه

به آرانی مسجدی عباس سازمانرهمچنین قانونییاست بهادپزشکی علی و بهرکشور جهرمی مری حقوقی،ریاست مشاوران امور قوهوکز کارشناسان و کال

آرانی، مسجدی از پیش شدند. منصوب شجاعیقضائیه قانونیرئیساحمد مپزشکی رئیس مومنی عبدالرضا حقوقی،رو مشاوران امور کارشناسانوکز و کال

بود.قضائیهقوه

دادگست سابق کل رئیس مهر القاصی علی قضائی دستگاه سکانداران تحوالت و تغییر ادامه جعفردر عباس جای به و آمد تهران به شیراز از فارس استان یری

کاظم سید المسلمین و االسالم حجت شد. قضات انتظامی عالی دادگاه مستشار تهران سابق دادستان و شد منصوب تهران دادستان سمت به آبادی دولت

شد.فارساستانیردادگستکلیاسترسمتدرمهرالقاصیعلیینزجایگنیزفارساستانیردادگستقضاییمعاونموسوی

شد.معرفیکهزادینوروزجایبهقضائیهقوهعمرانیوپشتیبانیمالی،معاونمهر،فروزانمحمدحسینکهبودتیرماهدر

حوزه رئیس عنوان به اسماعیلی غالمحسین ماه مرداد دادگستردر در خود جای و شد منصوب راریاست تهران استان حقوقی معاون حشمتی محمدجواد به

داد.کشورکلدادستانیعامه

شد.منصوبقضائیهقوهرئیسمشاورسمتبهسراجوگرفتراکشورکلبازرسیسازماندرسراجقاضیجایدرویشیانحسنحجتاالسالمماهیورشه

مدی در جائی جابه قضائی دستگاه تغییرات دیگر مدیراز الغیب، حیات اله حشمت بود؛ تهران استان زندانهای مصطفیریت جای به فارس استان زندانهای کل

مدی تغییر این که شد گفته شد. منصوب بهرمحبی زندانی یک قتل علت بررسی برای قضائیه قوه رئیس سوی از که بود ای ویژه کمیته بررسیهای نتیجه یتی

بز تهران زندان در محمدعلی شیر مامورنام پایان دلیل به تغییر این کرد اعالم قضئیه قوه سخنگوی هرچند شد انجام بودهرگ، ها زندان سازمان در محبی یت

است.

ال محمدجواد قضا، دستگاه در تحوالت و تغییر پی درردر دهه دو از بیش گذشت از پس داشت، فعالیت بشر حقوق ستاد در یزدی اهلل آیت زمان از که یجانی

ماه ب۹۸دی سمت این باقراز علی و شد دستگاهرکنار معاونت رده به بشر حقوق ستاد همچنین شد منصوب سمت این به قضائیه قوه رئیس حکم به کنی ی

یافت.ارتقاقضائی

مدیریارشهمحمدرضا تشری و عمومی روابط پیشین مدیرکل عنوان به قضائیه قوه تشریفات نادرکل علی و قضائیه قوه مدیریفات عنوان به نیز روابطری کل

شدند.منصوبقضائیهقوهعمومی

زا مرعیسی جدید رئیس عنوان به پور فناورع و آمار مدیرکز تغییر این شد. منصوب قضائیه قوه اطالعات دستگاهری شدن الکترونیکی روند ادامه برای یتی

شه حمید والمسلمین االسالم حجت او، از پیش شد. انجام دههریارقضا یک حدود که عنوان۲۴ی به خامنهای اهلل آیت حضرت سوی از حکمی طی ماه آذر

داشت.برعهدهرامسئولیتاینبود،شدهمنصوباسالمیمذاهبیبرتقمجمعکلیردبی

بسیا جائی جابه باعث هم استانها سطح در تغییرات بسیاراین و شد قضائی مدیران از دادگستری کل روسای از مدیرانری سطح در و کردند تغییر استانی ی
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داد.خرتحوالتیوتغییرنیزمیانی

رفتکروناباآنکه

اسفندماه در کرونا تاب و تویس۹۸تب احمد فوت سابقهرباعث که وی شد. کشور امالک و اسناد ثبت سازمان سابق رئیس و قضائیه قوه رئیس مشاور کانی

گذشت.ردکرونابهابتالدلیلبهماهاسفند۱۳بودیربستبیمارستاندروداشتقلبییربیما

د خبر کرونا به ابتال از ناشی فوت اخبار اعالم بحبوحه مطردر نیز قضائیه قوه قضائی معاون خلفی، علی والمسلمین االسالم حجت کهرگذشت شد شایعه و ح

م اما گذشت در کرونا به ابتال دلیل به ازروی خلفی والمسلمین االسالم حجت که کرد اعالم ای اطالعیه در قضائیه قوه رسانه پیش۹کز نارساییماه دلیل به

بود.درمانتحتویربستکبدی

دستگاه رئیس تغییر از پس ماه یک و سال یک در قضائی دستگاه در گامتحوالت اهداف تحقق برای را تغییرات این قضائیه قوه و است پرشتاب بسیار قضا

مدیران، جایی جابه و قضائی دستگاه رویکردهای تغییر با رود می انتظار و است کرده عنوان قوه این در تحول سند اجرای راستای در و اسالمی انقالب دوم

شود.برآوردهمردمنیازهایوانتظاراتوقضادستگاهمدنظراهداف

سالشعارنیوز،فانوسشهر،تیتردیگر:منابع

)۰۴:۰۷-۹۹/۰۱/۰۸(۹۸سالدرکاررپقانونی،پزشکی

غ گاز، با ها مسمومیت تصادفات، های کشته فوت علت تعیین و شناسایی مانند مهمی وظایف خاطر به قانونی پزشکی سازمان - ایرنا - برتهران سوختگی، شدگی، نزاعرق گرفتگی، ق
رساند.پایانبهیرکارپباراگذشتهسالدارد،برعهدهمخدرموادسوءمصرفو

قانونیسازمان حدودپزشکی ساالنه امروزه۲.۵کشور میکند، صادر کننده استعالم دستگاههای و قضایی مقامات به پاسخ در گواهی و گزارش میلیون

قانونیسازمان امورپزشکی در منطقه و کشور علمی قطبهای از یکی به پیشرفته و نوین امکانات و تجهیزات و دنیا روز علمی روشهای از استفاده با کشور

میرود.شماربهکشورفردبهمنحصرمراکزازعلمیعرصههایازپارهایدرکهگونهایبهشدهمبدلقانونیپزشکیتخصصی

سازمان گسترده آموزشی و علمی قانونیتبادالت خاپزشکی و داخل در علمی مراکز همکاربا و کشور از پیشگیرج و اجرایی بخشهای با کشور،ری سطح در ی

حوزههای و خود کارشناسی خدمات کیفی و کمی ارتقای جهت کاربردی آموزشی و پژوهشی امور برای باالیی پتانسیل از را سازمان این بالفعل و بالقوه طور به

است.ساختهبرخوردارکشورعلمیمبانیتوسعهنیزوسالمتوبهداشتبامرتبط

میکند.هموارحکمصدورمرجعوقاضیبرایراقضاییاحکامصدورمسیرقانونی،پزشکیروزعلومازیرگیبهرهباقانونیپزشکیسازمان

قانونیپزشکیمراکزتجهیزوهاآزمایشگاهیزانداراه

تش آزمایشگاهیردر و پزشکی حوزه عملکرد قانونییح بهپزشکی توان می گذشته سال آزمایشگاهیدر تجهیزات تجهیزاترم۱۱تکمیل تامین و تهیه کز،

بالینی معاینات اندارم۱۴واحدهای راه قانونی، پزشکی تشرم۹یزکز تشرکز تاالر فاقد شهرستانهای در تشریح واحدهای نیاز مورد تجهیزات تکمیل و یحریح

کرد.اشارهکشورسطحدرکزرمسهجرمصحنهبررسیگروههایتجهیزاتتکمیلوکزرم۱۲

طو به یافته کاهش قبل سالهای طی تخصصی مختلف حوزههای در پاسخدهی زمان متوسط میزان سازمان این همکاران تالش پاسخربا زمان متوسط که ی
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دو از معاینات حوزه در پنجدهی حدود از کمیسیونها حوزه در ساعت، یک حدود به گذشته سالهای در تشساعت حوزه در و ماه یک از کمتر به ازرماه یح

است.رسیدهماهدونزدیکبهماه۶حدود

ب و خدمات ارائه به بخشی سرعت کنار در سازمان اساسی اهداف جمله از را صادره گواهیهای کیفیت افزایش به توجه تخصصی۱۸۵یرگزاربا آموزشی دوره

سال در سازمان فعالیتهای مختلف حوزههای بازنگ۱۳۹۷در تدوین، نیز اصالحرو و ها،۲۳ی کمیسیون معاینات، مختلف حوزههای به مربوط دستورالعمل

است.گذشتهسالدرسازماناینخدماتازراستاایندررایحرتشوآزمایشگاه

سازمان تخصصی کادر موثر حضور به توجه قانونیبا مدیپزشکی تجهیزات به استانها تجهیز مختلف، بحرانهای فیردر فضای ایجاد و بحران یکیزیت

مدی سازمانرمختص اقدامات دیگر از را بحران قانونییت گذشتهپزشکی یکسال در وکشور کیفیت۵مراکزاست و دامنه افزایش راستای در کشور استان

مدی تجهیزات به بحرانها وقوع زمان در خدمات ورارائه شدند تجهیز بحران فییت فضای دیگر، استان پنج در درزهمچنین استفاده جهت مناسب یکی

است.گرفتهقراریزبهساموردیاوساختهبحرانمواقع

ژنتیکبانک

با قضائیه قوه ها، پرونده به رسیدگی کیفیت ارتقای و تسهیل راستای در و توسعه پنجم برنامه اساس بر ایران، ژنتیک هویت بانک تشکیل راستای در

جمهورهمکا انتظامی نیروی و کشور کل دادستانی قانونی، پزشکی سازمان گیری بهره با افراد از ژنتیکی شناسنامه تهیه به مکلف ایران اسالمی نیروهایری از ی

شد.کارآمدتجهیزاتوروشهاومتخصص

اندا راه و حوزه این در متخصص نیروهای تربیت و جذب بزرم۱۰یزبا کشور، سطح در ژنتیک فردترگترکز به منحصر نوعی به و آزمایشگاههایرین شبکه ین

مدی در زمانی مختلف برهههای در گسترده شبکه این و گرفت شکل منطقه در ناگوارژنتیک اتفاقات و جمعی دسته حوادث داخلریت در هموطنان برای که ی

است.بودهقربانیانهویتتشخیصوتعیینالخطابفصلمواردتمامیدرورساندهاثباتبهراخودکاراییاستشدهحادثکشورازجرخایا

مشت نشستهای سازمانربا نمایندگان بین قانونیک جمهوپزشکی انتظامی نیروی کشور، تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان اسالمیرکشور، ی

و شد محقق امر این کشور کل دادستانی و قرار۸۹ایران ژنتیک بانک مدیره هیئت تصویب مورد و تعیین ژنتیک بانک شمول دامنه عنوان به مجرمانه عنوان

گرفت.

جل و نشده حل جنایی پروندههای حل در مجرمین از نمونه پیشگیرگیواخذ و مجرمین گمنامی از اخذری از باشد، داشته کلیدی نقش میتواند جرم وقوع از ی

برد.نامتوانمی۹۷سالدرمجرمینژنتیکیپروفایلهزاردهازبیشتهیهوکشورسراسردرزندانهاسازمانیرهمکابایکژبیولونمونههزار۵۲ازبیش

مربوط تستهای گذراندن و پایانی مراحل طی با و زودی به که است شده تولید داخلی متخصص نیروهای دانش به اتکا با ژنتیک بانک داخلی افزار نرم

بردا بهره قراررمورد قانونی ژنتیک جامع بانک بومی مستقل افزار نرم دارنده کشورهای معدود زمره در کشورمان سامانه، این تولید با گرفت. خواهد قرار ی

گرفت.خواهد

تش سازمانردر پژوهش و آموزش حوزه عملکرد قانونییح گفت،پزشکی توان می گذشتهکشور یکسال دادگست۶۹در قضات ویژه آموزشی عناوینردوره با ی

مخدر، مواد با آشنایی قانونی، ژنتیک قضات، جهت جرم صحنه بررسی قانونی، پزشکی فرآیندهای با آشنایی قانونی، پزشکی تازههای جمله از مختلف

تروماتولو آنها، جسمی عوارض و مژروانگردانها قانونی، وری دعاوی به رسیدگی آن، قضایی ابعاد کیفرو تحمل سن، تعیین معیارهای و اصول گشناسی،

است.شدهگزارربو...دادرسیهادرقانونیپزشکیتاثیرجنسیت،تغییر

م۷۳اجرای عناوین با پزشکی جامعه آموزش جهت قانونی آموزههای بارداردوره با مرتبط میرهای و قوانینرگ با آشنایی پزشکی، حرفهای حقوق و قوانین ی،

پیشگی و مقررات دفن،رو جواز صدور و فوت علت تعیین پزشکی، قصور در درمان کادر مسئولیت قانونی، اندیکاسیونهای و درمانی سقط پزشکی، قصور از ی

همچنینرکا و...، حرفهای حقوق و قصور مبانی قانونی، پزشکی مالحظات و پزشکی قصور و حرفهای اخالق زایمان، و زنان متخصصین جهت زنان معاینات گاه
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رشتههای دانشجویان به آموزش ارائه نیز و و... کار طب روانپزشکی، قانونی، پزشکی جمله از مختلف رشتههای در تختصصی دستیاران به آموزش ارائه

بود.۱۳۹۷سالدرسازمانآموزشیحوزهدرقانونیپزشکیسازمانرییساشارهمورداقداماتدیگرازو..ماماییحقوق،پزشکی،مختلف

علوم افزون روز توسعه به توجه وپزشکیقانونیبا انجام با تا میکند تالش پژوهشی حوزه تخصصی، حوزههای تمامی در سازمان علمی روزرسانی به لزوم و

همکا طریا در گیری بهره ، آورد فراهم را آزمایشگاهی و بالینی روشهای بهبود و ارتقاء زمینه جدید، علمی نتایج به دستیابی بر عالوه پژوهشی ازرحهای ی

مشترهمکا خاریهای و داخل علمی مجموعههای و پزشکی علوم دانشگاههای با شرک و کشور از داخلیرج مجالت در مقاله ارائه و علمی همایشهای در کت

میرود.شماربهسازماندرپژوهشحوزهفعالیتعرصههایازتخصصیکتبوقانونیپزشکیعلمیمجلهچاپوخارجیو

مشت پروژههای اجرای جرایمردر و اجتماعی آسیبهای با مرتبط حوزههای در تحقیقاتی مراکز و دانشگاهها با اجرایک به توان پژوهش۸۷می و پروژه

مشت دررتحقیقاتی تحقیقاتی مراکز و دانشگاهها با انجام۱۸ک کنار در کشور پژوهشیرط۱۶استان حوزه در سازمان اقدامات دیگر از مستقل، پژوهشی ح

کرد.اشاره

روسای دوم قانونیاجالس المللیپزشکی بین سازمان تشکیل به منجر که توسعه حال در قانونیکشورهای حوزهپزشکی در سازمان اقدامات جمله از را شد

استگذشتهسالدرالمللبین

استرسیدهدرصد۷۸بهدرصد۳۰ازقضاییدستگاهعملکردازرضایتمندیمیزان

قانونیسازمان شهکشورپزشکی در گرفته صورت های نظرسنجی اساس بر کرده ازراعالم قضایی دستگاه عملکرد از رضایتمندی میزان گذشته، درصد۳۰یور

است.رسیدهدرصد۷۸به

است داشته همراه به را دادرسی اطاله کاهش و شده ایجاد قضائیه قوه در که است جدیدی کار و ساز خاطر به قضایی دستگاه به اطمینان مردمزافزایش یرا

قوه باید باشند، نداشته خود از دفاع در گویایی زبان بسا چه که محروم قشر ویژه به و مردم هستند، ها پرونده به رسیدگی زمان شدن طوالنی نگران همواره

کنیم.تامینرامردمحقوقوکردهعملدرستیبهزمینهایندرکنیممیتالشکهبدانندخودپناهگاهوملجاراقضاییه

قانونیدر ازپزشکی بیش اکنون هم که ها کمیسیون در جمله از اند گرفته قرار استفاده مورد مردمی و علمی های ظرفیت دیرباز کارشناس۴از و پزشک هزار

های کمیسیون قانونیبا ویژهرهمکاپزشکی به و قضاییه قوه در امروز کنند. می قانونیی توانپزشکی می جمله آن از که است کار دستور در مهم هدف چند

کرد.اشارهمردممنزلتوشانحفظویمرتکوهاپروندهبهرسیدگیزمانکردنکمها،گواهیصدوردردقتبه

کرمانحادثههایفوتگواهیوقانونیپزشکی

د شده اعالم فوت علت خصوص صدورردر و متوفیان معاینات انجام روند کرمان، در سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید سردار تشییع مراسم حادثه گذشتگان

شد.اعالموتدوینفوتعلتتعیینهایاستاندارداساسبرنیزفوتعللوشدهانجامعلمیینزموااساسبرسازمانایندرهاگواهی

منطقهسطحدرقانونیپزشکیاولرتبه

سال قانونیرتبه۲۰۱۹در دنیاپزشکی سطح در ط۱۵کشور و علمی تولیدات در چند هر است، اول خاورمیانه منطقه سطح در رتبه این حالیکه در هایربود ح

دنیا در کشور رتبه انسانی نیروی توسعه شاخص در اما داشت، توجهی قابل رشد کشور در قرار۶۵پژوهشی توجه مورد هم را رتبه این ارتقای باید که است

گیرد.

یم.رداقراراولرتبهدرمنطقهسطحدرکهحالیدرقرارداردشانزدهمجایگاهدرجهانسطحدرعلمیتولیداتحوزهدر

قانونی کارشناسیپزشکی نظرات ارائه برای ای عرصه پزشکی، و حقوقی فقهی، های دیدگاه همگرایی با که است قضاییه قوه در مستقل دستگاهی عنوان به

اسالمی جامعه در عدالت اجرای در فرآیند، این طی و سازد می فراهم را قضایی محاکم در دادرسی روند در موضوع صحیح تشخیص هدف با پزشکی، امور در

دارد.برعهدهرابدیلبینقشی
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درخصوص تحقیقاتی، و علمی مراکز پزشکی و حقوقی فقهی، زبده کارشناسان با مکرر اندیشی هم های نشست و مستمر تحقیقات و مطالعات با سازمان این

موا چارچوب در اشخاص، جسمانی تمامیت علیه جرائم در خسارت، تعیین علمیزکارشناسی مرجعیت مدعی و بوده سبک صاحب وعلمی، قانونی فقهی، ین

است.اسالمیکشورهایتمامیمیاندرزمینهایندر

متبحر متخصصین حضور به عنایت با حاضر حال قانونیدر تشپزشکی تاالرهای وجود و قانونی ژنتیک مرو ده داشتن و آموزشی قطب مراکز در مجهز کزریح

در مجهز قانونی ژنتیک مدی۱۰آزمایشگاهی بحث در کشور، حداکثرراستان با ها آن هویت تعیین و جمعی دسته حوادث در مانده جای به متالشی اجساد یت

داراست.رامنطقهدرعلمیمرجعیتقلهدراستقرارقابلیتدقت،وسرعت

سازمان پزشکی، آموزش حوزه قانونیدر فیپزشکی فضاهای بودن دارا به توجه با تشزکشور، تاالرهای شامل مناسب مجهز،ریکی قانونی های آزمایشگاه یح،

متخصصان حضور به عنایت با و تر تمام هرچه گستردگی با ها، کمیسیون و بالینی معاینات های قانونیبخش روانپزشکی،پزشکی شناسی، سم متخصصان و

پاتولو و بسیاژژنتیک برای قانونی، پزشکی علوم آموزش منظور به متنوع، و فراوان های کیس مراجعه و تجربه با و متبحر قانونی وری پزشکی های گروه از ی

همکارغی به مبرم نیاز علمی، مرجعیت مرتبه به شدن نائل برای و دارد قرار علمی مرجعیت مسیر در بینالملل و داخلی های عرصه در هایرپزشکی دانشگاه ی

....دارد.وآناتومیشناسی،آسیبروانپزشکی،قانونی،پزشکیهایگروهنظیرهادانشگاهآموزشیهایگروهوپزشکیعلوم

کراینواهواپیمایسقوطجانباختگاناجسادشناسایی

حادثه قربانیان از و است شده تحویل ها خانواده به شده شناسایی اجساد از و گرفتند قرار شناسایی مورد بستگان، ژنتیکی نمونه دارای پیکرهای تمامی

ا هواپیمای م۱۶۹کراینوسقوط در آزمایشگاهیرپیکر و تشخیصی قانونیکز اخذپزشکی برای آنان بستگان که پیکرهایی تمام شدند، شناسایی تهران استان

اند.شدهشناساییشد،ارسالتهرانقانونیپزشکیبهتطبیقبرایآنانژنتیکیپروفایلیاوکردندمراجعهقانونیپزشکیمراکزبهنمونه

بوئینگ هواپیمای فروند ش۷۳۷یک به ارمتعلق هواپیمایی پروازوکت شماره با اینترنشنال ساعت۱۶۷با۷۵۲کراین در چهارشنبه۱۲و۶مسافر صبح دقیقه

کرد.آغازراخودپروازکییفمقصدبه)هامام(رفرودگاهازماهدی۱۸

یزرتب-زنجانآزادراهاتوبوسگونیژواحادثهجانباختگاناسامی

وا حادثه جانباختگان از تن هشت مسافربژهویت اتوبوس تبرگونی - اصفهان توسطری قانونییز شدپزشکی صادر دفن جواز آنان برای و احراز زنجان استان

روز بامداد که حادثه این کیلومتر۱۴در در ماه تب۲۰مهر به زنجان افتاد،راتوبان اتفاق برای۹یز آنان اجساد که دادند دست از را خود جان هموطنان از نفر

شد.منتقلزنجانقانونیپزشکیبهدفنجوازصدوروفوتعلتتعیینبرای

قانونیپزشکیمراکزدراهداییجنینیافتردمتقاضیانسالمتیابیزارفرایند

سازمان خدمات از قانونییکی مراجعهپزشکی هزار سه حدود ساالنه متوسط طور به که است جنین اهدای به مربوط معاینات بالینی، معاینات بخش در کشور

گیرد.میبردررا

د متقاضی که اررزوجینی برای هستند اهدایی جنین بهزیافت روانی و جسمانی سالمت قانونییابی کارشناسیپزشکی های بررسی از پس که شوند می ارجاع

شود.میصادرگواهیآنانبرایسالمتتأییدصورتدر

شرقیآذربایجانزلزلهمتوفیاتاسامی

کرد.اعالمافتاد،اتفاقشرقیآذربایجاناستاندرکهراماهآبان۱۷بامدادزلزلهکشتهپنجاسامیکشورقانونیپزشکیسازمان

گنبددرمینیبوسبایلیرتبرخوردحادثهجانباخته۱۲هویتشناسایی

شد.مشخصافتاد،اتفاقامسالیورماهرشه۳۰کهکاووسگنبددربوسمینیبایلیرتبرخوردحادثهجانباختگانازدیگرتن۱۲هویت

آزمایش انجام و بررسی تDNAبا برخورد حادثه اجساد روی هویتربر گنبد، – تپه مراوه محور در بوس مینی با حادثه۱۲یلی این جانباختگان از دیگر تن
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شد.مشخصشیرازقانونیپزشکیدرDNAآزمایشاتانجامازپس

ژنتیکبانکپوششتحتمجرمانازژنتیکیپروفایلهزار۲۰ذخیرهوتهیه

تس و مجرمین شناسایی به کمک و هویتی کاربرد با ژنتیکی وربانکهای است گرفته شکل دنیا پیشرفته کشورهای در جنایی و قضایی پروندههای حل یع

باشد.داشتهجرموقوعازیرپیشگینقشمیتواندبلکهداردرامربوطهپروندههایبهپاسخدهیدریعرتستواناییتنهانهکهاستدادهنشانعمال

ص صورت به توسعه برنامه پنجم قانون در اجتماعی عدالت گسترش درراستای ایران ژنتیک هویت طربانک همکاریح با قضاییه قوه قانون این براساس و یرح

قانونیسازمان جلپزشکی هدف با افراد از ژنتیک بانک تشکیل به مکلف انتظامی نیروی و دادستانی پیشگیرگیوکشور، دادرسی، اطاله از جرم،ری وقوع از ی

شد.تشکیلجرمصحنهبررسیتقویتوحقاحقاق

سال سازمان۹۲در نامه آیین یک قالب در قضاییه قوه وقت قانونیرئیس سازمانپزشکی این آن، متعاقب که که کرد مکلف بانک این تشکیل به را کشور

نمود.اقداممتخصصانسانینیرویوآزمایشگاهیساختهاییرزتقویتبهنسبتنیز

حاضر حال پروندههای۱۰در فصل و حل در خود وظایف کنار در سازمان آزمایشگاههای هستند، فعالیت به مشغول کشور سطح در قانونی ژنتیک آزمایشگاه

موا صورت به پلیسزقضایی، هویت تشخیص آزمایشگاه میکنند؛ کمک جرم کشف علمی حوزه در ملی پروژه این به محوله،آی وظایف کنار در نیز ناجا گاهی

همکا ژنتیک بانک با نیز حوزه بیولوردراین نمونههای مطابقت و جرم علمی کشف جهت و داشته استفادهژی سامانه این خدمات از جرم صحنههای در یک

نمود.خواهند

رسیدنفر۷۶بهسالابتدایسیلهایکشتهشمار

سال دراواخر سیل سال۹۷وقوع در۸۹وابتدای این اجساد که شد سیل از متاثر هوطنان جانباختن به منجر کشور در مختلفی های استان و مناطق در

شد.دادهتحویلخانوادهایشانبهوشدهویتتعیینوشناساییوارجاعقانویپزشکیبهگذشتگان

قانونیپزشکیاداراتوساختمانافتتاح

سازمان گذشت که سالی قانونیدر اداراتپزشکی و ها قانونیساختمان کردپزشکی افتتاح ها شهرستان در افتتاحرا به توان می جمله آن از که

تش قانونییحرسالن ادارهپزشکی قانونییاسوج، ساختمانپزشکی افتتاح ، نهاوند قانونیشهرستان جدیدپزشکی ساختمان افتتاح ، پاوه پزشکیشهرستان

همکاقانونی نامه تفاهم امضای بابل، بارشهرستان قانونیی طپزشکی کمیسیون در ها پروند بررسی ، قضایی قوه پژوهشگاه امضایربا و کنفرانس ویدئو یق

کرد.اشارهبالروسکشورقضاییتحقیقاتکمیتهباقانونیپزشکینامهتفاهم

سالشعارنیوز،فانوسپانا،دیگر:منابع

/۹۹/۰۱(قانونیپزشکیکمیسیونهایبهپروندههزار22ازبیشارجاعخبرداد؛میزانبهکشورقانونیپزشکیسازمانرییس
۱۱-۰۵:۳۵(

سالرگزارخب ماهه نه در گفت: پزشکی، قصور پروندههای آمار به اشاره با آرانی مسجدی میزان- و98،22ی مقایسه598هزار در که شده ارجاع قانونی پزشکی کمیسیونهای به پرونده
است.شدهبیشتردرصد5قبلسالمشابهمدتبا
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سازمان قانونیرییس گفتپزشکی در خبوکشور قضایی و حقوقی گروه خبرنگار با تشرگزارگو در میزان کلری از کرد: عنوان پزشکی قصور پروندههای یح

سال ماهه نه در کمیسیونها به ارجاعی و98پروندههای هزار هفت و349، هزار سه که بود پزشکی قصور به مربوط سه473پرونده و محکومیت به پرونده

میدهد.نشانقبلسالمشابهمدتبهنسبترادرصدیهشترشدکهانجامیددرمانکادرتبرئهبهپرونده876وهزار

رشد شاهد زمانی، بازه این در نیز اول نوبت پروندههای در گفت: و داد خبر کمیسیونها در اول نوبت بررسی پروندههای تعداد افزایش از همچنین 11.8وی

بودیم.درصدی

کرد.عنوانمورد854وهزارپنجرا98سالماههنهدرپروندههااینتعدادآرانیمسجدی

از بیش به از4رسیدگی بیش در شکایات/ صدر در زایمان و زنان جراحی تهران/ استان در پزشکی قصور پرونده پزشکی،54هزار قصور پروندههای از درصد

شدهاندتبرئهپزشکیکادر

پیام/انتهای

نیوزسالمتآنالین،تجارتایسکانیوز،آنا،پانا،ایلنا،فارس،دیگر:منابع

)۱۶:۴۸-۹۹/۰۱/۱۴(امسالنوروزدررانندگیجانباختگاندرصدی۶۵کاهشمیدهد؛گزارشجوانخبرنگارانباشگاه

است.داشتهکاهشدرصد۶۵فروردین،۱۳تااسفندماه۲۵ازفوتیتصادفاتامسال

انتظامی و حوادث حوزه خبرنگار گزارش تعدادیبه ساله هر نوروز عید شروع با جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی نوروزگروه سفرهای به هموطنان از یزیادی

میپرداختند.سفربه..ویحرتفبههمدیگرتعداددیدنی،عیدبهآنهاازیربسیاکهمیروند

ط شروع از دیگر دستگاهها سایر و پلیس منظور همین نوروربه اززح ساله هر که میاندیشیدند.۲۵ی را تمهیداتی دارد، ادامه نوروز عید پایان تا و آغاز اسفندماه

بیما شیوع به توجه با امسال بسیاراما کشور، در کرونا هری از منازلشان در خود کردن قرنطیه با هموطنان از بیماری این و کردند پرهیز سفر همهرگونه با ی

از که گونهای به داشت. بسزایی تاثیر رانندگی حوادث جانباختگان و ترددها آمار کاهش در روز۲۵بدیهایش پایان تا ماه گذشته۹اسفند سال ۹۸فروردین

بودیم.شاهدراتردد۸۰۵وهزار۷۳۲ومیلیون۱۱امسالکهبود۳۳۴وهزار۵۳۲ومیلیون۲۹ترددهاتعداد

گفت در ناجا راهور راه پلیس رئیس جانشین شرافتی ایوب سرهنگ راستا همین انتظامیودر و حوادث حوزه خبرنگار با خبرنگارانگو باشگاه اجتماعی گروه

از فوتی تصادفات حوزه در کرد: اظهار مشابه مدت به نسبت امسال جادهای حوادث جانباختگان میزان بر مبنی سوالی به پاسخ در تا۲۵جوان، ۱۳اسفندماه

ایم.داشتهکاهشدرصد۵۷نیزجرحیتصادفاتحوزهدرودرصد۶۵فروردین

ابالغیه شاخص براساس ناجا، راهور پلیس رئیس هادیانفر کمال سید سردار گفته طبق نوروز۵همچنین در ششم، نوروز۹۸سال به نسبت درصد۹۷،۴۰،

و داشته وجود جانباختگان نورو۴۳کاهش حوادث وا۹۸یزدرصد به گذشتهژمربوط سال در آمار این که بوده خودرو همچنین۲۳گونی است بوده درصد

است.داشتهوجود۹۷سالبهنسبتجادهایتلفاتکاهشدرصد۹۸،۳۳نوروزایامدرناجا،لرکنتوفرماندهیکزرمگزارشاتبراساس

سال در ناجا راهور پلیس رئیس گفته نورو۹۸،۴۴به تعطیالت اول نیمه در تصادفات بیشتریزدرصد و داده ساعترخ در تصادفات تا۱۲ین ظهر۱۶شب

سوا نقلیه وسایل سهم همچنین پرایدربوده، جمله از جرحی و فوتی تصادفات در پژو۲۵ی سمند۲۳درصد، راههای۵.۷درصد، وضعیت همچنین بوده. درصد

است.افتادهاتفاقروستاییوفرعیراههایدرنوروزدرماحوادثدرصد۳۳ونیستمناسبروستایی

قانونیشکیپزکمیسیونهایبهپروندهارهز22ازبیشجاعاران:میز|خبرخبرادامهادامه
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عوامل این رعایت عدم که هستند کشور در تصادفات وقوع عامل چهار آلودگی خواب و خستگی جلو، به توجه عدم غیرمجاز، سبقت و تلفات۸۵سرعت درصد

است.رسیدهدرصد۷۸بهرقماین۹۸نوروزدرواستداشتههمراهبه۹۷سالدررا

اعالم طبق قانونیهمچنین سالپزشکی از۹۷در نوروز رانندگی حوادث از ناشی جانباختگان آمار تا۲۵مجموع که۱۰۳۴فروردین۱۵اسفند بود از۲۱۹نفر نفر

دادند.ازدستراخودجانیرشهبرونحوادثدرنفر۷۳۲ویرشهدرونتصادفاتدرتعداداین

با تهران شه۴۶استان درون جانباختگان تعداد در فوتی مورد بدون بوشهر و بارجانباخته فارس استان و دارند قرار آخر و اول جایگاه در ترتیب به ۷۵ی

دارند.قرار۹۷سالیرشهدرونآمارهایآخرواولجایگاهدرترتیببهنیزجانباخته۵بااردبیلاستانوجانباخته

تاربیشت در سال این در نیز تصادفات آمار فراوانی۱۳۹۷/۰۱/۱۰،۱۳۹۷/۰۱/۱۳یخهایرین کمت۶۵با و تارجانباخته در آمار فراروانی۱۳۹۷/۰۱/۱۵یخرین ۳۴با

بوده.جانباخته

سال آمار۹۶در طبق قانونینیز ازپزشکی نوروز رانندگی حوادث از ناشی جانباختگان تا۲۵مجموع که۸۷۴فروردین۱۵اسفند بوده به۱۷۷فقره مربوط نفر

است.یرشهبرونسفرهایبهمربوطدیگرنفر۶۴۰ویرشهدرونسفرهای

بیشت است؛ شهرگفتنی درون فوتی آمار بارین تهران استان به مربوط کمت۳۵ی و دررجانباخته جانباختهای هیچ که است سمنان استان به مربوط آمار ین

بود.فوتی۵۷باایالموفارساستانهایبهمربوطترتیببهنیزیرشهبرونحوادثآمارینرکمتوینربیشتهمچنیناست.نداشته۹۶سال

در تهران استان اینکه به توجه با شهربیشت۹۶و۹۷سال۲اما درون جانباختگان آمار رئیسرین رازقی محمد سرهنگ گفته طبق داده، اختصاص خود به را ی

کنترم و فرماندهی بزرکز تهران رانندگی و راهنمایی پلیس ترافیک هوشمند طرل ابتدای از نورورگ سالزح امسال۹۸،۱۰ی عدد این که است بوده فوتی مورد

است.درصدی۳۰کاهشدهندهنشانورسیدهفقره۷به

قرمشدیگر:منابع

)۰۶:۱۱-۹۹/۰۱/۰۷(میکند؟ضدعفونیراگوارشدستگاه"الکل"

غ و عجیب رفتارهای شاهد روزها این شده باعث آن به ابتال از ترس و کرونا شیوع ضدعفونیرایسنا/کرمانشاه برای الکل نوشیدن آن بارز نمونه یک که باشیم افراد برخی سوی از یبی
است!گوارشدستگاهکردن

امروز!بهتاکروناویروسقربانیانهشتمیکحدودیزچییعنیرسیدهاند،نفر240ازبیشبهآمارینرآخاساسبرحاالکشوردرصنعتیالکلیقربانیان

م استقبال به خود غیرعقالیی رفتارهای با ها خیلی شده باعث کرونا از مرترس کنار در که آنجاست ماجرا تلخ واقعیت و بروند اثررگ بر ای عده میر و گ

بسیا صنعتی، الکل دردناکترمصرف که میشوند آن از ناشی عوارض دچار کوری آن بهترین در و است ابدی اینری نصیب کبدی و کلیوی عوارض حالت ین

امسالنوروزدرگیداننرجانباختگانصدیدر۶۵کاهشان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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میشود.افراد

متخصص احمدی حبیب قانونیدکتر خاپزشکی رفتارهای برخی انجام و موجود شرایط از تاسف ابراز با متاسفانهرمسمومیت، گفت: عدهای، توسط عقل از ج

را آن کرونا ویروس وجود صورت در و کرده ضدعفونی را بدن میتوان سفید الکل نوشیدن با که شده منطقشایع و عقل هیچ با که حرفی برد! بین از و ُکشت

نیست.گارزساعلمیو

در کرونا ویروس که بدانند باید بردارند دست باطل خیال این از و شود راحت افراد دسته این خیال اینکه برای اول وهله در افزود: حالروی و است فعال یه

رسند.نمیهمبهاصالدواینوشودمیکلیهراهیمصرفیالکلیمشروباتآنکه

اتانول، کنار در کنند می تهیه که مشروبی و هستند سود فکر فقط سودجو افراد متاسفانه کرد: خاطرنشان روزها این در تقلبی مشروبات افزایش به اشاره با وی

کو کبدی، و کلیوی عوارض به منجر میتواند آن مصرف که دارد هم مرمتانول حتی و بگذارند،ری کنار را مشروبات مصرف افراد میشود توصیه و شود یرازگ

ندارد.کروناویروسنابودییاویرپیشگیدریرتاثیهیچمواداینمصرف

تص میروی مصرف را مشروبات این افراد وقتی و میکنند اضافه هم آور خواب و اعصاب داروهای ساز، دست الکلی مشروبات در جو سود افراد برخی کرد: یح

مرحله در و دارد را خود عوارض که شده بدن جذب مشروب در موجود اتانول ابتدا خواب طول در دهد، می دست آنها به آلودگی خواب و گیجی حالت کنند

میشود.افرادگرمبهمنجریادزمقدارصورتدرواستهمراه...وکلیویعوارضی،رکوبامادهاینجذبکهمیرسدمتانولجذببهنوبتبعد

تص بسیاراحمدی کرد: کوریح دچار شدن بیدار هنگام عمدتا نمیرند اگر کنند می مصرف را مشروبات این که افرادی شانسری خوش اگر و شوند می ابدی ی

شود.میمشکلدچارآنهاکلیهوکبدباشند

باالی اتانول گفت: متانول، و اتانول صنعتی الکل نوع دو وجود به اشاره با ادامه در آن70احمدی اینکه شرط به دارد، کاربرد ویروس این با مقابله برای درصد

بخورند!راآناینکهنهکنند،استفادهوسایلکردنضدعفونیبرایرا

ظاهر به و کرده رنگ بی کننده سفید مواد برخی با را است خطرناک بسیار که صنعتی زردرنگ متانول سودجو افراد برخی روزها این در متاسفانه افزود: وی

ف ... و بو و ظاهر از که آورند می در سفید(اتانول) الکل شکل غلطرو تصورات همان راستای در هم افراد برخی بین این در و نیست مشخص اتانول با آن ق

هستیم.آنازناشیهایفوتیوالکلیهایمسمومیتافزایششاهدکهشودمیهمینوکنندمیسفیدالکلنوعایننوشیدنبهاقدام

تص کیلراحمدی هر ازای به صنعتی الکل سی سی یک کرد: وویح میتواندزگرم افراد فردن یک اگر یعنی باشد، صنعتی60کیلویی،60ُکشنده الکل سی سی

میشود.کبدیوکلیویعوارضیایرکودچارحتمانمیرداگربنوشد،

م استقبال به خود آن، ترس از که نیست وحشتناک آنقدر کرونا بدانند مردم کرد: تاکید ناشیروی عوارض دچار تا است بهتر بگیرند کرونا اگر افراد و برویم گ

شوند.الکلمصرفاز

پیامانتهای

گسترشنیوز،فراسواقتصادی،فکرنیوز،بهارنیوز،مرورآنالین،یرهمشهخرداد،پارسینه،تابناک،موج،دیگر:منابع

)۱۰:۵۸-۹۹/۰۱/۰۹(آمارمعمایوینزبنبوی/98آبان؛8روز-12ماه،12کهنه؛سالبریرمرو

است.1398آبانماه،آنبیگمان،باشد،سالماهینرخبرسازتعنوانبهکهنهسالماه12ازماهیکانتخاببرقراراگر

میکند؟ضدعفونیارشگواردستگاهلکل""اایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.1398آبانماه،آنبیگمان،باشد،سالماهینرخبرسازتعنوانبهکهنهسالماه12ازماهیکانتخاببرقراراگرخدیر-مهردادایران؛عصر

گرفت.راهممیهنانازیرشماِنجاکهحوادثیوآنازبعداتفاقاتسبببهبلکهمیدادخرکهنبودباراولکهچراینزبنقیمتافزایشخاطربهتنهانه

نشد.اعالمرسمیصورتبهعدداینهمسرانجاموشدندکشتهتعدادچهًادقیقآبان،اعتراضاتدرکهگرفتردمختلفهایبحثآنازپس

مطه علی چند ورهر کند علنی تواند نمی او اما شنیده نشستی در و ملی امنیت عالی شورای دبیر از را رسمی عدد گفت اسالمی شورای مجلس نمایندۀ ی

بود.کردهاعالم«رویترز»کهرقمیًاخصوصنیستخارجیهایرسانهبرخیشدۀاعالمعددکهدادتوضیحقدرهمین

جمعه24ساعت روز صفر ساعت بن1398آبان24یا دیگر بار قوا سران اقتصادی هماهنگی عالی شورای تصویب با شد وزاعالم شود می بندی سهمیه ین

نباشد.ینزبنوارداتازیرزناگدولتتارسدمیفروشبهتومانهزارسهقیمتبهآنمازاد

یافت.افزایشتومان1500بهتومانهزارازلیترنیز60ماهانهخودروهرقرارازایسهمیهینزبنقیمت

پاییز39 در قبلو بن1359سال لیتر هر قیمت روشن:زنیز دلیل چند به برنینگیخت. را واکنش همه این ولی بود یافته افزایش تومان سه به تومان یک از ین

داشت.وجودانتظاراینجنگوقوعباکهایناول

بن خود نه و اندازه این تا خودروها تعداد نه و بود قدر این جمعیت نه که این اکثزدوم و آمد می حساب به معیار کاالی نداشتندرین خودرو که خانوارهایی یت

شود.میشاملراآنهاقیمتافزایشاینکردندنمیاحساس

بن خود و کنند می استفاده شخصی خودرو از ایرانی های خانواده اکثر و یافته افزایش خودرو صاحبان شمار اخیر دهۀ دو در که آن کاالیزحال عنوان به ین

کاالی سکه دیگر اکنون که چندان گذارد. می اثر عامه، تصور با چه و واقعی چه نیز دیگر کاالهای قیمت بر آن قیمت که کاالیی یعنی شود. می شناخته معیار

پذیرند.نمیتأثیرآنازنانوگوشتونیستمعیار

سپ24روزجمعه خاصی حادثۀ بدون بازتورآبان اعالم با که بود این دولت تصور و شد را35یعزی جامعه قیمت، افزایش از حاصل درآمد تومان میلیارد هزار

کند.میلرکنت

شنبه با25روز برف تهران در اما بزرآبان برخی در همزمان و شد مختل شهر نظم و بنرید قیمت افزایش به اعتراض در عمدی های بندان راه ها درزگراه و ین

دیگ چهرۀ مردم شدن گیر غافل خصوصرواقع شهرها برخی در رسید که عصر به و کرد سرایت نیز دیگر شهرهای به کم کم و داد شهر به کی در شهرًا و ورج یار

شد.نمیشنیدهجدیازمقابلۀچندانیخبراماکشیدآنهازدنآتشوهابانکبهحملهبهکاریراقمامناطقبرخی

شنبه پایدا1398آبان25غروب جبهۀ شاخص خارنمایندگان چرا که این به اعتراض در اسالمی شورای مجلس در وری مصاحبه شده گرفته تصمیم دولت از ج

سال بودجۀ الیحۀ بررسی حین در قیمت تعیین تا ببرند مجلس به را طرحی دارند قصد کردند هم99اعالم امید فراکسیون عضو یک زمان هم پذیرد. صورت

شود.ارایهیترفوسهقیدباشایدکهدادمشابهیحرطتهیۀازخبر

انتخابات احتمالی نامزدهای عنوان با آنها از که قالیباف باقر محمد و ضرغامی عزتاهلل روز همین جمهوردر سالریاست در سردار1400ی همچنین میشود یاد

جعفزع دریز تلقی این و دانستند دولت متوجه را مسؤولیت سپاه، پیشین فرمانده جمهوری رییس شخص و دولت که ورگرفت اند گرفته قرار حمالت آماج ی

شوند.کنارربواستیضاحبساچه

یکشنبه تلوی26صبح خبر شبکۀ که بودند اسالمی شورای مجلس علنی جلسۀ منتظر همه رهبزیونزآبان معظم مقام سخنان «پخش کرد: نویس درریر ی

نبود.سابقهبهمسبوقکهاتفاقیدیگر».دقایقیتافقهازجرخادرس

ساعت از بگیرند9قبل تصمیم کارشناسان نظرات اساس بر قوا سران اگر گفتم اما ندارم. تخصص و سررشته قضیه این در «من شد: پخش سخنان این صبح

کنم.»میحمایت

ط واردرنمایندگان، امنیتی نهادهای شعارها شدن رادیکال با و امد نمی حساب به دولت از انتقاد دیگر قیمت افزایش به اعتراض و گرفتند پس را خود های ح

آمارمعمایوینبنزبوی/98آبان؛8روز-12ماه،12ان:ایرعصر|خبرخبرادامهادامه
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شدند.میدان

بن قیمت افزایش اگر که ای گونه به بود اینترنت قطع آبان در دیگر مهم موجبزاتفاق موقت ولو اینترنت قطع بود برانگیخته را فرودست اقشار اعتراض ین

جهاننا به کردند احساس همه دوباره و نرسد هفته یک وبه بپیوندند اعتراضات به متفقا طبقه دو که شد مستولی بیم واین شد متوسط طبقات ُخرسندی

بود.ینزبنسربرماجرااصلکهحالیدراندرسیدهخودخواستبهکهبودغالباحساساینشدبرقراراینترنتدوبارهوقتیاند.شدهمتصل

شد.بدلمعمایکبههاکشتهتعدادوافتادیردیگمسیربه1396دیمانندامااعتراضاتداستان

کارآف با دیدار در خامنهای آیتاهلل آبان پایانی روزهای دشمنردر اخیر، روز چند امنیتی حوادث در بدانند دشمنان و دوستان » گفتند: اقتصادی فعاالن و ینان

نبود.»مردمیبود.امنیتیکارهااینزدیم.عقبرا

ت بنرمهم ماجرای نیز تازد می روحانی بر آشکارا که دولت منتقد روزنامۀ چهارشنبهزین صبح و دید امنیتی و سیاسی زاویۀ از را تیترها1398آبان29ین این با

با کشور به آرامش شد/ متالشی دشمن پنجم «ستون شد: منتشر نخست صفحۀ آمزبر باالیرگشت/ و روز همان در البته گرفتند». عزا سعود آل و اسراییل یکا،

میشود».ترگربززردهاجلیقهجنبشماکرون/برایبدخبرمیپیوندند/معترضانبههمفرانسوی«آتشنشانهایبود:بستهنقشتیترهااینصفحه

یافت.میادامهروزهرایرانازجرخازبانفارسیهایرسانهدربودندشدهکشتهکهکسانیتعدادوآباناعتراضاتبحثاماشدتمامآبان،

تنها کسانی چه و اند گرفته قرار هدف پشت از تعداد چه شود مشخص تا شوند تفکیک باید قربانیان که بود این داخل در ندادن آمار توجیه یا توضیح

بگویید فقط شما خوب، بسیار گفتند می اما منتقدین رسیدهاند. شهادت به تعداد چه بسیج و انتظامی نیروهای از و گر آشوب تعداد چه و اند بوده معترض

دهید.انجامبعدترراتفکیککارواندشدهکشتهشانطبقهوطیفازغرفاایرانیچند

نیویو خبرنگار که این تا یافت ادامه هم بعد های ماه در بحث جمهوراین رییس مطبوعاتی مصاحبۀ فرصت تایمز شنبهرک یک روز در مغتنم27ی را بهمن

خا در که تعدادی گفت:«از پاسخ در روحانی آقای و پرسید آبان های کشته آمار دربارۀ و همرشمرد روز هر و شده گفته کمتر100ج بسیار کردند می اضافه نفر

سازمان اختیار در رقم و قانونیاست سازمانپزشکی رییس قانونیاست». کهپزشکی کشور امنیت شورای به را تعداد کرد اعالم کشورزاما وزارت مجموعۀ یر

بخواهند.یرزوازتواندمییرجمهورییسواندکردهاعالماست

بن تازداستان جملۀ یک یادآور اما جمهورین رییس هست. هم شنبهریخی پنج روز ادا7ی و دولتی مقامات با دیدار در و سفرآذر در «ری گفت: استانی ی

است.»شدهگرانینزبنشدممتوجهجمعهصبحهممنخود

اجرا مناسب زمان در شد داده اختیار کشور وزارت به و بود نظام کل تصمیم ندانید. دولت متوجه تنها را «مسؤولیت شد: تفسیر گونه این دفاع در که سخنی

انداختن.دستوشددانستهمسؤولیتسلبنقد،درواند»گذاشتهاجرابهکهشدمخبرباجمعهصبحوکند

قد به جمله این توضیحات، رغم هایربه خنده با هم روحانی آقای خود که این خاصه ساختند لطیفهها آن دربارۀ که بود باورناپذیر و کننده گیر غافل ی

بود!آوردهزبانبهراجملهاینمخصوص

-------------------------------------------------

بخوانید:بیشتر

آزادیورزشگاهدرزنان/98مهر

بیسابقهپاسخ/98یوررشه

پدیده»ِن«پهلوابرایابدحبس/98مرداد

شبانهالتهابویکاییرآمپهپادسرنگونی/98تیر

سیاستمردخانۀِنخوِنوا/98ُخرداد
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بختآزماییمسابقۀتعطیل/98اردیبهشت

سیلباسالشروع/98فروردین

)۰۷:۵۳-۹۹/۰۱/۰۸(دارددنبالبهراگرمخطرکردهمصرفالکلکهفردیتأخیربامراجعه

میشود.سختترنجاتشودرمانشودایجادتأخیراستکردهمصرفالکلکهیربیمامراجعهدرچقدرهرگفت:مسمومیتوقانونیپزشکیمتخصص

های استان گروه گزارش جوانبه خبرنگاران متخصصرشهازباشگاه نژاد رمضان پانتهآ قانونیکرد، مراجعهپزشکی در هرچقدر داشت: اظهار مسمومیت و

میشود.سختترنجاتشودرمانشودایجادتاخیراستکردهمصرفالکلکهیربیما

از بعد مراجعه افزود: م۷۲او سرساعت اگر اما دارد، دنبال به را بیمار حتمی میعرگ از را فرد میتوان هم دیالیز کمک با شود مراجعه همرًا و داد نجات گ

گرداند.زبارااوبینایی

کامال تصور یک این که صورتی در است، مؤثر کرونا اپیدمی شرایط در ویژه به الکل خوراکی مصرف میکنند تصور مردم از برخی اینکه به اشاره با نژاد رمضان

چو (الکل متیلیک صورت به چه و اتیلیک الکل صورت به چه الکل مصرف کرد: اضافه است خطرآفباشتباه بیمار) بروز باعث و است مصرفرین برای یهایی

میشود.آنهاکننده

نمیکند.مسمومیتایجادوداردیرکمتپوستیجذبکهشوداستفادهاتیلیکیااتانولالکلازبایددستوسطوحضدعفونیبرایداد:ادامهاو

مواد برخی سودجو عدهای شده دیده متأسفانه گفت: است چوب الکل یا متیلیک الکل مصرف از شده ایجاد مسمومیتهای اینکه به اشاره با نژاد رمضان

میکنند.اضافهالکلنوعاینبهسمی

اما نکند، استفاده آن از کسی تا میشود اضافه رنگ آن به شود داده تمیز اتیلیک الکل از آنکه برای کارخانه در اما است، رنگ بی ذاتا متیلیک الکل افزود: او

بیشت سود اینکه برای افراد برخی شده استفادهردیده الکل همین از نیز مردم برود، بین از آن رنگ تا میکنند اضافه وایتکس الکل نوع این به کنند کسب ی

دارد.وجودیادیزعوارضآنخوراکیمصرفچهومحیطکردنضدعفونیدرچهکهکرده

تأخی صورت به آن عالیم الکل مصرف صورت در اینکه بیان با نژاد تررمضان صورت به معموال الکلها این کرد: اضافه میکند بروز میشوند،ری استفاده کیبی

میرود.متیلیکالکلسراغبهسپسمیکندجرخابدنچرخهازوکردهمتابولیزهرااتیلیکالکلابتداکهداردوجودبدندریمیزآن

تا همچون عالیمی با معموال متیلیک الکل مصرف از بعد بیمار داد: ادامه مصرفراو به اقدام که افرادی میکند، مراجعه درمانی مراکز به آلودگی خواب و دید ی

باشند.نداشتهبیماماکنایندرانتظامیبرخوردهایازوکنندمراجعهبیمارستانودرمانیمراکزبهًایعرسبایدمیکنندالکلنوعاین

س بسیار جذب الکل گفت: نژاد معموالررمضان دارد، در۹۰تا۸۰یعی پیشرفته درمانهای نیازمند و میشود جذب اول ساعت یک همان در الکل این درصد

است.درمانیمراکز

تا دچار الکل مصرف از بعد فرد اگر افزود: هوشیاراو سطح کاهش دوبینی، دید، سری باید شد آلودگی خواب و مراجعهیعری بیمارستان یا درمانی مراکز به ًا

ندارد.کاربردخانهدردرمانبیمارانقبیلاینبرایکند،
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)۱۱:۵۳-۹۹/۰۱/۱۰(یافتارتقاءسلولبانکبهبافتاهدایواحد

م کیفی و کمی های فعالیت توسعه با - -ایرنا مرتهران بافت اهدای واحد آن، از حاصل علمی دستاوردهای و قانونی پزشکی تحقیقات ورکز سلول بانک به قانونی پزشکی تحقیقات کز
یافت.ارتقابافت

سازمان الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره از شنبه یک روز گزارش قانونیبه سپزشکی حسینی شاه سعید مرکشور، بافت و سلول بانک کزرپرست

قانونیتحقیقات سازمانپزشکی به متوفی اولیاء رضایت اخذ یا و فوت از قبل کتبی رضایت با که افرادی پیکر از افزود: مطلب این بیان قانونیبا ارجاعپزشکی

ب بیماران مشکل رفع و انساندوستانه مقاصد راستای در شوند، بافتiمی از قسمتی برداشت به توان می جمله آن از که شود می استفاده علمی صورت

کرد.اشارهبافتپیوندبهنیازمندبیمارانمشکالترفعدرهابافتاینازاستفادهومتوفیبدنهای

عموم عضو اهدای فرآیند در معمول بطور کرد: اظهار بافت، و عضو اهدای تفاوت به اشاره با بافت،وی اهدای در اما شوند، می منتفع بیمار کمی تعداد یا یک ًا

بیشت فرآورتعداد از پس بافتها این شوند. می مند بهره خداپسندانه عمل این از بیماران از جهتری در و گرفته قرار پزشکی مختلف متخصصین اختیار در ی،

گیرند.میقراراستفادهموردبیمارانمشکلرفع

مرس بافت و سلول بانک تحقیقاترپرست قانونیکز فرآوپزشکی و برداشت اینکه به اشاره آلوربا های بافت ازژی پس اولیه ساعات در متوفی) انسان (از ن

است.کمدارنددسترسیفنیدانشاینبهکهکشورهاییتعدادکرد:خاطرنشاناست،دانشمرزهایجزووبافتمهندسیدرنوایشاخهفوت،

سال از و ایران در افزود، م۱۳۹۶وی در واحد تحقیقاتراین قانونیکز یاپزشکی به و است کرده بکار انرشروع مربوطه، متخصصین همت و پروردگار ی

شد.خواهدیزانداراهبافتوسلولبانکیرجاسالپایانتاشاءاهلل

هستند، الزم مشخصات واجد که اهداکنندگان پیکر از بافت استخراج بر عالوه افزود: و کرد اشاره بافت و سلول بانک در جدیدی های فعالیت به ادامه در وی

محصول و داشت خواهد کاربرد نزدیک آینده در درمانی مقاصد و تحقیقاتی های پروژه در که کرد استخراج بافتها این از نیز را خاصی های سلول توان می

گیرد.میقرارمرتبطدانشگاهیتحقیقاتیمراکزاختیاردرفرآینداین

با مطابق نیازمند، بیماران به آن پیوند و کاشت و متوفی پیکر از سلولها انواع و بافت استخراج با گفت: بافت اهدای موضوع به مردم تشویق با همچنین وی

کرد.شایانیکمکهاآنبهبودیبهودادنجاتسختیورنجازرایادیزبیمارانتوانمیدنیا،روزاستانداردهایوعلمیفرآیند

بیما دروی ارتوپدی، شایع های سلولهایری و بافت که کرد عنوان مواردی جمله از را دندان و دهان مشکالت پوستی، های سرطان دیابت، قلبی، های یچه

گیرند.میقراراستفادهموردآنهادرمانبرایخاص،شرایطدربنیادیسلولهاییاوشدهیرفرآواستخراجی

تکنولو این با حسینی شاه گفته حدودژبه متوسط بطور گیرند۳۰تا۲۵ی، می مجدد حیات یا و شوند می مند بهره متوفی یک استخراجی بافتهای از بیمار

شد.خواهندمنتفعیربیشتبیمارانسلولی،یرفرآوواهدادانشارتقاءباکه

مرس بافت و سلول بانک تحقیقاترپرست قانونیکز مپزشکی علمی اهداف پیشبرد برای عرصه این عالقمند محققین کلیه از پایان همکاردر به دعوت یرکز

کرد.

م نشانی به بیشتر اطالعات کسب جهت توانند می مندان عالقه است، تحقیقاترگفتنی قانونیکز شمارهپزشکی با یا و کنند مراجعه بهشت خیابان در واقع

بگیرند.تماس۵۵۹۸۳۰۵۷و۵۵۹۸۳۰۵۷هایتلفن

اطلستهران،صبحاقتصادی،گزارشایران،صباآنالین،ایرانپارسینه،شبستان،میزان،خبرنگاران،باشگاهایسنا،دیگر:منابع
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)۱۹:۳۸-۹۹/۰۱/۱۰(شدگانکشتهتعدادوینزبنقیمتافزایشماجرایازروایتی؛99نوروزنامه

خب25 ماه برگزارآبان از دولت رسمی خبرگزاری این گزارش به داد. خبر خرمشهر و آبادان گچساران، سیرجان، مشهد، اهواز، شهرهای در اعتراضی تجمعات سیرجانرگزاری اعتراضات در ی
ش بیانیه اعتراضات این تشدید علت ماند. ناکام انتظامی نیروی واکنش با آن، زدن آتش هدف با شهر این نفت انبار به افراد از عدهای "تهاجم" شد، توصیف شدید پخشرکه ملی کت

بود.نفتیهایفرآورده

خب سیاسی خبرنگار گزارش شرگزاربه ؛ برنا سرانری اقتصادی هماهنگی عالی شورای «مصوبه براساس کرد اعالم بیانیهای در نفتی های فرآورده پخش ملی کت

میشود.انجامآبان»ماه24روزصفر«ساعتازینزبنسهیمهبندیقوه»،سهمحترم

بن سهیمهبندی اعالم اولیه ساعات در شده منتشر بنزتصاویر پمپ در طویل صفهای مامورانزین، که میگفتند نیز برخی میداد. نشان را مختلف شهرهای ین

کنند.لرکنترااوضاعنیازصورتدرتاداشتهاندحضورجایگاههااطرافدرامنیتی

خب25 ماه برگزارآبان از دولت رسمی اینرگزاری گزارش به داد. خبر خرمشهر و آبادان گچساران، سیرجان، مشهد، اهواز، شهرهای در اعتراضی تجمعات ی

ناکامرگزارخب انتظامی نیروی واکنش با آن، زدن آتش هدف با شهر این نفت انبار به افراد از عدهای "تهاجم" شد، توصیف شدید که سیرجان اعتراضات در ی

ماند.

است.گرفتهصورتاعتراضاتینیزپردیس»ودماوندقدس،یم،رکرباطبهارستان،یار،ر«شهشهرستانهایدردادگزارشمهریرگزارخب

د گرفتن باال سراسرگیربا اینترنت شبکه مقامریها، یک بود. امکانپذیر داخلی سایتهای به دسترسی تنها و شد مواجه عمده اخالل با ایران بودآی گفته گاه

آذ است. شده قطع امنیتی» «مسائل دلیل به و امنیت شورای تصمیم با اینترنت بررکه محدودیت اعمال که داد توضیح ویدیویی در بعدها نیز جهرمی ی

گرفت.صورتکشورمنافعحفظجهتصرفاوشدهاتخاذملیامنیتشورایتوسطکهبودهتصمیمیاینترنت،بهکاربراندسترسی

بنرتخ پمپ بانکها، بارهزیب این در اصفهان استان سوخت جایگاهداران انجمن رئیس بود. اعتراضات این حواشی جمله از عمومی اموال به خسارت و ینها

شدهاند".آسیبدچارینزبنسوختجایگاه15"ین،زبنقیمتافزایشبهنسبتاعتراضاتیانرجدرکهگفت

منتظ تلویرمحمدجعفر گوی و گفت یک در اعتراضات، گرفتن باال از پس کشور، کل دادستان بنزی، قیمت افزایش به اشاره با کهزیونی هایی نظمی بی و ین

طبق کنند، می اخالل که افرادی با قضائیه قوه و است جرم قانون موجب به شود می نظم در اخالل به منجر که «اعمالی گفت: بود، شده ایجاد واسطه این به

کند.»میقانونیبرخوردمقررات

رهب معظم روزرمقام نیز خا26ی درس ابتدای در بنرآبان، شدن گران از بعد وقایع درباره فقه از سهزج سران اگر لکن نیستم صاحبنظر من «گفتم فرمودند: ین

میکنم.»حمایتمنبگیرندتصمیمقوه

تخ و بانک زدن آتش معمورایشان حوادثی چنین یک «در کرد: تاکید و دانست اشرار" "کار را عمومی اموال میدانیب وارد ناباب انسانهای کینهورزان، اشرار، اًل

میآوردند.»باربهرامفاسداینجوروکنندمیهمراهیاینهاباهیجانرویازهمجوانهاازبعضیگاهیشوند،می

و فضلی»، رحمانی خویشتنداز«عبدالرضا انتظامی و امنیتی نیروهای اینکه بیان با کشور، اینریر به نسبت اینکه اعالم با عدهای «متأسفانه گفت: کردهاند، ی

مشکالت دادند انجام که اقداماتی با شهرها از برخی در دارند، اعتراضاتی استاندازموضوع و امنیتی نظامی، نیروهای کردند. ایجاد مردم برای را یهاریادی

پذیرد.»پایاناست،تجمعیاگرمناسبیشرایطباواحسننحوبهتاکردندهدایتویرخویشتندا

موجب اینها همه کردند تعرض امنیتی و حساس مراکز از برخی به اینکه یا میکنند حمله بیمارستان به و میشکنند را ماشین یک شیشه «وقتی گفت: او

ع مردم خاطر رنجش و وزناراحتی امنیت شرایطی هر در ما نظامی نیروهای و امنیتی نیروهای انتظامی، نیروی که کنم عرض اینجا میخواهم شد. یزمان

است.»اصلبرایشانمردمآرامشومنافعوکشوراقتدار
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ه ادامه با کرد اعالم بیانیهای در نیز سپاه است. کرده دستگیر را اغتشاشات لیدرهای از نفر دو کرد اعالم فجر سپاه اطالعات اقداماترسازمان و ناامنی گونه

کند.میبرخورد"قاطعانه"مردمآرامشوآسایشمخل

فر و هفته یک از بیش گذشت ووبا آمار به دسترسی مطالبه داشت ادامه که آنچه شد. امکانپذیر اینترنت به دسترسی کشور، در شده ایجاد موج کردن کش

بود.ماهآبانحوادثکشتهشدگانودستگیرشدگانارقام

خب نشست پانزدهمین در قضاییه، قوه سخنگوی اسماعیلی»، تار«غالمحسین در خبرنگاران با بازداشت10یخری پرونده به دادسرایی رسیدگیهای از دی،

ق اکثر رسیدگیها این «در گفت: و داد خبر ازرشدگان توجهی قابل تعداد از و شدند آزاد گرفتند، قرار تعقیب تحت و شدند بازداشت که کسانی اتفاق به یب

است.»شدهاتهامرفعآنها

خب چند در اسماعیلی اظهارنظر این از کشوررپس ملی امنیت شورای را امر این متولی اغتشاشات شدگان کشته آمار اعالم خصوص در سواالتی به پاسخ در ی

میکرد.اعالم

خب راستا این حدودرگزاردر که شد مدعی ایران در دولتی منابع از نقل به اختصاصی گزارشی در رویترز ج1500ی در شدهاند.رنفر کشته ماه آبان اعتراضات یان

گذاشتهاند.یرگزارخبایناختیاردرنشود،فاشنامشانخواستهاندکهایرانکشوروزارتمقامسهراآماراینکهبودکردهادعارویترز

خب مرگزارادعای رئیس سوی از ایران، در آبانماه حوادث کشتهشدگان تعداد درخصوص رویترز انگلیسی عالیری شورای دبیرخانه اطالعرسانی و ارتباطات کز

شد.تکذیبملیامنیت

ظ مر«علیرضا رئیس گفتریفیانیگانه»، در ملی، امنیت عالی شورای دبیرخانه اطالعرسانی و ارتباطات خبروکز از نحو «این گفت: ادعا این تکذیب ضمن گویی

اساس کردن ادعا و سنوشتن یک روانی، عملیات تعیینشده پیش از برنامه یک اساس بر است کافی ندارد؛ خاصی کار ورًا شود چیده هم کنار واهی ادعای ی

خب ادعای لذا ندارد؛ وجود آنها صحتسنجی برای امکانی هیچ که دهد ارجاع نامرئی موجودات به را شما شد، سند و منبع درخواست رسانه این از یرگزاروقتی

است.»یرگزارخباینمخدوششدهپیشازاعتباربهشدیدلطمهایوارزشفاقداًلکامهمیرخبجنبهازکهاطالعاتیوامنیتیبابازفقطنهرویترز

اختیار در آمار این که بود گفته آبانماه اعتراضات کشتهشدگان آمار اعالم درباره نشستی در روحانی قانونیحسن روشنپزشکی آنها برای اگر و است کشور

رئیس اما کنند اعالم باید باشد، شده روشن باید که قانونیاست امنیتپزشکی شورای مصوبه براساس که گفت رئیسجمهور سخنان به واکنش در کشور

کند.اعالمراآماراینکهاستدولتوظیفهملی،

آخ خبردر نشست مراجعرین توسط ماه آبان حوادث کشتهشدگان آمار اعالم از شد، تشکیل خبرنگاران حضور با کرونا ویروس شیوع از پیش که ربیعی علی ی

که آنجایی از دولت سخنگوی اظهارات طبق داد. خبر آینده روزهای طی قانونیذیربط مپزشکی علت شفافر"مرجع را آمار باید لذا بوده دفن" جواز صدور و گ

وی گفته به است. میکرده قانونیاعالم اعالمپزشکی "ولی کرده، اعالم را آمار قانونیاین دستگاههایپزشکی گزارش و میدانی بررسیهای و نمیکرد کفایت

شد."انجامهمامنیتیوانتظامی

است.نشدهمنتشرامروزبهتاحوادثاینکشتهشدگانتعدادازرسمیآمارخارجیوداخلیرسانههایگمانهزنیهایوحواشییها،زخبرساهمهوجودبا

)۱۹:۴۵-۹۹/۰۱/۱۰(یکاییرآمسناتوریکبایفرظدیدارماجرایایران/بازاراز«کرهای»برنددوخروج؛99نوروزنامه

ین.رشیوتلخحوادثبابودتوامکهسالیرسید،پایانبهفراواننشیبهایوفرازبا98سال

گاندشکشتهتعدادوینبنزقیمتایشافزایماجرازروایتیبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است:یرزحرشبه98سالماهبهمندرسیاسیاتفاقات؛برنایرگزارخبسیاسیخبرنگارگزارشبه

نماینده92ردصالحیتدربارهنگهبانشورایسخنگویتوضیحات

کرد.اعالمرامجلسنمایندگانازنفر92صالحیترددالیلازبرخینگهبانشورایسخنگوی

متوقفشدبوستونفرودگاهازایرانیدانشجویدیپورت

کردند.یرگیوجلیکارآمبوستونفرودگاهازایرانیشدهبازداشتدانشجویدیپورتازمهاجرتکیلودو

ونزوئالخارجهاموریرزویرخبنشست

درجزو بهمن) (یکم سهشنبه ونزوئال، خارجه امور کاراکاسریر سفارت در خارجی و داخلی خبرنگاران پرسشهای به مطبوعاتی نشست یک در ایران، به سفر یان

کرد.گووگفتبینالمللیتحوالتودوجانبهمسائلمورددرودیدارخارجهاموریرزوورئیسجمهورجملهازایرانمقاماتباآرئاساخورخهداد.پاسخ

شدیرتصمیمگیوبلوچستانسیستانسیلخسارتجبرانبرایربیعی:

شد.یرتصمیمگیخسارتجبرانبرایوگرفتقراربحثموردبلوچستانوسیستانموضوعدولتدرگفت:دولتسخنگوی

شداعالمیررهبگانرخبمجلسمیاندورهایانتخاباتنشدهصالحیتاحرازداوطلبانشکایتنحوه

خب مجلس دوره پنجمین میاندورهای اولین انتخابات نشده صالحیت احراز داوطلبان کرد: اعالم اطالعیهای در نگهبان رهبرشورای پنجمرگان تا سوم از ی،

دارند.شکایتارائهفرصتبهمنماه

شدممنوعایرانیهابراییکارآمیرسرمایهگذاوتجارتویزایتمدیدوصدور

کرد.لغوراگروهاینیکاییرآمویزایتمدیدیاصدورایرانی،سرمایهگذارانیاتجارعلیهتازهایمحدودیتهایاعمالبایکارآمیرجمهورییس

رسیدپایانبهمجمعدرCFTبررسیمهلتپالرموهمانند

رسید.پایانبهCFTبهایرانپیوستنبررسیبراینظاممصلحتتشخیصمجمعسالهیکقانونیمهلتماهبهمندوم

درسی»کتبدریکا»رآموتوطئههای«جنایاتسرفصلتعییندردولتقانون«الزام

وفناو تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش های وزارتخانه به اجرا برای را مجلس مصوب قانون یک جمهور، ابالغررئیس پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و ی

کرد.

استبررسیحالدردارخوینبسیجفرماندهباختنجانحادثه

داد.خبرزمینهایندربررسیهاودارخوینبسیجفرماندهباختنجانازشادگانفرماندار

ایرانحملهازپسیکاییرآمآسیبدیدهنیروهایافزایشبهپنتاگوناذعان

آم سربازان تعداد به که کرد اذعان عیناالسد نظامی پایگاه به ایران موشکی حمله از پس هفته دو ازرپنتاگون مداوا برای که حمله این از آسیبدیده یکایی

است».شده«افزودهشدهاند،جرخاعراق

کردتهدیدتروربههمراقاآنیسرداریکارآم

کرد.تهدیدتروربههمراسردارسلیمانیجانشینوپاسدارانسپاهقدسنیرویفرماندهقاآنی،سردارخصمانهاظهاراتیدرکوهبرایان

قاآنیسردارتروردربارهیکارآمتهدیدبهایرانواکنش

ه برایان سخنان به واکنش در خارجه امور وزارت مقاموسخنگوی این سخنان کرد: اظهار پاسداران سپاه قدس نیروی فرمانده قاآنی سردار ترور به تهدید و ک

است.یکارآممتحدهایاالتدولتیوهدفمندیسمرتروازآشکاریربرداپردهورسمییزساعلنیخارجهاموروزارت

ایرانآسمانازهلندیایرالینپروازهاییرگیرساز
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شد.خواهدگرفتهسرازعراقوایرانآسمانفرازبرایرالیناینهواپیماهایپروازکهکرداعالمهلندامالکیهواپیماییکترش

شدآزادحاجتیمهدی

شد.آزادزندانازشیراز،شهراسالمیشورایعضوحاجتی،مهدی

نگهبانشورایاعضایباردصالحیتشدهنمایندگانازنفر80مالقات

است.شدهانجامردصالحیتشدهنمایندگانازنفر80بامالقاتتاکنونکهکرداعالمنگهبانشورایسخنگوی

زندانییکدربارهخوداسترالیاییهمتایبایفرظگویوگفتتکذیب

محمدجوادظ که کرد اعالم خارجه امور وزارت گفترسخنگوی هیچگونه نداشتهویف - استرالیایی تبعه - گیلبرت» «مور خوددرباره استرالیایی همتای با گویی

است.

یهرفوماهدربرجامکرمشتکمیسیونیرگزارببرجام/دراختالفاتحلمکانیسمزمانیبازهتمدید

داد.خبربرجامدراختالفاتحلمکانیسمزمانیبازهتمدیدازاروپااتحادیهخارجیسیاستمسئول

شدندایرانیانازبازجوییبهملزمیکاییرآممرزبانان

آم آمرمرزبانان میان مرز در که بازجوییریکایی و بازداشت را ایران متولد مسافران که بودند شده موظف ژانویه ماه اوایل در هستند، کار به مشغول کانادا و یکا

کنند.

لبنانجدیددولتازایرانهمهجانبهحمایت

گفت.یکرتبلبناندولتوملترابهدیاب»«حسانیاستربهلبناندرجدیددولتتشکیلایراناسالمییرجمهوخارجهاموروزارتسخنگوی

میکندتهدیدراسرابزلزلهزدهکودکانگ،رمخطرسراب:نماینده

میکند.تهدیدراکودکانگ،رمخطرکهاستشدیدآنقدرسرماگفت:سرابزلزلهزدهمنطقوضعیتتوصیفضمنمجلسدرمیانهوسرابمردمنماینده

ینزجایگجادهاحداثوتکمیلهراز،محورمشکلرفعبرایاعتبارابالغ

و هیئت مصوبه جمهور رئیس اول جایگزمعاون جاده احداث و تکمیل هراز، محور مشکل رفع برای الزم اعتبار تامین درخصوص سدزیران مجاور مسیر در ین

کرد.ابالغراغیرمترقبهحوادثازیرپیشگیلحاظبهمازندران)(استانهراز

شدوصولاعالمسروستاننمایندهاستعفایتقاضای

شد.وصولاعالمسروستاننمایندهاسماعیلییوشردااستعفایتقاضای

میشودثبتانتخاباتمالیدرسامانهمجلسنمایندگیداوطلبانیافتیردکمکهای

شود.ثبتانتخاباتمالیسامانهدرمجلسنمایندگیداوطلبانیافتیردمالیکمکهایکردندمقررایمصوبهدرمجلسنمایندگان

ایرانبهسفربرایانگلیسولیعهدتمایلابراز

باشد.داشتهایرانبهرسمییرسفاستمایلکهگفتوکرداشارهجهاندرایرانچندجانبهومهمنقشبهگوییوگفتدرانگلیسولیعهد

اسالمییرجمهونزسفیرچهارمینانتصابدربارهیرجمهورئیسدفتراطالعرسانیمعاونتوییت

کرد.منتشرتوییتیاسالمییرجمهونزسفیرچهارمینانتصابدربارهیرجمهورئیسدفتراطالعرسانیمعاون

یجانیرالعلیباروسیه»دومای«رییسدیدار

کرد.گووگفتودیداراسالمیشورایمجلسرییسیجانیرالعلیبابهمنماه7دوشنبهروسیهدومایرییسوالودین»«ویچسالو

برجامدربارهماسهایکوولربوجوزپرایزنی
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است.کردهرایزنیبرجامدربارهآلمانامورخارجهیرزودیداربادرکهگفتاروپااتحادیهخارجیسیاستمسئول

مرمرکاخحواشیدربارهنظاممصلحتتشخیصمجمعتوضیحات

ب ساختمان پیرامون مستضعفان بنیاد رئیس فتاح اظهارات به توضیحاتی صدور با مجمع عمومی هاشمی،رگزارروابط محسن همچنین و مجمع جلسات ی

داد.پاسختهران،شهرشوراییاستر

خوزستاناستانمالثانیمنطقهدر129شاهدسرنشینبدونهواپیمایفروندیکیراضطرافرود

اضطرا فرود از ای اطالعیه در سپاه هوافضای نیروی عمومی شاهدرروابط سرنشین بدون هواپیمای فروند یک منطقه129ی در فنی نقص دلیل به نیرو این

داد.خبرخوزستاناستانمالثانی

شدبازداشتیردیواند

کرد.تبدیلبازداشتقراربهرااووثیقهقراریردیواندعلیمتهمقرارتشدیدخبراعالمباموحدقاضی

شدوصولاعالمNPTازایرانخروجحرط

شد.وصولاعالم)NPTهستهای(سالحگسترشمنعپیمانازایرانخروجحرط

رئیسجمهورحضورباتهرانآبهفتمتصفیهخانهدومفازافتتاح

شد.افتتاحپاکدشتشهرستاندرجمهوررئیسحضورباتهرانابهفتمخانهتصفیهدومفاز

«کرونا»دربارهچیندرایرانسفارتتوصیههایواقداماتینرآخ

کرد.اعالمراکروناویروسدرخصوصهاتوصیهواقداماتینرآخچیندرایرانسفارت

هستیمنرقمعاملهعلیهیرهمکاآمادهمنطقه،کشورهایبرخیبااختالفاتازنظرصرفموسوی:

ط دانستن خطرناک با ایران خارجه امور وزارت قرسخنگوی معامله کشورهایرح برخی با خود اختالفات از نظر صرف است آماده ایران کرد تاکید ترامپ، ن

کند.یرهمکاهرسطحیدرح،رطاینبامقابلهواسالمجهانوحدتبرایمنطقه،

کردولغراایرانآسمانازپروازعدمهشداراروپااتحادیه

داد.خبرایرانآسمانازپروازعدمهشدارلغوازاروپااتحادیههوانوردیایمنیسازمان

ایرانبهاساسیکاالهایصادراتبرایسوئیسبشردوستانهکاروسازشدناجرایی

داد.خبرایرانبهدارووغذاجملهازاساسیکاالهایارسالبرایبشردوستانهکاروسازشدناجراییازسوئیس

کردیمرتحراایراناتمییژانرسازمانصالحی،علیاکبریکارآم

داد.خبرایراناتمییژانرسازمانرئیسیمرتحازیکارآمیرخزانهداوزارت

چین«ووهان»شهرازایرانیشهروندانودانشجویانکردنجرخابرایخارجهوزارتتالش

خا هدف، اولین گفت: کرونا) ویروس انتشار (کانون چین «ووهان» شهر مقیم ایرانیان و دانشجویان وضعیت به اشاره با کشورمان خارجه وزارت جرسخنگوی

پیگی هوایی سپس و زمینی مختلف راهکارهای که بوده شهر این از مقیم هموطنان و دانشجویان موافقترکردن مستلزم آن شدن عملیاتی لیکن شده ی

است.کشورهاسایردرویروساینانتشارازیرپیشگیبرایالمللیبینوبهداشتیمقرراتاساسبرچیندولت

هرمزتنگهدراروپایییاییردائتالفکاربهآغاز

است.منطقهایندرکشتیرانیآزادیتامینائتالفاینهدفکهشدمدعیهرمزتنگهدراروپایاییردائتالفکاربهآغازاعالمبافرانسه

شدابالغدولتکنانرکاعیدیمصوبه
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کرد.ابالغکشوربودجهوبرنامهسازمانبهاجرابرایرادولتکنانرکاعیدی)(آخرسالپاداشپرداختمصوبهرئیسجمهور،اولمعاون

دادسرادریرسلحشوپروانهحضور

کرد.مراجعهدادسرابهیهایراحضایافتردپیدراسالمیشورایمجلسدرتهرانمردمنماینده

کشوربهکویتازایرانیمحکوم19انتقال

داد.خبرکشوربهکویتزندانهایدرمحبوسایرانیمحکوم19انتقالازیردادگستیرزوالمللبیناموروبشرحقوقمعاون

یافتندحضورشهداگلزارو)هخمینی(راماممرقددراسالمیانقالبرهبر

پیرو سالروز چهلویکمین آستانه در و فجر دهه آغاز با عظیمالشأزهمزمان امام مطهر مرقد در اسالمی انقالب معظم رهبر اسالمی، انقالب شکوهمند ملتی ِن

داشتند.گرامیراکردهسفریززعآنیادقرآنونمازقرائتباویافتندحضورایران

شدچابهاروارددفاعیرزو

شدچابهارشهرستانواردبهمن12شنبهمسلحنیروهایپشتیبانیودفاعیرزو

خارجهوزارتنمایندهبرایویزاصدوردرعربستانکارشکنیبهایراناعتراض

مشا از عربستان دولت کرد: اعالم خارجه امور وزارت جمهورسخنگوی هیأت طرکت بررسی نشست در ایران اسالمی قری معامله همکارح سازمان مقر در یرن

کرد.یرگیوجلجدهدراسالمی

عماننزدیکیدرایرانیکشتییکبهجنوبیکرهکمکرسانی

است.کردهکمکرسانیایرانیکشتییکبهعماننزدیکیدرکشوراینیاییرددزدیضدواحدکهکرداعالمجنوبیکرهدفاعوزارت

ماهانهواپیماییکترشمدیرعاملباچینسفیردیدار

کرد.دیدارماهانهواپیماییکترشمدیرعاملعربنژادباایراندرچینسفیر

هستیمایرانبهچینازمسافرورودشاهدهمچنانپارسایی:

ایرانی ایرالینهای توسط جهان فرودگاههای سایر از چینی مسافران انتقال و ایران به چین از مسافر ورود به نسبت اسالمی شورای مجلس در شیراز نماینده

کرد.نگرانیابراز

جدیدنسلیفیوژهایرسانتازرونمایی

داد.خبرآیندهدرکشوریفیوژهایرسانتجدیدنسلازیربهرهبرداورونماییازاتمییژانرسازمانرئیسمشاور

راحلامامآرمانهایبادولتاعضایوجمهوررییسمیثاقتجدید

شد.گزاررب)ه(رخمینیاماممطهرحرمدریرجمهورییسروحانی،حسنحضورباماهبهمن13یکشنبهراحل،امامآرمانهایبادولتاعضایمیثاقتجدید

نیستایرانبرفشارکاهشمعنیبهچینیکشتیرانیکترشیمرتحلغویکایی:رآممقامیک

نیست.ایرانبریرحداکثفشاربرایترامپسیاستتغییرمعنیبهچینیکترشیکیمرتحلغوگفت:یکاییرآمارشدمقامیک

کرددستگیررایهزاالحوایستیرتروگروهکعضوسهکردانما

داد.خبریه"ز"االحوایستیرتروگروهکعضوسهیردستگیازکردانمااطالعاتیآژانس

کراینیواهواپیمایباسانحهمرتبطصوتیفایلبهکراینوارییسجمهورواکنش

ا اورئیسجمهور هواپیمای سانحه با رابطه در منتشرشده صوتی فایل صحت تائید با کییفوکراین به هواپیما سیاه جعبههای تحویل خواستار دیگر بار کراینی

شد.
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یفرظمحمدجوادبااروپااتحادیهخارجیسیاستمسئولدیدار

کرد.رایزنیودیدارکشورمانامورخارجهیرزویفرظمحمدجوادبابهمن،14اروپااتحادیهخارجیسیاستمسئولل،ربوجوزپ

تهران-دوشنبه-بیشککبینپروازیربرقرا

بهمن چهاردهم بیشکک، - دوشنبه - تهران ش1398پرواز پرواز وبیشککربا تاجیکستان پایتخت دوشنبه شهر به تهران از «وارش» ایرانی هواپیمایی کت

شد.انجامقرقیزستانپایتخت

اورانیومکشفبرایایرانخاکدرصدی78هواییپوششداد:خبرصالحی

انر سازمان گفت: اتمیژصالحی و78ی مس ، آهن مانند دیگر معادن ، اورانیوم اکتشاف با همزمان تا است داده هوایی پوشش را ایران ازسرزمین درصد

کند.کشفنیزراخاکینادرعناصر

عربستانکارشکنیپیدرجدهدرایرانیهیاتحضورلغو

در ایرانی هیات حضور برای امکانی هیچ عمال که شود صادر میتواند ایرانی هیات ویزای که داد پیام حالی در سعودی دولت گفت: خارجه وزارت سخنگوی

نداشت.وجودجدهدراسالمییرهمکاسازماناعضایجلسه

کراینیواهواپیمایجانباختگانخانوادههایبهبیشترغرامتپرداختبرایکراینوارئیسجمهوردرخواست

شد.ایراندرکراینیواهواپیمایحادثهباختگانجانخانوادهبهایرانجانبازیربیشتغرامتپرداختخواستارکراینوارئیسجمهور

شدندایرانراهیووهانمقیمایرانیانازتن56

شدند.ایرانراهیچین،ووهانشهرازخروجمتقاضیهموطنانازتن56

خوزستانبهمجلسرییسسفر

و همراه به خوزستان استان به خود روزه یک سفر در اسالمی شورای مجلس طزرییس نیرو، بریر صنعت پروژه چند شادگان، شهرستان در غدیر آبرسانی قرح

کرد.کترشخوزستاناستانتوسعهویزیربرنامهشورایجلسهدرهمچنینویرساند.یربردابهرهبهرااستاندردرسکالس471وخوزستان

کرماناستانبهدفاعیرزوسفر

و امیرحاتمی، سرتیپ شنبهزامیر سه مسلح، نیروهای پشتیبانی و دفاع مقام15یر به استان شهدای گلزار در حضور با ورود، بدو در کرمان به سفر طی بهمن،

ادا شورای در سپس کرد. احترام ادای سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد سردار شرشامخ کرمان استان حاجری تشییع مراسم جانباختگان خانواده با و کرد کت

کرد.دیدارسلیمانیقاسم

عراقجدیدیرزنخستوعنوانبهعالویانتخابازایرانسفیراستقبال

کرد.موفقیتآرزویهمسایهکشوراینجدیدیرزنخستوبرایعراقدرایراناسالمییرجمهوسفیر

مجلسانتخاباتدرانتخاباتیفعالیتهایمالیتامینبرنظارتوشفافیتقانونابالغ

کرد.ابالغکشوروزارتبهاجرابرایرااسالمی»شورایمجلسانتخاباتدرانتخاباتیفعالیتهایمالیتامینبرنظارتو«شفافیتقانونرئیسجمهور

شدمحکوماعدامبههستهایجاسوسبازداشتند/دیگرنفر5«زم»ازغیراست/نشدهآزادیفیرشعیسی

کرد.یحرتشراقضاییپروندههایینرمهمتوضعیتینرآخقضاییهقوهسخنگوی

ایرانازکاناداخارجهیرزودرخواست

ا هواپیمای سیاه جعبه خواندن جهت الزم ابزار گذاشتن اختیار در از ایران مقابل طرفهای که حالی وودر کردهاند، استنکاف کانادازکراینی خارجه امور یر

شد.هواپیمااینسیاهجعبههایتاخیربدونبررسیخواستار
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کرداحضارراعربستانسفیرکردانما

دستگی پی تروردر گروهک اعضای از تن سه االحواری دانمازیستی در دانماریه سعودی، عربستان اطالعاتی آژانس برای جاسوسی اتهام به سفیررک یاضرک

کرد.احضاررا

شدبهینه330هواپیمایموتور

یم.ردارزمحوزههایهمهدرمحصولخانواده770امروزاماداشتیمپیچیدهچنداننهدفاعیمحصول30انقالبازقبلگفت:دفاعیرزو

یررهبگانرخبمجلسدورهپنجمیندورهایمیاناولینانتخاباتنامزدهایاسامیاعالم

شماره اطالعیه خب9در مجلس دوره پنجمین ای میاندوره اولین انتخابات نامزدهای مشخصات و اسامی کشور، انتخابات رهبرستاد نظرگان طبق که یهری

شد.اعالماندشدهشناختهقانونیشرایطواجدنگهبانشورایفقهای

تهرانیترمحوبااماراتوصهیونیستییمژریکا،رآممحرمانهنشست

است.شدهگزارربسفیدکاخدرواماراتاسرائیلیکا،رآممیانایرانیضدمحرمانهنشستیکهشدمدعیگزارشیدرصهیونیستیشبکهیک

کندکترشانتخاباتدربایداستعالقهمندآنامنیتوایرانبهکسهر

ش انتخابات در باید است عالقهمند آن امنیت و ایران به کس هر که کردند تاکید مردم مختلف قشرهای از نفر هزاران دیدار در اسالمی انقالب معظم کتررهبر

کند.

نمیکندتغییرایراننفتیدرخبرایسیاستمانپیروزمیشویم/کرونابامبارزهدرایران:درچینسفیر

شود.پیروزویروسکروناشیوعبامبارزهدرداردتواناییواطمینانچینگفت:تهراندرچینسفیر

کرماناستانجنوبمحرومانبراینوبختخوشخبر

ساخت تفاهناممه به بااشاره بودجه و برنامه سازمان رییس و جمهور رییس سال10معاون سفر در کرمان استان جنوب محرومان برای مسکونی واحد هزار

که کردیم توافق شده انجام سفر در که اقداماتی به توجه با گفت: منطقه این به خود این2گذشته به نیز جدید مسکونی واحد مسکونی10هزار واحد هزار

کنیم.اضافهگذشتهسالازشدهتعیین

بوشهراتمیگاهونیرازکشورکلبازرسیسازمانرییسبازدید

گرفت.قرارگاهونیراینفعالیتچگونگییانرجدروبازدیدبوشهراتمیگاهونیرمجموعهازدرویشیانوالمسلمینحجتاالسالم

سیاه»درباره«جعبهیفرظازکاناداخارجهیرزودرخواستتکرار

گفتزو در کانادا خارجه امور وویر با ازگو هواپیمای جعبهسیاه خروج برای کشورش درخواست دیگر بار کشورمان خارجه امور آنویر تحلیل و ایران از کراینی

کرد.حرمطرادیگریرکشودر

شدندپرتاب«ظفر»آمادهیوغ»ر«سیمدفاع:وزارتفضاییسخنگوی

شدند.آماده)ه(رخمینیامامفضاییپایگاهدرپرتابفرایندطیجهتظفروماهوارهغرسیمماهوارهبرگفت:دفاعوزارتفضاییسخنگوی

فرانسههستهایکالهکهایتعدادکاهش

است.رساندهعدد300یرزبهراخودهستهایکالهکهایتعدادکشوراینکهکرداعالمفرانسهرئیسجمهور

ایرانازوارداتبرایعراقیژانرمعافیتهایتمدیداحتمال

کرد.خواهدتمدیدراایرانازیژانروارداتبرایعراقمعافیتهایقویاحتمالبهواشنگتنکهدادهانداطالعیکاییرآمیهرنشیکبهمنابعبرخی

استیهرسووکیهرتاختالفاتحلبهکمکآمادهایرانروانچی:تخت
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است.ادلبدربارهیهرسووکیهرتاختالفاتحلبهکمکآمادهایرانگفت:مللسازماندرکشورماننماینده

توئیتردرایرانیمقاماتحسابکردنمسدودبراییکاییرآمسناتورچندتالش

آم در ایرانهراسی سیاستهای ادامه آمردر سناتورهای از تن چند حقیقت، صدای کردن ساکت برای کشور این تالش و حسابریکا خواستند توئیتر از یکایی

کند.مسدودراایرانیمقاماتیرکارب

کردسقوطهنداقیانوسدر«ظفر»

کرد.سقوطونرسیدالزمسرعتبهپرتابسوممرحلهدربود،شدهپرتابیرکیلومت530مداربهغ»ر«سیمماهوارهبرباکه«ظفر»ماهواره

آقاتهرانیبهحدادعادلنامه

دبی به خطاب درنامهای اسالمی انقالب نیروهای ائتالف شورای پایداررئیس جبهه تهرانرکل در شورا این انتخاباتی لیست تنظیم درباره توضیحاتی ارائه به ی

پرداخت.

مسکوبهانقالبرهبردفترالمللبینمعاونسفر

ج در انقالب معظم رهبر دفتر الملل بین معاون قمی، المسلمین و االسالم خاتمرحجت مسجد در انقالب دوستداران از تن دهها جمع در روسیه به سفر یان

کرد.سخنرانیمسکواالنبیاء

شدوینواردصالحی

سازمانانر رئیس و رئیسجمهور معاون صالحی، شژعلیاکبر جهت هیاتی راس در ایران، اتمی وینری وارد هستهای امنیت ساالنه دو اجالس سومین در کت

شد.

کردمحکومراتهرانماهوارهبرموشکپرتابفرانسه

میکند.محکومرافضابهتهرانبرماهوارهموشکپرتابکهکرداعالمفرانسهخارجهاموروزارت

شدزاهدانواردجمهوررئیساولمعاون

شد.زاهدانالمللیبینفرودگاهواردهیاتیصدردرجمهوررئیساولمعاون

محکومانازتعدادیمجازاتتخفیفوعفوباانقالبرهبرموافقت

کردند.موافقتمحکومانازتعدادیمجازاتتخفیفوعفوباانقالبرهبر

استخالقیتفاقدویرتکراشایعهایاستعفای:زمع

تکرا شایعهای استعفا نوشت: توییتر در جمهور رئیس استعفای شایعه به واکنش در جمهور رئیس دفتر رسانی اطالع و ارتباطات خالقیترمعاون فاقد و ی

است.شده

شدگزارربزم»«روحاهللدادگاه

شد.گزارربصلواتیقاضییاستربهوتهرانانقالبدادگاه15شعبهدرزم»اهلل«روحپروندهبهرسیدگیدادگاه

ایرانیمهایرتحازعراقمعافیتتمدیدبراییکارآمآمادگیاعالم

آمرگزارخب امورخارجه وزارت که داد گزارش عراقی مقام سه از نقل به آسوشیتدپرس تحری از بغداد معافیت تمدید برای را خود آمادگی اعالمریکا ایران یمهای

است.کرده

شداعالمتهراناستانشهرستانهایدرراهپیماییمسیرهای

راهپیمایی سخنرانان و مسیرها تهران استان اسالمی تبلیغات هماهنگی شورای ایران22رئیس مردم گفت: و کرد اعالم را استان این شهرستانهای در بهمن
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داد.خواهنددشمنانبهشکندندانپاسخیبهمن22دراسالمی

اسالمیانقالبمعظمرهبربههنیه»«اسماعیلپیام

گفت.یکرتبرااسالمیانقالبیزپیروسالروزرسیدنفرایررهبمعظممقامبهپیامیدرحماس»«فلسطیناسالمیمقاومتجنبشسیاسیدفتررئیس

فرانسهاتمییژانرسازمانرئیسباصالحیدیدار

سازمانانر رئیس و جمهور رئیس معاون صالحی، اتژعلیاکبر به خود سفر ادامه در ایران، اتمی انرری سازمان رییس ژاک» «فرانسوا با فرانسهژیش اتمی ی

کرد.گووگفتودیدار

ایرانشهرهایدربهمن22راهپیمایی

شد.گزارربکشورسراسردرهمزماناسالمیانقالبشکوهمندیزپیروسالگردگداشتربزوبهمن22اهللیومراهپیماییمراسم

FATFبهالحاقبرایایرانازیکارآمدرخواست

شد.مالیاقدامویژهگروهرکایسمرترومالیتأمینوپولشوییبامبارزهاستانداردهایازایرانپیرویخواستاریکارآمخارجهاموریرزو

منزلشدربوشهردادستانفرزندجسدشدنپیدا

دادگست عمومی فرزندرروابط جسد کرد: اعالم بوشهر استان کل ساعت21ی در بوشهر انقالب و عمومی دادسرای دادستان حسنپور، علی روزسه20:00ساله

شد.پیدابوشهرشهردرویلزمناتاقهایازیکیدربهمن22خرموشنبه

یمهارتحنقضبهایرانی-کاناداییشهروندیکشدنمتهم

کرد.متهمیمهارتحنقضبهراکاناداساکنایرانیشهروندیککرنیویودادستانی

رفتگیالنبهجمهوررییسنماینده

داد.خبرگیالناستانبهجمهوررییسازنمایندگیبهبودجهوبرنامهسازمانرییسیمتزعازجمهوررییسدفتررسانیاطالعوارتباطاتمعاون

یرجمهویاسترحقوقیمعاونتدرپرسیهمهیرگزاربالیحهتدوین

ب الیحه پیشنویس تدوین از جمهور رئیس حقوقی رارگزارمعاون استصوابی نظارت چارچوب نهایت در که انتخاباتی داوطلبان صالحیت درباره پرسی همه ی

داد.خبرمعاونتایندرمیکندتعیین

کردتصویبراایرانباجنگبرایترامپاختیاراتکاهشحرطیکارآمسنای

کرد.تصویبراایرانعلیهنظامیاقدامبرایکشوراینرئیسجمهوراختیاراتکاهشحرطیکارآمسنایمجلس

شدگزارربسلیمانیقاسمسپهبدشهادتاربعینمراسم

لشک مقامات حضور با شهیدش همراهان و سلیمانی قاسم سپهبد شهادت روز چهلمین کشورمراسم و بزری مصالی در مردم مختلف اقشار و امامری گ

شد.گزاررب)هخمینی(ر

شدمنتشرسلیمانیقاسمشهیدسرداروصیتنامه

شد.قرائتقاآنیسرداروی،جانشیناسالمی،توسطانقالبپاسدارانسپاهقدسنیرویشهیدفرماندهسلیمانیقاسمسپهبدسرداروصیتنامهمتن

گشتزباالمپیادیهابهالمپیادمدالهای

کشو المپیادهای مدالآوران از رهبرجمعی معظم مقام به را خود مدالهای که جهانی و رهبری معظم مقام هدایای اهدای همایش در بودند، کرده هدیه ی،ری

کردند.یافتردبود،شدهفرستادهآنهابرایرهبرانقالبسویازکهیرانگشتوچفیههمراهبهراخودمدالهای

ایراندربارهعربستانویکارآمخارجهوزرایگویوگفت
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پرداختند.گووگفتبهشدخواندهایران»بامقابله«لزومکهآنچهخصوصدرخوددیداردرسعودیعربستانویکارآمخارجهاموروزرای

سازندگیگزارانرکاحزبانتخاباتیلیست

کرد.اعالمرامستقلینهمچنینومختلفهایگروهواحزابازطلباصالحشدگانصالحیتتاییدازخودحمایتموردلیستسازندگیگزارانرکاحزب

یفرظباجهانیخرسصلیببینالمللیکمیتهرئیسدیدار

کرد.گووگفتودیدارمونیخامنیتیاجالسحاشیهدرکشورمانخارجهاموریرزوباجهانیخربسصلیبینالمللیکمیتهرئیسبهمن)26شنبه(روزعصر

کردابالغاجرا،برایرامجلسمصوبقانونسهروحانی

کرد.ابالغیردادگستوزارتوقضائیهقوهبهاجرابرایرااختالف"حلشوراهایقانونآزمایشیاجرایمهلتتمدید"قانونجمهوررئیس

کراینیواهواپیمایسقوطسانحهبامرتبطکشورهایخارجهوزرایجلسهدریفرظحضور

ازو هواپیمای سقوط سانحه با مرتبط کشورهای خارجه وزرای جلسه در مونیخ امنیتی کنفرانس نشست حاشیه در کشورمان خارجه امور شویر کترکراینی

کرد.

دیدهسانحههواپیماییترمحوباکراینواوایرانخارجهوزرایدیدار

کردند.دیدارمونیخامنیتیکنفرانسحاشیهدرکراینواوایراناسالمییرجمهوخارجهاموروزرای

بگذارندبازنزیرزوانتخابدرراجمهوررئیسدستدهند/تغییرراانتخاباتهانتایجمیتوانندزنان

جمهو مشاررئیس لزوم و اهمیت بر تاکید با آنهاری کند، ایجاد انتخاباتی شور که بگیرند تصمیم زنان اگر انتخاباتها تمام در کرد: اظهار انتخابات در زنان کت

کنند.انتخاباستترمفیدجامعهبرایتصمیماتشانوافکارکهراافرادیتابودخواهندقادر

یفرظبااروپااتحادیهخارجیروابطشورایاعضایدیدار

کردند.دیدارکشورمانیرخارجهزوبااروپااتحادیهخارجیروابطشورایاعضای

مجلسانتخاباتبرایاصالحطلبحزب8ائتالفلیست

کرد.یحرتشراطلباصالححزبهشتائتالفجزئیاتایران»برای«ائتالفانتخاباتیستادرییس

ایرانبازاراز«کرهای»برنددوخروجازخارجهوزارتسخنگوییرتوییتانتقاد

کرد.انتقادیکارآمیمهایرتحاثربرایرانبازاراز«کرهای»برنددوخروجازخارجهاموروزارتسخنگوی

جمهوررییسیرخبنشست

شد.گزارربخارجیوداخلیرسانههایبابهمنماه27یکشنبهیرجمهویاسترروحانیحسنیرخبنشست

یمرنداشدنقویجزچارهایعراقچی:

یم.رندااقتصادیونظامیتوانازجملهمختلفیمولفههایدرشدنقویجزچارهایخارجیفشارهایمقابلدرگفت:امورخارجهیرزومعاون

زماهللروحدادگاهجلسهدومینازقضاییهقوهگزارش

است.شدهگزارربزمروحاهللاتهاماتبهرسیدگیدادگاهجلسهدومینکهکرداعالمقضائیهقوهرسانهکزرم

نیستیمایرانباتنشزاییدنبالبهسعودی:یرخارجهزو

اینکهزو بیان با سعودی خارجه هدفریر است؛ یکسان تهران با رابطه در واشنگتن با ما دیدگاه گفت: است نکرده ارسال ایران به محرمانه پیام هیچگونه یاض

است.مذاکرهمیزبهایرانکشاندنما

استنشدهگزارشانتخاباتیگربزتخلفعرف:

یکاییآمرسناتوریکبایفظردیدارایماجران/ایراربازازهای»«کربرنددوخروجبرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۳۶



بز تخلف گفت: کشور انتخابات ستاد بودهررئیس پوسترها اندازه و کارناوال تشکیل درباره شده گزارش تخلف عمده و است نشده گزارش ما به انتخاباتی گ

دهند.تذکریهارفرمانداشدقرارکه

شدیفرظبامورفیسناتوردیدارمدعییکاییرآمرسانهیک

آم پایگاهی کریک سناتور که شد مدعی مطلع" "منابع از نقل به آمریکایی سناتورهای از دیگر برخی همراه به مورفی باریس مونیخ امنیتی کنفرانس در یکایی

داشتهاند.دیدارکشورمانخارجهاموریرزو

کنداعالمراماهآبانحوادثآمارمیتواندکشوریرزو

است.کشورامنیتشورایعهدهبرماه،آبانآمارحوادثاعالمگفت:کشورقانونیپزشکیسازمانرییس

یادنخالهزویربنبیهعون،میشلبایجانیرالدیدار

کرد.گووگفتودیدارفلسطینجهاداسالمیجنبشکلردبیولبنانپارلمانرئیسجمهور،رئیسباکشورماناسالمیشورایمجلسرئیس

کردلغوراایرانبهسفربرایهشداریشرات

داد.خبرکشورشاتباعبرایایرانبهسفریسکرکاهشازایراندریشراتسفیر

آلماندرشدهبازداشتایرانیشهروندآزادی

همکا با و دیپلماتیک فشرده رایزنیهای سلسله پی در کرد: اعالم خارجه امور وزارت خلیلیرسخنگوی احمد سپاه، اطالعات سازمان و قضائیه قوه موثر ی

شد.آزادآلماندرشدهبازداشتایرانیشهروند

یهرسویزبازسادریرهمکابهایرانیتجارتمایل

بازسا برای گفت: اسالمی شورای مجلس سوزرئیس سوری تجار با که مایلند ایرانی تجار اقتصادی، روابط گسترش و همکاریه ازری برخی حتی و کرده ی

کنند.یرسرمایهگذایهرسودرمیتوانندایرانصنعتگران

یفرظبامورفیدیداردربارهخارجهوزارتسخنگویتوییت

برشمرد.عمومیدیپلماسیازبخشیرایکارآمکنگرهاعضایازبرخیبایفرظدیدارخارجه،اموروزارتسخنگوی

کردتاییدرایفرظباخوددیدارمورفی

است.شدهایرانشدنقویترباعثتنهاترامپکنونیسیاستکرداعالمکشورمانخارجهاموریرزوبادیدارشتاییدباتوییتیدریکاییرآمسناتور

FATFروزهششجلسهکاردستوردرایرانموضوع

شد.بررسیوحرمطمالیاقدامگروهجلسهدرکهبودموضوعاتیازیکی«ایران»

حکومتییراتزتعمحکوم531تخفیفوعفو

داد.خبرحکومتییراتزتعمحکومانازنفر531مجازاتتخفیفوعفوازحکومتییراتزتعسازمانسخنگوی

قویتراستمجلسباشد،بیشترصندوقهاپایدرمردمحضورهرچهخامنهای:آیتاهللحضرت

نمیرسد.هدفشبهدشمنسلیمانیشهیدگداشتربزوبهمن22مثلهمانتخاباتدرکردند:یحرتصاسالمیانقالبمعظمرهبر

کرمشتلیستارائهبراییرپایداجبههباانقالبنیروهایائتالفشورایتوافق

پایدا جبهه و اسالمی انقالب نیروهای ائتالف شورای مشترنمایندگان لیست یک انتشار درباره مذاکراتی از پس (ری پایانی ساعات در این28ک، برای بهمن)

رسیدند.توافقبهموضوع

منتشرشدتوسعهواعتدالحزبانتخاباتیلیست
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کرد.منتشراستانهاهمهدرراخودتاییدموردانتخاباتیلیستهایتوسعهواعتدالحزب

کردابالغاجرابرایرامجلسمصوبقانونیکروحانی

کرد.ابالغجمهوررئیسحقوقیمعاونتوبودجهوبرنامهسازمانبهاجرابرایرامجلسمصوبقانونیکجمهوررئیس

انتخاباتبرنظارتیزکرمستادافتتاح

شد.افتتاحانتخاباتبرنظارتیزکرمستاد

هستیمایرانباگووگفتآمادهپمپئو:

کرد.تاکیدایرانباگووگفتبرایترامپدولتمشروطآمادگیبردیگرباریکارآمخارجهاموریرزو

میشوداعالمزودیبهآبانشدگانکشتهآمارربیعی:

میشود.اعالمزودیبهذیربطدستگاهتوسطآبانحوادثهایشدهکشتهآمارگفت:دولتسخنگوی

رسیدندوحدتبهباالخرهیرپایداجبههوانقالبنیروهایائتالفشورای

رسیدند.واحدلیستبهًانهایتاخیرروزچندجلساتازپساصولگرایان

ناقضانینرگتربزانسان،حقوقمدعیانامروز؛98ماهدیدرقضاییهقوهعالیشورایجلساتدررئیسیاهللآیتاظهاراتبریرمرو
)۰۹:۳۷-۹۹/۰۱/۱۱(اداراتویردادگستتوسطمستمندانامورانجامبرایویژهایکاروسازیزانداراهلزومبشرند/حقوق

ترورگزارخب اقدام گذشته، سال ماه دی در قضاییه، قوه رئیس میزان- آمری مواریستی سابقه بی نقض سلیمانی قاسم حاج شهید سردار رساندن شهادت به در را کنوانسیونهایزیکا و ین
ف را المللی بین قوانین آشکار نقض این باید جهان حقوقی مجامع گفت: و دانست المللی بزنند،ربین موازیاد ناقض اقدامات سایر جلوی صورت، این غیر در رازیرا المللی بین ین

گرفت.نمیتوان

خب وقضایی حقوقی گروه خبرنگار گزارش سالرگزاربه ماه دی در قضاییه قوه رئیس رئیسی، اهلل آیت اظهارات به گزارش این در میزان، شورای98ی جلسات در

میشود.اشارهقضاییهقوهعالی

بشرندحقوقناقضانینرگتربزانسان،حقوقمدعیانامروز

تب با قضاییه قوه عالی شورای جلسه در گذشته سال ماه دی دوم رئیسی سیدابراهیم اهلل (ع)رآیت مسیح عیسی حضرت سعادت با میالد ایام فرارسیدن یک

امیدوارتص کرد: آشناریح بیشتر الشان عظیم پیامبر این آموزههای با غربی، کشورهای حاکمه هیات در بویژه (ع) مسیح حضرت از پیروی مدعیان همه یم

شوند.

مهمت داد: ادامه قضاییه قوه بشررئیس به توجه و ایمان اخالق، معنویت، دین، (ع)، مسیح حضرت آموزه شاهدیم،رین امروز چنانکه متاسفانه اما است، یت

گ کشورها، این سیاسی مشی در معنویت به توجهی بی این و است اخالق و معنویت دین، منهای سیاستهایی زمین، مغرب آموزههایرسیاستهای از یز

میآید.شماربه(ع)مسیحعیسی

ف را غرب سیاستهای برابر در عالم مظلومان و مستعفان محرومان، از حمایت که کلیساهاست پدران و روحانیون بر امروز افزود: رئیسی اهلل بزنندرآیت یاد

ویرانگ و کشی کودک به نگاهی نیم با (ع)رو عیسی حضرت آموزههای از یک کدام با اقدامات این که ببینند ... و یمن فلسطین، نظیر عالم از نقاطی در ی

دارد.هماهنگی
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بز انسان، حقوق مدعیان امروز اینکه بیان با قضاییه قوه ورگتررئیس میشوند جمع هم دور امروز که کسانی کارنامه در کرد: اظهار بشرند، حقوق ناقضان ین

مستقل کشورهای علیه متعددی بیانیههای و اعالمیهها که است حالی در این و میزند موج انسان اولیه حقوق نقض میگیرند، را بشر حقوق از دفاع ژست

کامال امروز، اما بود، پنهان دنیا مردم نگاه از گذشته در شاید بیانیهها این البته میکنند. صادر است، خودشان مردم به توجه و استقالل صرفا جرمشان که

خب منابع که است آشکار جهان عمومی افکار اعتباربرای نیز گزارشها این و هستند دار مساله افرادی و غیرمطمئن منابعی بشر، حقوق مدعیان مردمری نزد ی

ندارد.

دیگ بخش در رئیسی اهلل مهمترآیت گفت: و کرد تاکید مردم معیشت به توجه لزوم بر خود، سخنان از دشمن،ری توطئههای با برخورد حقیقی راه و اقدام ین

غرب توخالی وعدههای بر چشم کامال باید اساس این بر است. جامعه در آرامش ایجاد و آنان معیشت از گشایی گره مردم، مشروع خواستههای به رسیدگی

داده همیشه غرب که وعدههایی به نباید عنوان هیچ به و باشد مردم مشکالت گشای گره میتواند داخلی توان تردید بی کرد. توجه داخلی توان به و بست

بست.امیدبدهد،وعدههااینازهمبازاستممکنو

بخوانیداینجاراخبرمشروح

اداراتویردادگستتوسطمستمندانامورانجامبرایویژهایکاروسازیزانداراهلزوم

رئیسی اهلل مجا9آیت غیر از الهی قدرت تجلی از را ماه دی نهم حماسه قضاییه، قوه عالی شورای جلسه در نیز گذشته سال ماه طبیعیردی و معمولی ی

تص و حسینی،ردانست عاشورای و دین از دفاع برای مردم تکلیف احساس خودجوش، صورت به انقالب و اسالمی ارزشهای به دلها شدن متوجه کرد: یح

مهمت از بود، رفته نشانه را کشور آرامش و امنیت ماه هشت که فتنهای یافتن خاتمه و گران فتنه چهره شدن حماسهربرمال دستاوردهای و شاخصهها 9ین

میرود.شماربهدی

تجربه داد: ادامه قضاییه قوه بسیا9رئیس در را خودردی حضور با میکند، دسیسه دشمن که اند کرده احساس مردم جا هر و ایم داشته انقالب روزهای از ی

ایام، این جمله از اند. داده پایان دشمن توطئههای ویرانگ5به قتل، به دعوت شفاف صورت به دشمن که بود امسال مردمردی و بود کرده غارت و کشتار ی،

ناامیدسا که دادند پاسخ شفاف قرارزهم جدی توجه مورد باید که دارند مهمی خواستههای و اقتصادی مشکالت مردم است. اولویت در همچنان دشمن ی

شود.صیانتکشور،وارزشهاانقالب،ازتابماندباقیهمچنانبایددشمنیزناامیدسااولویتحال،عیندراماگیرد،

کا و مسئوالن توسط عرصهها همه در مردم حقوق از صیانت گرو در را مردم مقاومت و بصیرت پاسداشت رئیسی، اهلل بیانرآیت با و دانست کشور گزاران

به را تجربه این گذشته، سال چهل طول در افزود: است، اساسی مسئولیت یک مردم، سفره و معیشت از گشایی گره و اقتصادی مشکالت حل امروز اینکه

تح و اقتصادی جنگ شرایط در جا هر که ایم آورده مشاردست و حضور پذیریم، مسئولیت با مردم ایم، داده قرار نظر مد را مردم حضوررکت صحنه در ی

اند.زدهرقمراکشورموفقیتواندیافته

دیگ بخش در قضاییه قوه قضاییررئیس دستگاه مجموعه در مسئوالن همه به پیشوا، و ورامین شهرستانهای به خود کوتاه سفر به اشاره با خود سخنان از ی

کا و ساز که داد تذکر دستگاهها سایر هرو تامین به قادر ندارند، مناسبی اقتصادی شرایط دلیل هر به که مردمی تا شود بینی پیش ویژه اخذزی کیلوینه

اجرایی امور انجام یا خود قانونی و شرعی حقوق احقاق و عدالت به دسترسی در مستمندان، و محرومان آحاد کلی طور به و ندارند حقوقی لسان یا نیستند

نباشند.روبهرومانعیبای،راداو

کردم مشاهده را فردی گفت: و کرد اشاره است شده مواجه ورامین به اخیر سفر در آن با که مواردی از یکی به زمینه، این در مثالی ذکر با رئیسی اهلل آیت

باید خود، پرونده در کارشناسی کار یک انجام برای میگفت اما میآمد، حساب به مددجویان از و بود امداد کمیته پوشش تحت پرداخت500که تومان هزار

دادگست همه مبنا همین بر مردمرکند. همه موجود، اقتصادی شرایط در تا کنند فراهم را الزم زمینههای باید کشور سراسر در دستگاهها کلی طور به و یها

پیگی اخالص، با باید نیز نیروها و کنند دنبال ادارات و عدلیه در را خود حقوق برربتوانند عالوه هیچکس و شود حل مردم مشکل که کنند تالش جدیت و ی
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نکند.احساسخودکارانجامیاحقاحقاقبرایرامضاعفیدرداقتصادی،مشکالتومعیشتیتنگناهای

باق علی دکتر حضور خود، سخنان پایانی بخش در قضاییه قوه جمهوررئیس بشر حقوق ستاد رئیس و الملل بین امور معاون عنوان به کنی درری اسالمی ی

ال محمدجواد دکتر تالشهای از قدردانی ضمن و گفت آمد خوش را قضایی مسئوالن تصرجمع سمت، این در معظمریجانی مقام که مواردی از یکی کرد: یح

است.قضاییهقوهالمللبینبخشظرفیتاحیایگیرد،قرارجدیتوجهموردبایدواندکردهتاکیدیررهب

اندا راه قانونی، پزشکی سازمان رئیس گزارش به اشاره با همچنین رئیسی اهلل خدمات50یزآیت به مردم راحتتر دسترسی برای کشور سراسر در پزشکیدفتر

کرد.تاکیدآنبرایالزماعتباراتتامینوموضوعاینیرپیگیضرورتبرودانستکرمبابسیاریرامراقانونی

بخوانیداینجاراخبرمشروح

شودمحاکمهبایدوکردنخواهیمرهااصلی،متهمعنوانبهرایکارآمیسترتروجمهوررئیسیبانرگ

رئیسی اهلل همه23آیت قلب سلیمانی قاسم حاج اسالم، سرافراز و رشید سردار شهادت اینکه بیان با قضاییه قوه عالی شورای جلسه در گذشته سال ماه دی

ج را آزادیخواه و مسلمان ترورمردم اقدام این کرد، دار آمریحه مواریستی سابقه بی نقض را تصزیکا و دانست المللی بین کنوانسیونهای و ازرین کرد: یح

ترو با مبارزه نماد سلیمانی سپهبد شهید سردار که آمرآنجا اقدام قطعا بود، مظلومان از حمایت و وریسم است تعقیب قابل ایشان رساندن شهادت به در یکا

ف را المللی بین قوانین آشکار نقض این باید جهان حقوقی بزنند،رمجامع موازیاد ناقض اقدامات سایر جلوی صورت، این غیر در نمیتوانزیرا را المللی بین ین

گرفت.

همکا لزوم به اشاره با قضاییه قوه جمهوررئیس بشر حقوق ستاد پیگیری برای بخشها سایر و خارجه امور وزارت اسالمی، گری باید افزود: اقدام، این یبانری

جمهو آمررئیس تروری اقدام این متهم اولین عنوان به المللیریکا بین عادالنه دادگاه یک در باید شخص این گیرد. قرار تعقیب مورد و شود گرفته یستی

جمهو بشر حقوق ستاد اسالمی، امت جهان، در بیدار وجدانهای قطعا و شود رارمحاکمه موضوع این مسئول، دستگاههای سایر و قضاییه قوه اسالمی، ی

کرد.نخواهندرها

ح را رویداد این عراق، و ایران در مقاومت سرداران پیکر میلیونی و شکوهمند تشییع به اشاره با رئیسی اهلل بینیرآیت پیش غیرقابل و انگیز شگفت کتی

آم به نسبت عمیق نفرت امروز اینکه بیان با و کرد جمهورتوصیف نظام مسئوالن از یکی عنوان به من افزود: است، سابقه بی اسالم جهان در یریکاییها

ع مردم شکوه با حضور از متواضعانه و خاضعانه دلزاسالمی، سویدای از و میکنم تشکر و تقدیر مقاومت شهدای مطهر پیکر تشییع مراسم در عراق و ایران یز

هستم.بود،مقاومتازحمایتهمچنینواسالمیارزشهایبهنسبتیروفاداویکارآمازتنفرابرازنمادکهماندگارحماسهاینقدردان

آم نظامی پایگاه به سپاه موشکی پاسخ ادامه، در قضاییه قوه اینکهررئیس بیان با و دانست حکیمانه و قدرتمندانه دقیق، را سلیمانی سردار شهادت از پس یکا

آم منافع علیه اقدامی دررچنین دارد،70یکا اهمیت کرد وارد لطمه دشمن جنگی ماشین به که قضیه این در آنچه کرد: اظهار است، بوده سابقه بی اخیر سال

کرد.تشکرداشتند،کترشعملیاتایندرکهنیروهاییوفرماندهانهمهازبایدجهتاینازوگرفتقرارهدفیکارآمنظامیهیمنهکهاستاین

رهب معظم مقام که گونه همان و نیست کار پایان سپاه، سیلی این البته داد: ادامه رئیسی اهلل راهبردی،رآیت و اساسی مهم، مساله فرمودند، تاکید نیز ی

آم بارخروج با و یابد خاتمه منطقه در آنها شرارت تا میکنیم دنبال مجدانه را موضوع این قطعا ما و است منطقه از کشورهایزیکاییها شان، خانه به گشت

بگیرند.تصمیمخودسرنوشتوامنیتمورددربتوانندمنطقه

دیگ بخش در قضاییه قوه پروازررئیس سقوط خود، سخنان از بز752ی غم حقیقتا اینکه بیان با و دانست انگیز غم و ناگوار اتفاقی را یف کی – گیرتهران

ع مردم همه لذا شود؛ دنبال باید که است آن حقوقی مساله حادثه، این مهم ابعاد از یکی کرد: خاطرنشان نشست، مسئوالن و مردم همه دل مطمئنزبر یز

است.استواراینبرنیزنظامارادهوشدخواهداستیفاکاملصورتبهیزان،زعاینخانوادههایوباختگانجانمعنویومادیحقوقتمامیکهباشند

فنی و تخصصی کمیسیونهای در ابتدایی رسیدگیهای داد: ادامه و برشمرد آن مهم ابعاد از دیگر یکی را حادثه این به قضایی رسیدگی رئیسی، اهلل آیت
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شد، اینزانجام که کردیم واگذار مسلح نیروهای قضایی سازمان به را بررسیها ادامه باشد. توجه مورد باید که دارد پیچیدهای فنی ابعاد حادثه، این یرا

ع مردم و میکند رسیدگی پرونده به متبحر کارشناسان از استفاده همچنین و برجسته قضات از مندی بهره با نیز تاکیدزسازمان که باشند داشته اطمینان ما یز

است.مالحظهایهیچگونهبدونخصوصایندرعدالتاجرایما،

آم متاسفانه میان، این در کرد: خاطرنشان قضاییه قوه شدیدیررئیس آسیب سپاه سیلی از که مقاومت سرداران ترور عملیات در آن همدستان برخی و یکا

ع پاک خون از سوءاستفاده برای فضایی ایجاد دنبال به اند، حادثه،زدیده این جانباختگان امروز که بدانند باید اما هستند، هواپیما سقوط حادثه در ما یزان

اجازهزع لذا هستند؛ آنها حقوق استیفای دنبال به نیز مسئوالن و است محترم بسیار مردم و مسئوالن همه برای هایشان خانواده جایگاه و ملتند این یزان

داد.نخواهیمهیچکسبهراتلخحادثهاینقربانیانخونازسوءاستفادهویرسواموج

آم امروز اینکه بیان با رئیسی اهلل قرمزرآیت خط هستند، رفته دست از آبروی جبران دنبال به اند دیده را خود از عمومی نفرت که کشورهایی و انگلیس یکا،

آم عوامل داد: هشدار و دانست کشور امنیت را ایران موردرملت کس هر از پیش و بیش که موضوعی دادن قرار بهانه با بخواهند اگر بیگانه کشورهای و یکا

جمهو نظام نیروهایرتوجه و داد نخواهد را کار این اجازه آنها به ملت باشند مطمئن شوند، موج بر سوار و کنند مشوش را عمومی افکار است، اسالمی ی

میکنند.دنبالراموضوعایننیزانتظامیوامنیتی

بخوانیداینجاراخبرمشروح

استفسادباامانبیمبارزهوعدالتقاطعاجرایکشورشدنقویالزمه

رئیسی اهلل رهب30آیت معظم مقام فرمایشات قضاییه، قوه عالی شورای جلسه در گذشته سال ماه وردی خواند راهبردی را تهران اخیر جمعه نماز در ی

جمهورتص نظام و مردم همیشگی پیوند و امام و امت وحدت نماد عظیم، اجتماع این در مردم حضور کرد: باریح بتواند میکرد تصور دشمن بود. اسالمی ی

ح اما میکند، وارد خلل نظام و مردم میان رابطه در نگرانیها، و نارضایتیها مشکالت، که کند وانمود شایعات، و شبهه عرالقای مردم میلیونی تشییعزکت در یز

انقالب یادماندنی به روزهای از نیز تهران جمعه نماز در حضور و بود دشمن مقابل ایستادگی و مقاومت به رای و نظام با مردم پیوند نماد سلیمانی، شهید پیکر

شد.

رهب معظم مقام فرمایشات داد: ادامه قضاییه قوه بحثررئیس فقط اینجا شود. قوی کشور کنند تالش که بود مسئوالن بویژه و مردم همه برای راه نقشه ی،

مط نظامی نیست،رقوت قوتزح که است این گیرد قرار مدنظر باید انقالب معظم رهبر فرمایش در آنچه است. اقتدار جلوههای از یکی تنها دفاعی، قدرت یرا

است....والمللیبینتعامالتفرهنگی،سیاسی،اقتصادی،حوزههایهمهدرایشانتاکیدمورد

مستمر، و هماهنگ پیگیرانه، صورت به قانون اجرای و فساد با مبارزه عدالت، اجرای اینکه بیان با و پرداخت قضایی عرصه در قوت موضوع به رئیسی اهلل آیت

پیگی و دعاوی به قوی رسیدگی لزوم بر است، کشور قضایی نظام قوت جلوههای درراز ما همکاران همه افزود: و کرد تاکید مردم حقوق از جانانه دفاع و ی

رهب معظم مقام فرمایشات مخاطب قضایی، تحققردستگاه کامل صورت به قانونی، وظایف انجام و مدیران خالصانه حضور با باید فرمایشات این و هستند ی

تعالی اهلل (رضوان سلیمانی سردار مکتب داشت. حضور صحنه در سلیمانی شهید همانند باید بلکه نمیافتد اتفاق سخنرانی با تنها هم موضوع این یابد.

شدند.مردمبهخالصانهخدمتنمادایشانواستمردمبهخالصانهخدمتوحضورمکتب)،هعلی

رهب معظم مقام سخنان در که مواردی از دیگر یکی داد: ادامه قضاییه قوه هیچررئیس به که است این گیرد، قرار توجه مورد باید راه نقشه یک عنوان به ی

آنچه راستا این در ندارد. خسارت جز دستاوردی غرب، به اعتماد که دارند را تجربه این کنون تا گذشته دوران از ما مردم کرد. اعتماد دشمن به نباید عنوان

امیدوا و است دشمنان ناامیدکردن و مردم به خالصانه خدمت دارد، وجود وظیفه یک عنوان به ما همه گوشربرای آویزه فرمودند، انقالب معظم رهبر آنچه یم

گیرد.قرارهمگان

صبو بلوچستان، و سیستان در سیل حادثه به اشاره با همچنین رئیسی اهلل مردم،رآیت تالشهای از قدردانی با و دانست زبانزد را سیستانی و بلوچ مردم ی
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برداشته خوبی گام امدادرسانی، بخش در کرد: اظهار زده سیل مردم به رسانی کمک برای امدادی دستگاههای و نظامی نیروهای انقالبی، نهادهای دولت،

آسیب خانههای و شود برداشته زودتر چه هر هوا، برودت به توجه با باید که است مادی خسارتهای جبران است، مهم بسیار که بعدی گام اما است، شده

گیرد.قراریزبازساموردسرعتبهدیده

بویژه مردم مالکیت تثبیت به راجع نگرانی هیچگونه قضایی، دستگاه تالشهای با که داد اطمینان زده سیل مناطق مردم به همچنین قضاییه قوه رئیس

کشاور امیدوازاراضی ابراز و باشند نداشته مقامری بخش آرامش و دلنشین پیام همچنین و انقالب نهادهای و مردم حضور با سیل گرفتار مردم آالم که کرد ی

یابد.کاهشزودترچههرمدیران،ومسئوالنیرپیگیویررهبمعظم

بخوانیداینجاراخبرمشروح

پیام/انتهای
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استانیاخبار

)۲۱:۱۰-۹۸/۱۲/۲۹(98سالدرغربیآذربایجانهیاهویپروتلخفصلچهار

کردیمیرسپاخاکراهایمانچهرهآندرکهسالیبود.آتشوگرموزلزلهوسیلسالغربیآذربایجاندر98سال

سال در هیاهو پر فصل چهار : مرز بر98آوای خورشید تابش و بهار آمدن با است امید و بود ناگوار و تلخ حوادث از مملو که سالی شد، گذاشته سر پشت

کنند.زندههمههایدلدرراامیدومهرخروشاننوایزاب،ورودینهرزورودسیمینهزاگروس،بلندای

م98سال و زلزله و سیل سال غربی آذربایجان سپاردر خاک را هایمان چهره آن در که سالی بود. آتش و همچنانرگ هم سال پایانی روزهای تا و کردیم ی

هستیم.تلفاتشروزبهروزافزایشباکرونامهلکیربیماگرفتار

غربیآذربایجاندرمیلیونیگردشگرانوسیالبیبهار

جا سال در امسال بهاره کشاوررسیل بخش در تنها و متحملزی را غربی آذربایجان و55ی کرد خسارت تومان تارمیلیارد45میلیارد بناهای به نیز یخیریالی

زد.خسارتاستان

سال سیل ناگوار حوادث وقوع از کشور،98پس بخش6در روستای چندین که سیلی بود غربی آذربایجان در سیل حمله هدف اولین دژ شاهین ماه فروردین

کرد.واردخسارتزراعیوباغیاراضیبهودرنوردیدراغربیآذربایجانجنوبدردژشاهینیزکرم

در و نکرد اکتفا همین به اما تگ12سیل و باران شدید بارش دنبال به ماه ایجاد9گ،رمرداد و “دیرعلی” رودخانه طغیان علت به سلماس شهرستان روستای

و شد روستا پنج وارد سیالب و شدند خسارت دچار مزا5سیالب و باغات به مصدوم را کشاوررنفر وزع زد خسارت هم تارمیلیارد70ی آثار نیزبه یخیریال

شد.واردخسارتغربیآذربایجان

برنامه معاون زمان آن کشاورزیردر جهاد سازمان اقتصادی امور و گفت:زی غربی آذربایجان وقوعرمیلیارد155ی از ناشی خسارات جبران جهت اعتبار یال

یابد.میتخصیصغربیآذربایجاندریرجاسالسیل

بازبهار غربی آذربایجان گردشگ58یبای نمونه نورورمنطقه تعطیالت ایام در اززی بیش مدت2ی این در داشت. کننده بازدید نفر و128میلیون نفر465هزار

است.داشتهتوجهیقابلافزایشقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهکردندبازدیداستانموزههایاز

استاندرگرماساله20کوردروآتشهرمتابستان؛

غربی98تابستان آذربایجان در روزراما در پلدشت شهرستان و زد هم را گرما دمای10کورد با گرمتردرجه43مرداد عنوان و زد آذربایجانرکورد استان شهر ین

کرد.ثبتخودنامبهگذشتهسالچنددرراغربی

گرمتر سالرکورد مرداد پنجم در آذربایجانغربی در روز به1397ین استان هوای دمای که در42.6بوده دما این که رسید سانتیگراد در20درجه گذشته سال

شد.نزدیکسالروزینرگرمتکوردربهدیروزگرمایبااستانامسالوبودسابقهبیاستان

دنبال سوربه آتش گرما خبزکورد پایگاه اعالم اساس بر شد. آغاز سردشت های جنگل در سوری آتش این در پلیس؛ (زی روز در که منطقه11ی دو در مرداد)

حدود شد، مهار آتش روز شبانه دو از بعد مردمی نیروهای و بحران ستاد تالش با داد روی شهرستان این «شینوه» و جنگل100«مالشیخ» و اراضی از هکتار

ماند.نامشخصهمچنانحادثهعلتواسترفتهبینازها
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آتشسو حزاین اطفای خودروهای و بود داده روی منطقه جنگلی شیبدار و سختگذر مناطق در نتوانستندری منطقه آن در تردد امکان عدم دلیل به یق

اطفای تجهیزات و امکانات کمبود به را سردشت شهرستان بحران ستاد توجه مسئله این گرفت. انجام امدادی نیروهای کمک با تنها آتش مهار و بکنند اقدامی

کرد.جلبطبیعیمنابعیقرح

غربیآذربایجاندرقرصبهآلودههایکیکوحشتوپاییز

مط کشور در قرص به آلوده های کیک موضوع هم امسال دررپاییز که موضوعی شد یافت پیرانشهر مدارس از یکی در مورد اولین غربی آذربایجان در شد. ح

مدی نهایت در اما داشتند آن انکار بر سعی استانی مسئوالن هرمرابتدا استانهای از گفت: پرورش و آموزش وزارت تندرستی و سالمت وزکل سیستان گان،

هستیم.پیگیرورسیدهمابهآلودههایکیکمشاهدهبرمبنیگزارشهاییغربیآذربایجانوبلوچستان

دانشگاه رییس امسال ماه آذر در شد. اعالم ممنوع مدارس بوفه در کیک فروش آن از پس و بود رانیتیدین و هیستامین آنتی استامینوفن، بیشتر قرصها این

گفت: غربی آذربایجان پزشکی س18علوم صورت به افراد این تمامی البته که شدند مسموم آلوده های کیک با ارومیهای آموزان دانش از ورتن مداوا پایی

شدند.مرخص

آذربایجان در قرص به آلوده های کیک مشاهده خصوص در مرتبط های دستگاه سایر و بهداشت وزات و پرورش و آموزش وزارت تایید از بعد ماه یک چند هر

انکار را استان در آلوده های کیک وجود های گزارش بود ارومیه فرماندار آنها از یکی برنداشتند. موضوع این تکذیب از دست استان مسئوالن هم باز غربی،

شدند!!متضررشایعهاینبااستانصنعتیواحد13گفت:وکرد

شدغربیآذربایجاندرسالفصلینرتحادثهپرزمستان

م در هوا شدید آلودگی با نیز غربی آذربایجان در برزمستان شهرستان و استان اساسوکز بر گفت: کشور اورژانس سازمان سخنگوی که نحوی به شد آغاز کان

است.بودهکشورپرتلفاتاستاندومینآذربایجانغربیتهران،ازبعداورژانس،مراکزبههواآلودگیعلتبهگذشتهساعت24طیبیمارانمراجعهآمار

به ارومیه در هوا کیفی دلیل116شاخص به آن تابعه مناطق و ارومیه مدارس زمان آن است.در نارنجی شرایط در و ناسالم حساس گروههای برای که رسید

شدند.تعطیلهواآلودگی

برف بود امسال حوادث از دیگر یکی نیز ماه بهمن در ها راه شدن مسدود و برف شدید درزبارش را غربی آذربایجان فعال بارشی سامانه چندین طی که یادی

به و گرفت ازربر بیش بارش و پیرانشهر شهر سطح در برف متر یک بارش امسال6کورد ماه بهمن در که نحوی به شد. منجر استان کوهستانی مناطق در متر

شدند.مسدودروستاییراههزاران

اسالمیشورایمجلسدورهیازدهمینانتخابات

ب شرایطی در غربی آذربایجان در اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین انتخابات و اسفند مشاردوم درصد که شد بارگزار استان این در مشا47کت کتردرصد

شد.یرکشومیانگینازباالتر

غربی آذربایجان در شرایط واجدان افراد تعداد انتخابات این و2در و379میلیون و656هزار میلیون یک تعداد این از که بود شد اعالم و123نفر 567هزار

کردند.مجلسراهیراانتخابیهحوزه10ازنماینده12وشدندحاضررأیصندوقهایپایدرغربیآذربایجانسطحدرنفر

زدهزلزلهمردمگیرآواوقطورتلخزلزله

شدید( لرزه زمین دو وقوع ماه اسفند به5٫9و5٫7چهارم خسارت و نفر صد از بیش مصدومیت موجب خوی، قطور منطقه در روستایی6) مسکونی واحد هزار

شد.

آواربردا عملیات اکنون کرد. خانمان بی و آواره را نفر هزاران و داشت لزره پس ها ده فراوان مالی خسارات ایجاد با لرزه زمین حدودراین مسکونی450ی واحد

اجراست.حالدریبیرتخواحدهایباقیدرعملیاتاجرایوشدهانجامقطورزلزلهزده
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در روستایی اماکن غربی آذربایجان استاندار ابتکار مر20با نوار سزکیلومتر در منازلشان به وارده های خسارت و اکنون و بودند شده بیمه قبل از بیمه ینریعتری

شود.میپرداختممکنزمان

منابع مطالعات و مهندسی اداره کارشناس و بود درآمده صدا به غربی آذربایجان در زمین رانش هشدار زنگ هم اردیبهشت اواسط که است حالی در این

در جدی توجه باید که دارد قرار کشور در اراضی لغزش و زمین رانش جدی بحران و خطر اول اولویت در غربی آذربایجان داد؛ هشدار غربی آذربایجان طبیعی

گیرد.صورتخصوصاین

شد.تصویبتنهااستانایندرمهاباد)وسلماسخوی،(ارومیه،شهر4ایلرزهبندیپهنهیزرمطالعاتآنپیدر

غربیآذربایجاندرکرونابهمبتالمثبتتستنخستین

داد.خبرارومیهدرکرونابهمبتالمثبتتستنخستینثبتازاسفند8غربیآذربایجاندرمانیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهرئیس

یک آن از و استان سطح در ویروس به مبتال فرد نخستین مورد کسب55نزاین با روز چند از پس که داشت را قم شهر به سفر سابقه که بود ایی ارومیه ساله

شد.مرخصبهبودی

است.گرفتهاستاندرقربانی21ومبتال354کنونتاوبودهافزایشروبهاستاندرکروناآمارآنپساما

استاندرقهرمانانوهاچهرهفوت

سن21 در مهابادی پیشکسوت نویسنده و محقق فرد» حسنی احمد «سید بیما79فروردین؛ دلیل به تبرسالگی در کلیه نارسایی گفت.ری وداع را فانی دار یز

ک مارف مال اشعار دیوان محقق این همت به همچنین رسیده چاپ به مهابادی نویسنده این از اشعار دیوان کتاب یک درطولوتاکنون جمع65کهای سال

بررآو بالغ آن بر عالوه رسید. چاپ به و شد “گردآو8ی کردی”، “الفبای کوردستان”، در “لباس نظیر ایشان دیگر چاپراثر دست در .… و کردی” حکم و امثال ی

است.

خی24 انجمن سابق رییس و خیر قاضی»، «یوسف ازرآذر؛ بعد مهاباد ساز مدرسه بیما2ین تحمل بیمارسال سنری در سرطان شهر79ی در ، سالگی

گذشت.ردزادگاهش

مدرسه عرصه در مرحوم است.این مهاباد در ها قاضی خانواده مدنی های چهره از و است نامدار مترجم و نویسنده قاضی، احمد روانشاد برادر قاضی، یوسف

قاضی”زسا “یوسف نام به مهاباد در ایی مدرسه و مسجد احداث و زمین اهدای اش خیرخواهانه اقدامات جمله از و داشت فعالیت مهاباد شهرستان در ی

است.

نواز26 شمشال منده» «احمد ماموستا بیماآذر؛ علت به سنرُکرد در سال76ی در «منده» استاد گفت. وداع را دارفانی ساز96سالگی برتر نوازنده عنوان به

سراس جشنواره نخستین در اورنی بود. شده معرفی تهران تالش” و کار نغمههای “موسیقی سراس8ی جشنواره در متوالی عنوانردوره به حیران و بیت ی

است.شدهمعرفیماندگارچهره

مدنی22 فعال و نویسنده زاده” حاجی “جالل دکتر مندی؛ در ماه سردشت اهل کردستانزُکرد های اسطوره زمینه در زاده کرد.حاجی فوت خود شخصی ل

است.ماندهناتماممحققفوتعلتبهاکنونوبودچاپمرحلهدرکهبود«گیلگمش»افسانهرویبرتحقیقیویاثرینرآخوبوددادهانجامتحقیقاتی

قویت11 رحمان»؛ قهرمان«سیامند ناگهانی فوت ماه؛ شراسفند را همه جهان، معلولیت دارای مرد پاراالمپیکوین طالی بود قرار که او کرد. کند2020که کسب را

برد.فروحیرتوبهتدررادنیاهمهوکشیدپرمامیانازامروزمیشود»،بیشترهیجانممیزانشویممینزدیکترمسابقاتاینبهچه«هرگفت:میو

درآمد.افراشتهنیمهحالتبهپارالمپیکالمللیبینکمیتهپرچموشدیرنامگذااواسمبهسردشتمیادینیکیپهلوانجهاناینفوتازپس

استانسالمختلفحوادثوغربیآذربایجانتصادفاتدرنفر543گرم

انتقادات کنون تا و شده تبدیل معمول روال یک به غربی آذربایجان محورهای در که هم اینزتصادفات مجموع در امسال است داشته همراه به را یادی
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شد.غربیآذربایجاندرنفر534گرمموجبحادثه

سازمان رئیس گفته قانونیبه جاپزشکی درسال غربی و11یرآذربایجان تعداد936هزار این از که شدند مصدوم استان ای جاده تصادفات در نفر8519نفر

اند.شدهمصدوماستانایجادهتصادفاتدرهستندنزمورد3417ومرد

م مسول غربی؛ آذربایجان در الکلی مشروبات قربانیان مسمومیترموج از امسال بهار غربی آذربایجان پزشکی علوم دانشگاه بحران عملیات هدایت 40کز

م و رویدادرنفر این در داد. خبر پلدشت در الکلی مشروبات مصرف اثر بر تن یک سنی40گ میانگین با تا25مرد عالیم با مصرفرسال سابقه با و دید ی

شه در ساز دست الکلی تعدادرمشروبات این از شدند. داده ارجاع ارومیه و ماکو خوی، پلدشت، های بیمارستان به پلدشت ارس و1ک کرد فوت در2نفر نفر

شدند.ترخیصهمدیگرنفر15وشدنداعزامارومیهطالقانیدرمانیآموزشیکزرمبهنیزنفر23شد.یربستارومیهوماکوهایبیمارستانICUبخش

غ درافزایش در شنا و تنی آب امسال هوای گرمای شدگی؛ تعدادرق اوان این در و داد افزایش را استان ی ها سد و ارومیه دلیلزیاچه به خودشان جان یادی

بیشترغ دادند. دست از شدن غرق به مربوط فوتی آمار بارین ماه مرداد به مربوط استان در شدگان د13ق اغلبشان که است سالرنفر از بعد که را ارومیه یاچه

اند.داشتهرافوتیینربیشتمورد26بامردانکهشدندقرغنفر32سالایندرمتاسفانهوکردندانتخاببودشدهآبپرها

ترروشنروزهایبهامیدو1398سالپایان

؛امروز کردپرس گزارش د29به کرونا مهلک ویروس با کشور که حالی در ود؛ ماه سالراسفند تحویل لحظه در آرزوها و ها امید است و99گیر شادی برای

گردد.هاروشنیسالآینده،سالتااستنویدیوجرقههمگانیسالمتی

)۰۳:۵۳-۹۹/۰۱/۰۶(آذربایجانغربیقانونیپزشکیبهنزاعخاطربهنفرهزار۲۱ازبیشمراجعه

گرفتند.قراراستاندرنهاداینپزشکانمعاینهتحتنزاعخاطربهنفر۳۸۲وهزار۲۱گذشتهسالطیگفت:آذربایجانغربیقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-ارومیه-

بودند.نزنفر۸۱۱وپنجهزارومردنفر۷۷۱وهزار۱۵تعداد،اینازافزود:ایرناخبرنگارباگووگفتدرچهارشنبهروزروشنیرسول

که میدهد نشان آمار این کرد: اضافه به۷۴وی مراجعهکنندگان قانونیدرصد وپزشکی مردان را گذشته سال طی نزاع خاطر تشکیل۲۶به زنان را درصد

میدهند.

فوت به اشاره با تعداد۴۲وی این از کرد: بیان گذشته سال طی سوختگی علت به آذربایجانغربی شهروندان از حدود۲۳نفر شامل و۵۵نفر زنان را ۱۹درصد

میدهند.تشکیلمردانرادرصد۴۵شاملنفر

قانونیکلرمدی همچنینپزشکی گذشته سال داد: ادامه غ۳۲آذربایجانغربی اثر بر تنهارنفر خصوص این در که دادند دست از را خود جان استان در قشدگی

بود.مردنفر۲۶ونزنفر۶

بیشت گفت: غرروشنی اثر بر گذشته سال باختگان جان تعداد بهرین فوتشدگان تعداد ماه این در که بود مرداد ماه و تابستان فصل به مربوط نفر۱۳قشدگی

رسید.

پارسال افزود: من۱۰وی گاز استنشاق اثر بر آذربایجانغربی در نیز نیزونفر خصوص این در که دادند دست از را خود جان نفر۶کسیدکربن چهار و مرد نزنفر

بودند.

است.استانوکشوردردیگرحوادثورانندگیهایتصادفباختگانجانآماررسمیاعالممسوولقانونیپزشکیایرنا،گزارشبه
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جماراندیگر:منابع

)۲۱:۵۴-۹۸/۱۲/۲۹(تهراناستانقانونیپزشکیکلادارهیزنوروکشیککارساعتاعالم

کرد.اعالمرانوروزتعطیالتدرقانونیپزشکیکشیکواحدکارساعتتهراناستانقانونیپزشکیادارهکلمیزان-یرگزارخب

خب قضایی و حقوقی گروه خبرنگار گزارش نورورگزاربه تعطیالت در میزان، کلزی اداره کشیک واحد قانونیی بهشت،پزشکی خیابان در واقع تهران استان

است.شهروندانبهخدماتارائهآمادهشب22تاصبح8ساعتازمعراج،کوچهشهر،کرپاجنوبیضلع

کالنت و قضایی مراجع از نامه داشتن دست در با خود اولیه معاینات انجام برای میتوانند تهران شهر نقاط تمام در مراجعهکنندگان اینرهمچنین به یها

کنند.مراجعهنشانی

م است، کهرگفتنی در واقع آزمایشگاهی تشخیصی روزیرکز شبانه صورت به نیز اجساد تحویل خصوص در است.زک کنندگان مراجعه به خدمات ارائه آماده ی

از بیش به از4رسیدگی بیش در شکایات/ صدر در زایمان و زنان جراحی تهران/ استان در پزشکی قصور پرونده پزشکی،54هزار قصور پروندههای از درصد

شدهاندتبرئهپزشکیکادر

پیام/انتهای

آنالینیرهمشهمعاصر،راهبرددانا،خبرنگاران،باشگاهشبستان،فارس،ایسکانیوز،دیگر:منابع

/۹۹/۰۱((تهران)قانونیپزشکیدرپزشکیعلومدانشگاههایظرفیتازیرگیبهرهشد؛حرمطجوانخبرنگارانباشگاهباگووگفتدر
۰۵-۱۴:۴۴(

داد.توضیحاتیپزشکی،علومدانشگاههایواساتیدتوانازیرگیبهرهچگونگیدربارهتهراناستانقانونیپزشکیکلمدیر

مدی فروزش قانونیکلرمهدی گفتپزشکی در تهران قضاییواستان حقوقی- حوزه خبرنگار با موضوعگو به اشاره با جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه

دروس قانونیورود بهرهگیپزشکی سازمانرو کلی سیاستهای جزء موضوع این کرد: اظهار تهران، پزشکی علوم دانشگاههای از قانونیی ماپزشکی و است

هستیم.سیاستهاایناجراییرمجتهراناستاندر

اتفاقی چنین که باشد قرار اگر افزود: گیروی تصمیم باید دهد سازمانرخ توسط نهایی قانونییهایی وپزشکی گیرد سیاستگذاانجام اساس بر یهایرسپس

بیایند.تهراناستانبهارجاعبرایشدهاخذتصمیماتسازمان

قانونیکلرمدی جلساتپزشکی حاضر حال در : کرد بیان میشود، استفاده پزشکی علوم دانشگاههای اساتید ظرفیت از اکنون هم اینکه بیان با تهران استان

میشود.گزارربپزشکیعلومدانشگاههایاساتیدحضورباکمیسیون

آذربایجانغربیقانونیشکیپزبهاعنزخاطربهنفرارهز۲۱ازبیشاجعهمرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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دادگست کارشناسان اساتید، توسط نتایج و است تخصصی کار فضای کرد: بیان آنرفروزش از بعد و شده اخذ علمی هیئت اعضای و پزشکیواردی

میشود.قانونی

ندارند/زنانوزارتبامخالفتییررهبکشاند/جنگآستانهبهرایکارآموایرانکهناجوانمردانهایترور؛98دیماهخبرهایینرمهمت
)۲۱:۱۷-۹۹/۰۱/۱۰((تهران)قاسمحاجترورچگونگیازجدیدجزئیاتکرد/پیداارزتامینونفتفروشبرایجدیدیراههایایران

آم به مخفیانه مذاکره پیشنهاد درباره مصباح آیتاهلل گفترادعای خواستار پاپ باشد، پوپولیست بعدی رئیسجمهور اگر نیست عجیب خویشتنداویکا، و آمرگو شد،ری ایران و یکا
آم به ایران موشکی سیلی ارجزئیات هواپیمای به شلیک ماجرای در انسانی خطای پذیرش عیناالسد، در ظویکا مسئوالن، واکنش و چنینرکراینی خود عمر در آیا ترامپ: به خطاب یف

است...انسانمیلیارد6.9دوبرابردنیامردمدرصدیکثروتاست؟،چقدرمجلسدرنمایندگانیرماندگامتوسطدیدهای؟،انسانیاقیانوس

مهمت نیست.رمرور مستثنی قاعده این از هم «تابناک» که هاست رسانه در مرسوم اتفاقات از یکی نوروز ایام در گذشت که سالی رویدادهای و اتفاقات ین

مرو رو پیش گزارش مهمتردر بر داشت خواهیم سالری ماه دهمین اتفاقات آغا1398ین روزهای در که ماه دی سالزیعنی قرار99ین مخاطبان روی پیش

کرد.خواهیممنتشررا98سالاتفاقاتویرخبرویدادهایینرمهمتازایخالصهنوروزایامبرایجداگانههایگزارشدرهمچنینگرفت.خواهد

رهب نگهبان؛ شورای سخنگوی روایت «تابناک»، گزارش آمربه به مخفیانه مذاکره پیشنهاد درباره مصباح آیتاهلل ادعای ندارند، زنان وزارت با مخالفتی یکا،ری

آم توسط سلیمانی سردار ناجوانمردانه ترور باشد، پوپولیست بعدی رئیسجمهور اگر نیست آمرعجیب و ایران پیشریکاییها؛ همهجانبه جنگ یک مرز تا یکا

گفت خواستار پاپ سلیمانی، قاسم حاج ترور چگونگی جدید جزئیات خویشتنداورفتند، و آمرگو وری نفت فروش برای جدیدی راههای ایران شد، ایران و یکا

آم به ایران موشکی سیلی جزئیات کرد، پیدا ارز ارتامین هواپیمای به شلیک ماجرای در انسانی خطای پذیرش عیناالسد، در مسئوالن،ویکا واکنش و کراینی

خاتمی:رظ تهران، در سلیمانی سردار تشییع مراسم به المللی بین سابقه کم واکنشهای دیدهای؟، انسانی اقیانوس چنین خود عمر در آیا ترامپ: به خطاب یف

بگیرآم انتقام دادهایم انجام که طور همان دادند پیغام ماندگاریکاییها متوسط دوبرابررید، دنیا مردم درصد یک ثروت است؟، چقدر مجلس در نمایندگان ی

مج6.9 تمجید است، انسان الجرمیلیارد آمزی نظامی صد از بیش شدن کشته رهبرانقالب، عربی خطبه از رهبرانقالب:ریره ایران، موشکی حمله در یکایی

بود.98ماهدیاخبارینرمهمت...وشد؟منصرفروحانیتجامعهدرحضورادامهازهاشمیچرایم،رنداشدنقویجزراهی

ندارندزنانوزارتبامخالفتییررهبنگهبان؛شورایسخنگویروایت

رهب کرد تاکید نگهبان شورای باررسخنگوی این سیاسی، شخصیتهای و احزاب تشکلها، دیدارهای سلسله ادامه در ندارد. زنان وزارت با مخالفتی ی

گفت و دیدار نگهبان شورای سخنگوی و دبیر مقام قائم کدخدایی عباسعلی با دانشجویی تشکلهای از تعدادی بهونمایندگان پاسخ در کردند.کدخدایی گو

دا فقهی حوزه در را نظر دو و نیست جدیدی مساله سیاسی رجل داشت: اظهار آن تفسیر و سیاسی رجل درخصوص بودهرسوالی علمیه حوزه در قدیم از که یم

دوره در زنان وزارت بحث در جمهوراست. رهبریاست معظم مقام و افتاد اتفاق احمدینژاد آقای اعتراضری قم آقایان از تن چند فقط و نکرد مخالفتی ی

باشد.اینطورهمیرجمهویاستربحثدراستممکنکهداشتند

یکارآمبهمخفیانهمذاکرهپیشنهاددربارهمصباحآیتاهللادعای

یزدی مصباح محمدتقی اهلل آیت است. احمقانه اقدامی خفا در آنان به مذاکره پیشنهاد و دشمنان به داشتن امید گفت: یزدی مصباح در9آیتاهلل ماه دی

حماسه سالروز مناسبت به فیضیه مدرسه در قم مردم وی88دی9تجمع هستند. کشور در ناآرامی ایجاد دنبال به کنون تا انقالب ابتدای از دشمنان گفت:

آف آشوب کنیم،رافزود: تکیه خدا به باید مسیر این در است. انقالب علیه دشمنان حربههای از یکی بهزینی و است متعال خداوند توانای ید در ما کار یرا

ان)(تهرقانونیشکیپزدرشکیپزعلومدانشگاههایفیتظرازیگیرهبهران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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آم مقابل در اگر دلیل، شویم،رهمین غره خود به نباید ایم ایستاده هم بازیکا و شرایط هر در بدانیم باید نیست. ما دینی آموزههای با مطابق مساله این یرا

ت دشمنان و مشکالت کمکووجود به گاه هیچ نباید که مطلب این ذکر با وی میکند. سربلند الهی امتحانات و مشکالت مقابل در را ما که است خداوند به کل

بدو چشم تصزدشمنان است،ریم، اشتباه دشمنان دست به دوختن چشم کرد: بهزیح داشتن امید هستند. ما نابودی دنبال به قدرتشان همه با آنها یرا

داشت، نخواهیم دشمنان برای خاضعانهای پیام هیچ ما که مطلب این ذکر با یزدی مصباح است. احمقانه اقدامی خفا در آنان به مذاکره پیشنهاد و دشمنان

است.الهینعمتکفرانباشدداشتوجودروحیهایچنینمسئوالنبیندریاجامعهدراگرکرد:بیان

باشدپوپولیستبعدیرئیسجمهوراگرنیستعجیب

مهاج بودرمحمد خواهند قائل خود برای را حق این دیگر نهادهای قطعا باشد، تندروها دست در آتی مجلس باشد قرار اگر گفت: اصولگرا رسانهای فعال ی،

بنابراین، بود؛ خواهد فراهمتر پوپولیستی شعارهای تحقق و پذیرش برای زمینه میکند، پیدا گسترش اقتصادی مشکالت که دورانی در بزنند. دور را مجلس که

دولت به باید میکنند فکر شرایطی هر تحت که اصالحطلبانی از بیاید. کار سر بر پوپولیستی شعار با بعدی رئیسجمهور که بود نخواهد تعجب جای اصال

بایستند.روحانیدولتپایراهپایانتابایدمیشوم.عصبانیبدهند،فحش

رفتندپیشهمهجانبهجنگیکمرزتایکارآموایرانیکاییها؛رآمتوسطسلیمانیسردارناجوانمردانهترور

جمعه مهمت13بامداد ماه سالردی اتفاق مهمت98ین شاید آمرو و ایران بین اتفاق درین یک مرز تا را کشور دو که برد،رگیریکا پیش جانبه همه داد.ری خ

و عراق الشعبی حشد رئیس نایب المهندس ابومهدی قدس، سپاه فرمانده سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد سردار ناجوانمردانه ترور جز نبود اتفاقی آنهم

آنها.همراهان

توسط داشت، را بغداد فرودگاه از خروج قصد که هنگامی بود، شده دعوت کشور این به عراق قانونی و رسمی دولت دعوت به سلیمانی قاسم حاج که حالی در

رسد.میشهادتعظیمفیضبهیارانشهمراهبهوگرفتهقرارموشک4هدفموردیکاییرآمپهپادیک

سح عراق در ای رسانه رسمی جمعهرمنابع ماه13گاه «ابو98دی همراه به اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس فرمانده سلیمانی قاسم سردار که کردند اعالم

رسیدند.شهادتبهبغداددرالشعبیالحشدفرماندهجانشینمهندس»مهدی

فر از خودرو دو با که زمانی ابومهندس و سلیمانی سردار که کردند اعالم کشور این رسمی های مقام از نقل به عراقی های خاورسانه بغداد المللی بین جرگاه

شدند.شهیددوهروگرفتندقرارهدفشدند،

دادند.قرارهدفراخودرودوهریکاییرآمتفنگدارانکهکردندعنوانعراقایرسانهمنابعبود.شدهبغدادالمللیبینفرودگاهواردلبنانازسلیمانیسردار

آم اقدام این به ایران واکنش یارانش، و او باشکوه جنازه تشییع مانند آن حواشی و سلیمانی سردار شهادت برایرخبر کشور این مواضع دادن قرار هدف و یکا

داشت.قرارجهانومنطقهعراق،هایرسانهاخبارصدردرهامدتبرایآنبهمبتالموضوعاتودومجهانیجنگازپسباراولین

سلیمانیقاسمحاجترورچگونگیجدیدجزئیات

یکسCIAنهاد داشتن طربا از اطالعات سوری پایتخت فرودگاه در مطلع افراد دقیقریق ،دمشق واردیه سلیمانی قاسم سپهبد حامل جت موقع چه میدانست ًا

کرد.کمکجزئیاتتأییدبهنیزدادیکارآمبهاسرائیلکهاطالعاتیاست؛شدهبغداد

ایرباس وینگز «چم هواپیمایی آمدن فرود محض آمA320به جاسوسان آمر»، ارتش پرسنل که عراق اصلی فرودگاه در دقیقریکایی محل دارد، قرار آن در یکا

کردند.تأییدراآنآشیانه

آم سرنشین بدون هواپیمای فروند ارتشرسه تسلط تحت کامل که عراق هوایی فضای در چالش از ترسی هیچ بدون شدند، اعزام محل آسمان به یکایی

بود.مجهزHellfireموشکچهاربهآنهاازیکهراست.متحدهایاالت

آم توسط سلیمانی سردار ترور چگونگی درباره گزارش دراین عملیات این جزئیات با مستقیم که است فردی دو با مصاحبه اساس بر همچنینریکا، و بوده گیر
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اند.کردهیافتردگزارشهاییعملیاتمورددرکهیکاییرآممقاماتسایرازاطالعاتی

بز مانیتورهای آمردر مختلف مقامات فرماندهرگ، از استقبال برای را پلههایی عراقی نظامی شبه فرمانده یک آن طی که بودند صحنههایی همه شاهد یکا

کام سفید و سیاه قرمز مادون تصاویر بنابراین و بود شب نیمه یک ساعت میکرد. آماده هواپیما از آمدن بیرون هنگام در ایران قدس نبود.سپاه واضح اًل

نمیشد.دیدهچهرهایهیچ

رئیس هاسپل، وCIAجینا بود. عملیات بر نظارت مشغول ویرجینیا النگلی در آژانس این دفتر از ماز، دفاع، نظارهریر را علمیات دیگر نقطه یک از اسپر ک

بود.یدارفلودرزمانآندرترامپدونالدامادیدند،میراعملیاتسفیدکاخدریکارآممقاماتازدیگربخشییکمیکرد.

سرعت به و شده ون مینی یک سوار نیز آنها همراهان بقیه و شدند سدان خودرو یک وارد عراقی و ایرانی نظامی ارشد چهره دو میداد، نشان تصاویر این

کردند.کترحآنهاپشتدر

خا سمت به خودروها که حرهمانطور فرودگاه بهرج سیگنال، اطالعات متخصصان بودند. آنها دنبال به هم سرنشین بدون هواپیماهای کردند، می کت

بردا نقشه سالها بودند. سرنشینان موبایل تلفنهای رد زدن دنبال به فرمانده دو این هویت تأیید نمایشرمنظور صفحه بر ماهوارهها از زمینی اطالعات و ی

بود.سرنشینبدونهواپیماهایاپراتورهای

افتاد.جلوسدانازمسیرازبخشیدرونمینیبود.سبکترافیکاماکردند،میعبورهدفخودروهایکنارازگاهبهگاهدیگرنقلیهوسایل

م فرماندهی مقر آمزکردر نقلیهری وسایل آن داخل کسی چه اینکه درمورد شبههای و شک هیچ بود، اجرا و هدایت حال در عملیات این آنجا از که قطر در یکا

نداشت.وجوداست،

چهار درمجموع شدند. آتش گلوله به تبدیل آن یک در نقلیه وسیله دو هر بودند. پهپادها از موشکها حمله شاهد بودند، عملیات تماشای مشغول که کسانی

نبرد.دربهجانحملهاینازکسهیچشد.شلیکموشک

آم ارتش خاطررمقامات به حمله این به واکنشها بود، آمیز موفقیت علمیات که این علیرغم میکردند. مشاهده را حمله مستقیم جهان مختلف نقاط در یکا

آورد.وجودبهمیتواندراواکنشیچهحملهاینکهبودندفکرایندرمقاماتونبودخوشایندچندانآنشدتونوع

شدایرانویکارآمیرخویشتنداوگووگفتخواستارپاپ

آم و ایران میان تنشها افزایش پی در که سیگنالهایی جهان: کاتولیکهای رهبر فرانسیس تنشهارپاپ این است. مشکلساز میرسد، منطقه تمام از یکا

تد بازسارروند اززیجی که میخواهم طرفها همه از دیگر بار بنابراین، میکند. فراهم وسیعتر مناقشه یک ایجاد برای را زمینه و میکند تضعیف را عراق ی

دارند.نگهزندهرایرخویشتنداوگفتگوشعلههایبینالمللیقوانینبهکاملاحترامباوکردهپرهیزمناقشهتشدید

کردپیداارزتامینونفتفروشبرایجدیدیراههایایران

م بانک کل رئیس نزکرهمتی اخیر تحوالت در میکردند تصور برخی گفت: کنتری از ارز مرخ بانک خازکرل میشود.ری م️ج بانک تدبیر طزکربا از و کنتری لریق

مر بانک میکنند فکر مردم است. اقتصادی رشد مقدمه این و هستیم ارز بازار در ثبات شاهد تززکریال، حال در مازادری ارز که حالی در است ارز بازار به ارز یق

بانکم توسط بازار آوزکردر جمع ارری ذخایر وضع اکنون و شد کهزی بدانند مردم است. سابقه بی گذشته سال چند به نسبت و بهتر خیلی ما اسکناس ی

دا خوبی آمروضعیت و ایم یافته نیز ارز تامین و نفت فروش برای راههایی و کاریم هیچ متحدانش و نریکا تاکنون قبل شب از دهند. انجام نمیتوانند خری

میشود.تعدیلآنذاتیارزشسمتبهونیستواقعیبازاردرخهارنکهکنمتاکیدبایدویافتهکاهشارز

عیناالسددریکارآمبهایرانموشکیسیلیجزئیات

آم از سخت انتقام گرفتن وعده انقالب رهبر سلیمانی سردار شهادت از مهمترپس که انتقامی دادند. را ها درریکایی جانبه همه عزم یک ایجاد بخشش ین

آم نیروهای اخراج آمرجهت های خباثت از بخشی جبران برای و ننشست بیکار ایران اما شد، قلمداد منطقه از فرماندهریکایی رساندن شهادت به در ها یکایی
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کرد.منطقهدریکاییرآمپایگاهینرتیکژاستراتوینرمهمتدادنراراهدفبهاقدامپاسداران،سپاهقدسنیروی

و بوده برخوردار رادار کننده مختل سامانه از عملیات این در قیام موشکهای که بود این شد اعالم بار اولین برای و بود مهم بسیار عملیات این در آنچه

خاکسپا با همزمان بودند. بارانی کالهکهای به مقررمجهز که عراق در االسد عین پایگاه موشکی، عملیاتی طی پاسداران سپاه هوافضای نیروی دلها، سردار ی

آم فاتحرنیروهای موشک دو از عملیات این در سپاه رسیده، تسنیم خبرنگار به که اطالعاتی طبق داد. قرار حمله مورد را است برد313یکایی و500با کیلومتر

است.کردهاستفادهکیلومتر800بردباقیام

آم دفاعی سامانههای که بود این حمله این در مهم نکات سرعترازجمله آن دالیل جمله از که دهند قرار اصابت مورد را مهاجم موشکهای نتوانستند یکا

فاتح موشکهای باالی که313بسیار است این میشود اعالم بار اولین برای و است مهم بسیار عملیات این در آنچه میکند.اما سخت را آن اصابت که است

در مولفه دو این که است بار اولین برای این بودند. بارانی کالهکهای به مجهز و بوده برخوردار رادار کننده مختل سامانه از عملیات این در قیام موشکهای

میشود.گرفتهکاربهخارجیاهدافعلیهوشدهاعالمقیامموشک

مسئوالنواکنشوکراینیواهواپیمایبهشلیکماجرایدرانسانیخطایپذیرش

آم پایگاه دادن قرار هدف با اینکهرهمزمان به توجه با و اسالمی انقالب پاسداران سپاه هوافضای نیروی موشکی های یگان توسط عراق در االسد عین یکایی

مسافرب هواپیماهای پرواز برای مسافربرمنعی هواپیمای انسانی، خطای یک بروز دنبال به بود، نشده گرفته نظر در کشورمان آسمان در اری دقایقیوی کراینی

گرفت.قرارپدافندموشکاصابتموردخمینیامامفرودگاهازبرخاستنازپس

مسافرب هواپیمای سقوط درباره مسلح نیروهای کل ستاد تحقیقات نتایج از اطالع پی اردر همدردیوی ابراز با پیامی در اسالمی انقالب معظم رهبر کراینی،

پیگی مأمور را مسلح نیروهای کل ستاد داغدار، خانوادههای با مجدد و امکانرعمیق عدم برای مراقبت و حادثه این در احتمالی تقصیرهای یا کوتاهیها ی

کردند.سانحهایچنینتکرار

قرار قانونی پیگرد مورد نابخشودنی اشتباه این مسببین کرد: تاکید باره دراین تحقیقات نتیجه به اشاره با ملت به خطاب ای بیانیه انتشار با هم جمهور رئیس

ا هواپیمای سقوط موجب سپاه پدافند اشتباه که کرد اعالم توئیتر در همچنین روحانی االسالم حجت شدنومیگیرند. قربانی و شده176کراینی بیگناه انسان

است.

ج دستوردر طی هم قضاییه قوه رئیس اتفاق این سقوطریان حادثه بازماندگان به مجدد تسلیت اعالم ضمن مسلح، نیروهای قضایی سازمان رئیس به ی

داد.قرارتاکیدموردرادلخراشحادثهاینبهمربوطقضاییاقداماتومستنداتیرآوجمعکراینی،واهواپیمای

ا هواپیمای سقوط در انسانی خطای ابعاد بررسی به پیامی صدور با نیز اسالمی شورای مجلس اولویتورییس در باید موضوع این که گفت و کرد تاکید کراینی

گیرد.قرارذیربطهایدستگاهکار

شد.حادثهاینعواملوعللشناساییوکراینواهواپیماییسقوطحادثهبهورودخواستارتهراننظامیدادستانبهنامهایدرکشورکلدادستانهمچنین

قانونیکلرمدی مجموعپزشکی از که داد خبر هم تهران ا147استان هواپیمای جانباخته ایرانی بستگانومسافر بردا130کراینی، نمونه برای باخته بهرجان ی

کنند.مراجعهنیزبقیهاند.کردهمراجعهقانونیپزشکیمراکز

خب نشست بردر مسلح نیروهای کل ستاد اعالم پیرو که خبرری این شنیدن از بعد : کرد اعالم سپاه، فضا و هوا فرمانده حاجیزاده، امیرعلی سردار هم شد گزار

آم های پایگاه علیه نظامی عملیات اجرای از پس کشور غرب مردر آرزوی افتاده اتفاق این که کردم پیدا اطمینان که زمانی و همهریکایی افزود: وی کردم. گ

هستیم.آناجرایمطیعمابگیرندمسیوالنتصمیمیگونهرهویمرپذیمیراکاراینمسئولیتهای

دیدهای؟انسانیاقیانوسچنینخودعمردرآیاترامپ:بهخطابیفرظ

آمزو جمهور رئیس به خطاب سلیمانی قاسم سپهبد سردار پیکر تشییع مراسم در مردم باشکوه حضور از عکس چندین انتشار با ایران خارجه نوشت:ریر یکا
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ظ جواد محمد دیدهاید؟ یکجا انسان از اقیانوسی چنین خود عمر در ورآیا توتیتزیف حساب کردن منشن با ایران خارجه جمهورریر رئیس ترامپ دونالد ی

ترورآم حمله شهدای پیکرهای بدرقه مراسم در مردم میلیونی و باشکوه حضور از عکس چندین الصاق و آمریکا آمریستی مقامات واکنش به دربارهریکا یکایی

ظ داد. نشان واکنش سلیمانی سردار بدرقه در مردم درحضور چنین این خود عمر در «آیا نوشت: مشورتریف به میخواهید هنوز آیا دیدهاید؟ انسانی یای

بز ملت این اراده میتوانید که میکنید تصور هنوز آیا افزود: ادامه در وی کنید؟» گوش میدهند مشورت ما درباره شما به که راردلقکهایی مردمش و گ

است.»شدهشروعآسیاغربدریکارآمنحسحضورپایانبشکنید؟

تهراندرسلیمانیسردارتشییعمراسمبهالمللیبینسابقهکمواکنشهای

بز تصویررسانههای گزارش با دنیا مرگ در سلیمانی قاسم سردار پیکر تشییع مراسم زنده پخش همچنین و مکتوب رحلتری، از پس را حضور این تهران، کز

کردند.توصیفبیسابقه1368سالدراسالمیانقالبکبیربنیانگذار

داد.نشانواکنشسلیمانیقاسمسردارپیکرتشییعخاصوباشکوهمراسمبهتایمزکرنیویویکاییرآمروزنامهخبرنگار

نیویو گفت:رخبرنگار مراسم این به واکنش در تایمز بز25ک های گردهمایی تا کنم می پیدا حضور ایران در که است چنینرسال االن تا دهم. پوشش را گ

دارد.ادامهوشدآغازصبح6ساعتازوبودمیلیونیسلیمانیقاسمجنازهتشییعبودم.ندیدهراجمعیتی

تلوی شبکه گزارش بیلزبه ان، ان سی نیومکریونی ایالت پیشین فرماندار آمزیچاردسون در آمریکو نماینده هم زمانی که گفتگوریکا در متحد ملل سازمان در یکا

آم جمهور رئیس ترامپ دونالد گفت: سلیمانی سردار ترور درباره شبکه این شماربا که گفته سخن این از اهدافریکا فهرست در را ایران فرهنگی مراکز از ی

آم علیه ایرانیها کامل متحدشدن سبب خود سخن این با او است. داده قرار دررخودش کشور مردم همه و پیر و جوان از اعم ایرانیها همه است. شده یکا

آم پنج هنوز که داشت توجه باید اند. شده متحد متحده، ایاالت تاثیررمقابل میتواند اقدامات این که است این بنده شدید نگرانی هستند. ایران در یکایی

باشد.داشتهبنددرافراداینآزادیبرایماتواناییبردهشتناکی

کرد.منتشرتهراندررارزمانشهموسلیمانیسردارپیکرتشییعمراسمتصاویرلوسوارزبانفرانسویروزنامه

بل روزنامه مژاین در جمعیت سیل نوشت: توئیتی در حاجریکی از استقبال در تهران سابقه بی «رستاخیز تیتر سلیمانی سردار به احترام ادای برای تهران کز

است.آوردهرا»مقاومتشهدایوقاسم

کارب حساب در توئیتی نشر با «لوفیگارو» فرانسوی روزنامه ازرخبرنگار بعد که را تجمعاتی توئیت، این در داد. نشان واکنش مراسم این به توئیتر در خود ی

کرد.توصیف)ه(رخمینیامامرحلتازبعدتجمعاتینرگستردهتمیشود،گزارربایراندریکاییهارآمدستبهسلیمانیسردارترور

ملبرونو Georgesژرژ Malbrunotیکشنب) دیروز از که تجمعاتی نوشت: توئیتر در خود صفحه بزهدر مناسبت به ایران در بر) سلیمانی سردار گزاررگداشت

است.1988سالدرخمینیاهللآیترحلتازبعدتجمعاتینرگستردهتیادزاحتمالبهمیشود

خب13کانال کانال یک که وی» تی سی تشییعر«سی آیین مختلف های بخش است چین دولت زبان انگلیسی کانال که ان» تی جی «سی کنار در است ی

رهب معظم مقام توسط نماز اقامه ها، خیابان در مردم میلیونی حضور جمله از سلیمانی قاسم سردار صورترپیکر به را ایران مقامات سخنرانی و شهدا پیکر بر ی

کردند.پخشمستقیموزنده

بهزتلوی احترام ادای مراسم منظور به تهران خیابانهای در دوشنبه روز ایرانی عزاداران است، آورده تصاویر مستقیم پخش ضمن خود گزارش در چین یون

اند.آمدههمگردرسید،شهادتبهبغداددرمتحدهایاالتهواییحملهدرجمعهروزکهسلیمانیقاسمسردارکشورشاننظامیارشدفرمانده

خب و روزنامهها مانند کشور این معتبر رسانههای و اینترنتی شبکههای از جمعیترگزاربرخی مستقیم پخش مشغول مختلف بخشهای در همچنان نیز یها

هستند.سلیمانیسردارپیکرکنندگانتشییعمیلیونی

فعاالن ویژه به چین مردم دادند. پوشش مقاومت شهدای پیکر تشییع مراسم در را مشهد و اهواز مردم میلیونی حضور مستقیم نیز گذشته روز چین رسانههای

ا…رانایرندارند/زنانتاروزبالفتیمخایهبررکشاند/جنگآستانهبهاریکاآمروانایرکهدانهایناجوانمرترورک:تابنا|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۵۲



هستند.یکارآمجنایتاینبهایرانپاسخمنتظرها،آیینایندرمردممیلیونیحضورمشاهدهازبعداجتماعیشبکههایکاربرانو

داشت.بازتابآلگماینهفرانکفورترآلمانیرسانههایدرسلیمانی"قاسمحاجشهیدسپهبد"سردارپیکرتشییعمراسمدرایرانمردمگستردهحضور

کرد.تهدیدسیاهروزبهرایکارآمسلیمانی،دخترکردند.کترشسلیمانیژنرالبراییرعزادادرتهراندرتنهزاراننوشت:آلگماینهفرانکفورتر

داشت.ایگستردهبازتاباشپیگلویژهبهآلمانرسانههایدرسلیمانی"قاسمحاجشهیدسپهبد"سردارپیکرتشییعمراسمدرایرانمردمگستردهحضور

آم برای را سیاه" "روز سلیمانی، سردار دختر نوشت: تصاویراشپیگل نیز آنالین اشپیگل کرد. اعالم راریکاییها مقاومت سرداران پیکرهای پرشکوه تشییع از ی

کرد.منتشرخودسایتدر

شزتلوی سلیمانی سردار پیکر تشییع برای تهران در مردم از «اقیانوسی کرد اعالم باشکوه مراسم این از بخشی مستقیم پخش با نیز ایتالیا نیوز اسکای کتریون

اند.»کرده

همرزمش شهدای و سلیمانی» «شهید پیکر تشییع مراسم در ایرانی میلیونها کرد: اعالم سلیمانی شهید پیکر تشییع مراسم پوشش با «المسیره» یمنی شبکه

کردند.کترش

ش کرد: اعالم شبکه این گزارش، این اساس تصاویربر داشتن دست در با مقاومت شهدای پیکر تشییع مراسم در کنندگان مرکت شعار سلیمانی، شهید از گری

دادند.سراسرائیلبرگرمویکارآمبر

تص یمنی شبکه «راین کرد: جزیح در سلیمانی شهید فرزند سلیمانی» قلبرینب در سلیمانی سردار که کرد اعالم مقاومت شهدای پیکرهای تشییع مراسم یان

دارد.جایایرانیانتکتک

کردند.کترشمقاومتشهدایوسلیمانی»«سردارپیکرتشییعمراسمدرمردمازیربیشماتعدادکهکرداعالمالسابع»«الیومیرمصپایگاه

مص پایگاه این گزارش، این اساس مذکورربر مراسم در ایرانی برجسته شخصیتهای کرد: اعالم مقاومت شهدای پیکر تشییع مراسم از بخشی زنده پخش با ی

کردند.کترش

کردند.اقامهنمازمقاومتشهدایپیکرَسربرایرانعالیرهبرکرد:کیدأتالسابعالیوم

پرداخت.مقاومت،شهدایپیکرتشییعمراسمدرسلیمانی»«شهیدفرزندسلیمانی»ینبز«سخنانپوششبهعراق«المسله»پایگاه

کرد.توصیفقماربازرایکارآمیرجمهورئیستشییع،مراسمیانرجدرسلیمانیینبزنوشت:عراقیپایگاهاینگزارش،ایناساسبر

شد.منجرآنهایخیرتاپیوندبهعراقوایرانملتهایمیانافکنیتفرقهبرایترامپشیطانیتدابیرنوشت:سلیمانیینبزازنقلبههمچنینالمسله

داد.نشانواکنشسلیمانیشهیدازجملهمقاومتشهدایپیکرتشییعمراسمدرمردمگستردهحضوربه«النشره»لبنانیپایگاه

کرد.منتشررامذکورمراسمدرمردمگستردهحضورازیرتصاویپایگاهاینگزارش،ایناساسبر

کردند.اقامهنمازهمرزمششهدایوسلیمانیشهیدپیکربرایرانعالیرهبرکرداعالمهمچنینالنشره

رویه خالف بر سلیمانی، سردار پیکر تشییع مراسم در مردم چشمگیر حضور دلیل به میدهد، پوشش را ایرانی ضد اخبار موارد اغلب در که لبنانی پایگاه این

کرد.توصیفمیلیونیراحضوراینسابقش،

داد.قراریرخبپوششموردراهمرزمششهدایوسلیمانیسردارپیکرتشییعمراسمنیوز»یهر«سومعراقیشبکه

شدند.تشییعتهراندردوشنبهامروزمقاومتشهدایوسلیمانیشهیدپیکرکرد،اعالمشبکهاینگزارش،ایناساسبر

کردند.اقامهنمازمقاومتشهدایپیکربرایرانعالیرهبرکرداعالمهمچنینمذکورشبکه

جرسوم در سلیمانی سردار شهید جانشین قاآنی» «اسماعیل سردار سخنان پوشش به همچنین نیوز کرد:ریه اعالم وی از نقل به و پرداخت تشییع مراسم یان

است.منطقهتمامازیکارآمراندنبیرونایرانهدف
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پرداخت.تهراندرمقاومتشهدایپیکرهایتشییعمراسمدرمردمنظیربیحضوریرخبپوششبهالیوم»«روسیاشبکه

کرد.توصیف«گسترده»رامراسمایندرمردمحضورمذکور،مراسماززندهیرتصاویپخشضمنشبکهاینگزارش،ایناساسبر

کردند.تشییعراالمهندس»مهدی«ابوپیکرهمرزمانش،وسلیمانی»«سرداربرعالوهایرانمردمکهکرداعالمالیومروسیا

در مردم کرد: اعالم و پرداخت تهران در مقاومت شهدای و سلیمانی شهید پیکر تشییع مراسم در مردمی گسترده حضور پوشش به نیز «العهد» لبنانی پایگاه

شدند.حاضرخیابانهادرگستردهصورتبهصبحاولیهساعات

ش جمعیت میزان به نوشت: توئیتر در پیامی انتشار با اوباما، باراک مشاور نصر» درر«ولی است عطفی نقطه این کنید نگاه سلیمانی تشییع در کننده کت

خاورمیانه.

یدربگیانتقامدادهایمانجامکهطورهماندادندپیغامیکاییهارآمخاتمی:

آم هستند، انتقام به مصمم مسئوالن خاتمی: بگیرسیداحمد انتقام دادهایم انجام که طور همان دادند پیغام کهریکاییها طور هر گفتهاند، مسئوالن و ید

میگی انتقام باربخواهیم باید نشاند؛ جایش سر را دشمن که است آن مقدس انتقام گفت: وی است. آمده مجرمان برابر در انتقام کلمه بار چهار قرآن در یم،

آم جانانه آمرانتقام عقده کرد، مایوس جنایات این از را خداباوریکا و ایمان دلیل به سلیمانی قاسم حاج و عراق مردمی بسیج از خاتمیریکاییها است. ی

بز شهادتی چنین که است دلیل این به کرد: شقیتربیان دست به شهادت میشود، او نصیب بزرگ بسیار آدمنماها و انسانها ویرین است. باارزش و گ

آم جنایات کرد: ورخاطرنشان خدا قانون و دین میخواهیم ما چون است، کشور این در دین حاکمیت دلیل به انتقام است، ایران از انتقام دلیل به یکاییها

برنمیتابند.راآنخدادشمنانباشد،حاکمالهیارزشهای

است؟چقدرمجلسدرنمایندگانیرماندگامتوسط

ماندگا متوسط گفت: هنر مجلسربا در نمایندگان قبلی1.5ی برنامههای با بخواهند تا میشوند، مجلس وارد جدید که افرادی نتیجه در و است بوده دوره

زمان بیایند کنار آنها با و شوند دزآشنا هم را بودن رئیس نائب جایگاه و بوده مجلس نماینده دوره چندین که باهنر محمدرضا میگذرد. کردهریادی ک

گفت در بهواست مقدار این میکنم فکر مجلس دوره این در داشت: اظهار را80گویی برنامههایی داشتند، حضور آن در که نمایندگانی برسد،چون درصد

ماندگا دوره نهایت در بود. نشدنی که کنند اجرایی ماندگارمیخواستند متوسط میآید؛ پایین مجلس در نمایندگان مجلسری در نمایندگان بوده1.5ی دوره

میگذرد.یادیززمانبیایندکنارآنهاباوشوندآشناقبلیبرنامههایبابخواهندتامیشوند،مجلسواردجدیدکهافرادینتیجهدرواست

استانسانمیلیارد6.9دوبرابردنیامردمدرصدیکثروت

توآبنیاد وضعیت بررسی به خود جدید گزارش در حاضرزکسفام حال در پرداخت. جهان سطح در ثروت در2153یع بیشتر یا دالر میلیارد یک ثروت با نفر

ثروت مجموع معادل آنها ثروت مجموع که دارند وجود سال4.6جهان پایان تا میلیاردرها شمار است. انسان برابر2019میلیارد دو قبل دهه یک به نسبت

نابراب آن، با همزمان اما کرده، پیدا ثروترافزایش برابر دو اکنون جهان ثروتمند درصد یک ثروت که جایی تا است کرده پیدا افزایش نیز انسان6.9ی میلیارد

است.

رهبرانقالبعربیخطبهازیرهزالجیرمجتمجید

قطرمج شبکه سرشناس الجری رهبزی معظم مقام عیب" بدون و "شیوا سخنرانی از کرد.جمالریره تمجید عربی زبان به مجری الجریان، بهزی واکنش در یره

رهب معظم مقام عربی بدونرخطبه و شیوا عربی زبان به ایران رهبر خامنهای، علی اهلل) (آیت سخنرانی که میدهم شهادت نوشت: خود توییتر صفحه در ی

بسیا زبان از آن شنیدن از بهتر بار هزار او زبان از عربی" "زبان شنیدن و بود مهمرعیب شما دیدگاههای و نظرات نوشت: همچنین است.وی عرب حکام از ی

قطراست.مج شبکه سرشناس الجری دیگزی توییت در "زبانریره حروف تجوید و سخنرانی و نطق چگونگی و رسانهای کارهای نوشت: جوانیزی از را یبایمان"

بز خبرنگار و ادیب توسط و اردن رادیو مصردر علیرگ اهلل (رحمت شوشه فاروق بههی شهادتم و آموختم چیز) عربی زبان به ایران رهبر گفتن سخن جززیبا ی
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رهب معظم نیست.مقام است، آن مستحق او که حق به عرب،رشهادت خواهران و برادران برای عربی زبان به را هفته این جمعه نماز خطبههای از بخشی ی

کردند.بیان

ایرانموشکیحملهدریکاییرآمنظامیصدازبیششدنکشته

خبر«کات پایگاه در گزارشی طی سیاسی مسائل کارشناس و تحلیلگر شاکدام» «سیتیرین تحلیلی عالیرتبه،زی نظامی مقامهای گفته به نوشت: تروث» ن

آم کنند.رنظامیان تامین را آنها امنیت تا بیاورند االنبار استان در عیناالسد پایگاه به عراق سراسر از را خود تجهیزات بودند مجبور حمله از پیش یکایی

آمز«سیتی نظامی صد از بیش میدهد نشان که کرده پیدا دست اطالعاتی به کرد ادعا گزارش این در پایگاهرنتروث» به ایران موشکی حمله در یکایی

آم اینکه بیان با وبگاه این شدهاند. کشته عراق در بهرعیناالسد شد مدعی میکنند، تکذیب را عیناالسد پایگاه به حمله در تلفات گونه هر کنون تا یکاییها

میدهد.قرارعمومدسترسدرراعیناالسدپایگاهازیربیشتکرمداوویدئوهازودی

یمرنداشدنقویجزراهیرهبرانقالب:

شی تلخ، ماجراهای است؛ استثنایی و ماجرا پر هفته گذشت، ما بر که هفتهای دو یومراین هفته. دو این در آمد پیش ایران ملت برای درسآموز حوادث ین،

رو یعنی روزاهلل آن میکند. مشاهده حوادث در انسان را خدا قدرت دست که خونزی پاس به کشورها بعضی در نفر هزار صدها و ایران در میلیون دهها که ی

دادند...شکلراجهانبدرقهینرگتربزوآمدندخیابانهابهقدسسپاهفرمانده

ماندنی بهیاد و پرشکوه جمعه نماز در اسالمی انقالب معظم ماه27رهبر سلیمانی98دی قاسم حاج مطهر پیکر تشییع در فهیم ملت معجزهگون حضور تهران،

ام پایگاه به حمله در سپاه کوبنده پاسخ نیز و یارانش خودرو باطن ملت افزودند: و خواندند کننده تعیین و درسآموز یوماهلل دو را االسد عین در یکاییها

هاست.زمینههمهدرایرانشدنقویترین،رآفعزتمسیراینادامهراهتنهاودادنشانحضورایندرراشیاطینمقابلدراستقامتیعنی

پایگاه به حمله در سپاه کوبنده پاسخ نیز و یارانش و سلیمانی قاسم حاج مطهر پیکر تشییع در فهیم ملت معجزهگون حضور خامنهای اهلل آیت حضرت

نشانرام حضور این در را شیاطین مقابل در استقامت یعنی خود باطن ملت افزودند: و خواندند کننده تعیین و درسآموز یوماهلل دو را االسد عین در یکاییها

هاست.زمینههمهدرایرانشدنقویترین،رآفعزتمسیراینادامهراهتنهاوداد

آم پایگاه درهمکوبیدن روز بارایشان ملتی اینکه افزودند: و برشمردند ایاماهلل از دیگر یکی نیز را اسالمی انقالب پاسداران سپاه موشکهای اصابت با یکایی

است.ایاماهللجزونیزگربزروزاینپساست،الهیقدرتدستنشاندهندهبزند،سیلیعالمگویرزوومتکبرقدرتیکبهروحیتوانوقدرتچنین

ام به پاسداران سپاه قدرتمندانه پاسخ یعنی اخیر هفتههای اهللهای یوم از دیگر یکی به اشاره با اسالمی انقالب تررهبر قوی،أیکاییها واکنش این کردند: کید

شد.واردیکارامابرقدرتیهیبتبهکهبودحیثیتیضربهنظامی،ضربهاینازمهمترامابودنظامیمؤثرضربهیک

ام ابهت به سپاه ضربه امرایشان بیآبرویی موجب را چیریکا هیچ با حیثیتی مستحکم ضربه این افزودند: و خواندند افزایشزیکاییها و شود نمی جبران ی

گرداند.برنمیراآنهارفتهدستازآبرویزنند،میحرفآنازیکاییهارامروزهااینکههایمرتح

شد؟منصرفروحانیتجامعهدرحضورادامهازهاشمیچرا

مهاج مسیح االسالم انقالبرحجت از بعد که بودند شاه زمان سناتورهای مال روزنامهها این هستند، مصادره اطالعات و کیهان روزنامه گفت: خبرآنالین به ی

جمهو روزنامه ولی شدند، اینرمصادره تمام در که کسی عنوان به نیست. دولتی روزنامه و مصادرهای روزنامه اسالمی و40ی بودهام سیاسی مسائل در سال

سال ندیدهام. دهم مجلس از ضعیفتر را مجلسی هیچ داشتهام، کار و سر نمایندگان با و دیدهام را صالحیت92مجلسها رد را هاشمی آقای نگهبان شورای

مجلس انتخابات آخر نفر بود. جرم خودش بودن هاشمی این و بود هاشمی آقای چون میدانستیم، که ما اما نداشتند، دلیلی هیچ دلیلی؟ و جرم چه به کرد،

کاندیدایرخب نباید تهران در بهرگان رغبتی هاشمی آقای شد باعث کنی مهدوی اهلل آیت سوی از مبارز روحانیت جامعه به افراد برخی آوردن میشد. یاست

جمهو حزب نداشتند. حضور دیگر اخیر سالهای و بکشند کنار مبارز روحانیت جامعه از کال و ندهند نشان تشکل این در آیترحضور شهادت از بعد اسالمی ی
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د بهشتی انتخاباتراهلل در هاشمی نمیرسید. گوش به حزب درون از واحدی صدای واقع در شد. اختالف ج94و92گیر رسیدن قدرت به افراطیرمانع یان

شد.

)۱۴:۳۱-۹۹/۰۱/۰۷((تهران)استقانونیپزشکیاصلیمشکلعمرانیویرجااعتباراتکمبودتهران؛استانقانونیپزشکیکلمدیر

نیست.کافیاندازهبهسازماناینبودجهواستعمرانیویرجااعتباراتکمبودتهراناستانقانونیپزشکیکلادارهدرمامشکالتازیکیگفت:فروزش

کل مدیر فروزش قانونیمهدی گفتپزشکی در تهران قضاییواستان حقوقی- حوزه خبرنگار با جوان،گو خبرنگاران باشگاه اجتماعی وجودگروه به اشاره با

است.عمرانیویرجااعتباراتکمبودتهراناستانقانونیپزشکیکلادارهدرمامشکالتازیکیکرد:اظهارمالی،حوزهدرقانونیپزشکیمشکالت

سازمان در که مهمی نقشهای به توجه با افزود: قانونیوی اینکهپزشکی جهت به و بودن نوپا لحاظ به اما میشود، تعین بودجه دارد پزشکیوجود

نیست.کافیاندازهبهسازماناینبودجهکندیافتردرااجراییدستگاههایابزارنمیتواندقانونی

جا اعتبارات در عقبماندگی اینکه بیان با سازمانرفروزش قانونیی درپزشکی مترقبه غیر حوادث برای بودجهای ردیف گفت: دارد، وجود تهران استان

کنیم.استفادهسازماندرموجودبودجهازکههستیممجبوردهدخرناگهانیحادثهایاگرونداردوجودقانونیپزشکیسازمان

ه تحمیل باعث زلزله و سیل هواپیما، سقوط همچون حوادثی افزود: بهزوی هنگفت قانونیینههای کامپزشکی آنها که ومیشود هستند بینی پیش غیر اًل

است.نشدهگرفتهنظردربودجهایبرایشان

قانونیکلرمدی هپزشکی کرد: بیان تهران هزاستان روی مترقبه غیر جازینههای تاثیرینههای روزمره اعتبارات و کردنری برطرف برای جدی عزمی هستند، گذار

شود.بیشترتهراناستانقانونیپزشکیبودجهآیندهسالکههستیمامیدواروداردوجودمشکلاین

سومیکورودموضوعیت/نهداردیقترطقضاتبرایقانونیپزشکینظرشد؛حرمطجوانخبرنگارانباشگاهباگووگفتدر
)۰۷:۴۵-۹۹/۰۱/۰۳((تهران)قانونیپزشکیبهقضاییپروندههای

میشوند.ارجاعقانونیپزشکیبهقضاییپروندههایتمامسومیکیبارتقگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلمدیر

کل مدیر فروزش قانونیمهدی گفتپزشکی در تهران قضاییواستان حقوقی- حوزه خبرنگار با بردنگو بهره درباره جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه

متخصصان از قانونیقضات نظرپزشکی قضات برای کرد: قانونیاظهار کارشناسیرطپزشکی نظر قاضی یک است ممکن یعنی ندارد؛ موضوعیت اما دارد، یقت

باشد.نداشتهابهامیوبرسدکلیتبهموضوعیدربارهخودونکنداخذرا

به پروندهها تمام شاید افزود: قانونیوی گیپزشکی تصمیم پرونده درباره خود قاضی و نشود ازرارجاع قضات هم مواردی در اما کند، قانونیی استفادهپزشکی

میکنند.

میشوند.واردقانونیپزشکیبهبررسیجهتقضاییسیستمهایپروندههایکلسومیکًایبرتقگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
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به اظهارنظر برای که پروندههایی کرد: بیان قانونیفروزش نهایتپزشکی و میگیرند قرار بررسی مورد متخصصان توسط میشوند، بهارجاع کارشناسیها ًا

میشوند.واردقضاییمراجع

فارساکودیگر:منابع

)۰۸:۴۱-۹۹/۰۱/۰۱(مازندران)((س)معصومهحضرتحرمدرببودنبستهبهمعترضطلبهعذرخواهی

م فوترانفجار مشهدی، پسر دستان در نارنجک د33گبار و معصومه حضرت حرم درب بودن بسته به معترض طلبه عذرخواهی مازندران، در گاز با مسمومیت اثر در معاونرنفر گذشت
میخوانید.اسف29پنجشنبه_یرخببستهدرکهاستگذشتهساعت24حوادثینرتمهمعناوینکرونا،بهابتالءاثربرخواهرانعلمیهحوزههای

شد.مشهدچراغچیمنطقهدرساله20جوانگرمباعثمشهددرسازدستنارنجکانفجار،ایمناخبرنگارگزارشبه

م ماجرای گذشته روز بامدادی ساعات جوانرنخستین تلخ احمدی20گ اکبر علی قاضی همراه مأموران از تیمی و شد گزارش قتل کشیک قاضی به سالهای

شدند.اعزاممحلبهنژاد

با ترقه برای ساز دست نارنجک خودش همراه جوان پسر بردند پی جرم صحنه از فنی تحقیقات در و مشهد چراغچی منطقه در حضور با مراسمزمأموران در ی

میشود.چشمناحیهازدیگرجوانپسرشدنزخمیوویگرمباعثومیشودمنفجرنارنجکاینناگهانکهداشتهیرسوچهارشنبه

م انفجار این علت و دقیق بررسی برای پلیسی تحقیقات گزارش، این به پلیسربنا جنایی دایره مأموران کار دستور در وآگبار است گرفته قرار مشهد گاهی

شد.منتقلقانونیپزشکیبهجوانپسرجسد

دادند.دستازراخودجانکربنکسیدومونگازبامسمومیتبراثرمازندراندرنفر33امسالماهه11طیگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

طی کرد: اظهار عباسی امسال11علی با33ماهه مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان منواکسیدکربن گاز با مسمومیت براثر مازندران در نفر

داشت.درصدی13کاهشقبلسالمشابهمدت

شدگان فوت از اینکه به اشاره با در18وی گاز با مسمومیت از ناشی فوتشدگان کل از افزود: هستند بومی بقیه و بومی امسال11غیر بقی25ماهه ما و مرد

هستند.نز

است.کردهعذرخواهیمردمازومنتشرخودازویدئوییبود،کردهاعتراضحرمدرشدنبستنبه(س)معصومهحضرتحرمروبرویکهطلبهای

خودم از نامناسبی احساسی واکنش متأسفانه لحظه آن در شدم، مواجه صحنه این با وقتی و نداشتهام اطالعی حرم در شدن بسته از که میگوید طلبه این

بز اشتباه دارم، قبول و دادم رهبربروز و نظام تضعیف قصد عنوان هیچ به اما شدهام. مرتکب را معظمرگی مقام از اطاعت به موظف را خود و نداشتم را ی

میدانم.یررهب

بود.خواهرانعلمیهحوزههاییترمدیکزرمتکمیلیتحصیالتسابقکلرمدیوخواهرانعلمیهحوزهمدرسهمچنینداودی

گذشت.ردکروناویروسبهابتالیاثربرخواهرانعلمیهحوزههاییترمدیکزرممعاونداودییدهرف

سال اسفندماه از که داودی دوران96خانم طی و کرونا ویروس به ابتالی از پس بود، شده منصوب خواهران» علمیه حوزههای آموزش «معاون عنوان به

رفت.دنیاازامروزی،ربیما

بود.خواهرانعلمیهحوزههاییترمدیکزرمتکمیلیتحصیالتسابقکلرمدیوخواهرانعلمیهحوزهمدرسهمچنینداودیخانم
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کرده شهرستان معابر سطح در عمومی نظم زدن برهم به اقدام سال آخر چهارشنبه در که بروجردی اوباش و اراذل از نفر چهار گفت: بروجرد انتظامی فرمانده

شدند.دستگیروشناساییبودند،

کردن مصدوم و نشانی آتش خودروهای به حمله با بروجرد محالت از یکی در اوباش و اراذل از عدهای سال آخر چهارشنبه در افزود: غالمی اله عزت سرهنگ

کردند.عمومینظمزدنبرهمبهاقدامآنانخودروهایشیشههایشکستنونشانیآتشمأموران

پرونده تشکیل با و دستگیر را آنان از نفر چهار اوباش و اراذل شناسایی و تحقیقات انجام با پلیس اوباش و اراذل خرابکارانه اقدام این از بعد داشت: اظهار وی

داد.بروجردشهرستانقضائیمقاماتتحویلقضائی

خرابکارانه اقدام و زده برهم را شهر عمومی نظم بخواهند که کسانی گفت: عمومی نظم زنندگان برهم و اوباش و اراذل به هشدار با بروجرد انتظامی فرمانده

شد.خواهندزندانروانهودستگیرمسامحهایهیچبدوندهندانجام

مدتی از پس و شده منطقه عازم شهرستان این محیطبانان دماوند، کوهسفید ممنوع شکار منطقه به شکارچی ورود بر مبنی اطالعاتی کسب دنبال به

شدند.عملواردقانونیبرخوردجهتومشاهدهرامتخلفیندوربینکشی

مأمو مشاهده با تعقیبرشکارچیان از پس محیطبانان و نموده فرار به اقدام اسلحهرگوین که متخلفین از یکی نمودند. دستگیر را آنان از نفر دو طوالنی یز

گردید.یرمتواداشتهمراه

گردید.کشفبودهاندآبستنزمانایندریادزبسیاراحتمالبهکهوحشیمیشسهالشهمتخلفینازبازرسیدر

شدند.معرفیقضائیمراجعبهپروندهتشکیلوصورتجلسهتنظیمازپسمتهمان

آخ اساس نربر ورین ضرر مطالبه لحاظ به وحشی جانوران بهای محیطزخ به وارده جزیان میشریست، یک هر غیرمجاز شکار بابت از پرداخت قابل یمه

است.شدهتعیینتومانمیلیون75معادلوحشی

گذشت.ردکروناویروسبهابتالءدلیلبهاسالمی،شورایمجلسششمدورهدراهوازمردمنمایندهکهرامحمید

داشت.برعهدهراروحانیحسنستادیاستری،رجمهویاسترانتخاباتدورهدوازدهمیندرکهبوددامپزشکوتهراندر1337متولدکهرام،حمید

گذشت.درکروناویروسبامبارزهروزچندینازپسیزرتبیرشهرداایمنیخدماتوآتشنشانیسازمانمدیرعاملقلیزاده،محمددومپادآتش

)۱۶:۴۹-۹۹/۰۱/۰۳(مازندران)(گلوردبهیزنورومسافرانبیرویهورودازروستائیانگالیه

بیما این نکردن پیدا شیوع برای نیز مردمانش و مازندران ناگراستان بززی سالمت خاطر به را بمانیم خانه در و نشینی خانه عریر مسافران هستند اما کردند نتخاب حتیزیزگترها که ی
میگذارنند.یحرتفبهراوقتشانرودخانهوجنگلکناردروکردهسفرمازندرانکوچکروستاهایبه

زمان است ممکن آن شکست و ویروس کرونا با قطعزمبارزه طوالنی مدت برای خانه در ماندن و انجامد طول به عیدیادی امسال بود، خواهد ناخوشایند ًا

میکنند، زندگی خانه یک در که افرادی به و کنیم کوچک را خانوادگی جمعهای است کرده مجبور را ما کرونا که دارد اساسی تفاوت یک گذشته سالهای با

شویم.محدود

بز کنار را عید نیست قرار مادربزرامسال کنار و پدربزرگترهایمان و بگیرگ جشن لذترگها و باشیم دور آنها از خودشان سالمتی خاطر به است قرار امسال یم،

کنیم.جامعهنهایتدرواطرافیانسالمتیفدایراآنهاکناردربودناشتیاقو

بیما این نکردن پیدا شیوع برای نیز مردمانش و مازندران ناگراستان بززی سالمت خاطر به را بمانیم خانه در و نشینی خانه هستندریر اما کردند نتخاب گترها

ان)(مازندر(س)معصومهتحضرمحربدربودنبستهبهضمعترطلبهخواهیعذرایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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میگذارنند.یحرتفبهراوقتشانرودخانهوجنگلکناردروکردهسفرمازندرانکوچکروستاهایبهحتیکهیزیزعمسافران

تو روستای یک کلیجانرستاق منطقه گلورد فاصلهرروستای در که بوده سارکیلومت18یستی شهرستان رسانیهایری اطالع به توجه با و است شده واقع ی

برای را بحرانی شرایط که و بودهاند کشور مختلف نقاط از افراد این ورود شاهد همچنان روستا اهالی اما روستا این به مسافر و گردشگر ورود عدم از مکرر

است.زدهرقمروستامردم

کنیمیرحضوبازدیدهایودیدینزجایگراتلفنیمکالمهامسالعید

ط از است بهتر کرونا ویروس با مقابله برای را امسال نوروز عید گفت: گلورد روستای اهالی از وریکی دید از و باشیم همدیگر احوال جویای تلفنی مکالمه یق

یم.زبپرهیرحضوهایبازدید

گفت در است اجتماعی ارتباطات علوم ارشد کارشناس خود که سعادتفر انگاوحسین سهل علت به کرونا ویروس شیوع اینکه بیان با ایسنا با ازرگو بعضی ی

بود.خواهدلزمندرخودمانکردنقرنطینهویروساینلرکنتراههایازیکیکرد:اظهاراست،گسترشدرحالافراد

میکنیم.برقرارارتباطمیکنند،زندگیروستادرکهمادروپدرباتلفنیقرطازکهاستماهیکمدتبهاالنخانوادهاماعضایاتفاقبهمنکرد:یحرتصوی

حضو بازدیدهای و دید رفتن با و باشم ویروس ناقل بنده است ممکن کرد: خاطرنشان خانگی قرنطینه خصوص در ارتباطات علوم ارشد کارشناس درراین ی

دیگ فرد به ویروس این خودم بزرروستای و خودمان سالم حفظ برای را خانگی قرنطینه بنابراین گیرد فرا را ما روستای کل آلودگی این و کنم منتقل گترهاری

کردیم.انتخاب

بیما سابقه و سن کهولت دارای مادرم و پدر و محلیها هم و بستگان اکثر داد: ادامه دایی،رسعادتفر مادرم، و پدر با دیدار باطنی میل علیرغم هستند، ی

دلتنگی به توجه با را بستگان دیگر و عمو و دیگزخاله روزهای به مریادم شیوی و گل شاخه با کرونا ویروس شکست از بعد تا کردم اینرکول دیدار به ینی

بروم.یزانزع

کل اداره عمومی روابط قانونیمسئول رودخانهپزشکی و جنگل از استفاده برای مردم از بعضی حضور محل اهالی و ما ای از یکی متاسفانه گفت: مازندران

میشود.روستاپاکمحلبهدیگرشهرهایازویروسانتقالباعثامراینکهاست

تدابی میکنم خواهش محترم مسئولین از افزود: دیگرروی و رودخانه و جنگل فضای از استفاده و گردشگر عنوان به افراد حضور ثانوی اطالع تا کنند اتخاذ ی

شود.لغوروستاهادردیدنیاماکن

گردشگر ورود از فعال روستا و محل اهالی سالمتی و حفظ برای خودمان که است همین اختیار به آتش کارهای از یکی میگوید: گلورد روستای اهل فرد این

دهیم.شکستراویروساینهمکمکباممکنزمانینرکمتدربتوانیمتاکنیمیرگیوجلمحلبه

کل اداره عمومی روابط قانونیمسئول وپزشکی آبادانی در که شورا محترم اعضای دیگر و محل شورای رییس روستا، دهیار زحمات از شد: یادآور مازندران

دارم.راتشکرکمالهستند،خدمترسانیحالدرمحلکوچههایوخیاباندرآهکیختنروپاشیسمباهمهمچنانوکردهتالشمحلمشکالترفع

استبودهبیاثرمسافرانبهمااطالعرسانی

گفت در نیز گلورد روستای اهالی از دیگر یکی حسینی تقی تووسید روستای یک روستا این اینکه به اشاره با ایسنا با فاصلهرگو در و بوده یرکیلومت18یستی

مجارسا فضای و کانال در که اطالعرسانیهایی و مسافران از ما تمناهای و خواهش کرد: اظهار است، شده واقع شرایطزی این در اینکه بر مبنی داشتیم ی

است.بودهبیاثرمتاسفانهنکنندمسافرتروستااینبهیحرتفجهتمسافرانبحرانی

مسن افراد بحرانی شرایط این در اینکه به اشاره با بیمازوی این بیشتر معرض در که هستند روستا در تصریادی دارند، قرار ماری روستای بهورز مدیر کرد: یح

دادند.دستازیربیماایناثربرراخودجانآنهاازنفریکمتاسفانهکهشدهاندکرونایربیمادچارمحلیهاهمازتنچندو

را ما حرف آنها همه که نیایند خانوادهها دیدار به حداالمکان دادیم تذکر هستند شهر در که خودمان محلیهای هم به حتی ما گفت: گلورد روستای فرد این
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هستیم.روستااینبهمسافرانورودشاهدهمچناناماپذیرفتند

ع هموطنان از بنابراین آمد خواهد وجود به ما روستای در فاجعه باشد ویروس ناقل مسافران از کسی اگر شد: یادآور دازحسینی تقاضا حاضرریز حال در که یم

کنند.کولومیردیگزمانبهیربیمااینرفعازبعدراخودمسافرتونکنندمسافرتروستااینبه

نکنیدسفرگلوردروستابهمیکنمخواهشمسافراناز

گفت در نیز گلورد روستای دهیار روز انجم تبوولی ضمن ایسنا با ورگو خود سالمتی حفظ برای دارم درخواست گردشگران و مسافران کرد: اظهار نو سال یک

نکنند.سفرمکاناینبهروستاایناهالی

بسیار جنگل داشتن خاطر به که است روستایی گلورد اینکه بیان با توزوی تصریبایش میشود، محسوب مریستی به روستا این نزدیکی کرد: استانریح کز

میکند.جلبرایادیزگردشگرانومسافرانطبیعتا

مسافران اینکه به اشاره با گلورد روستای مدتزدهیار به گفت: آمدهاند، روستا این به کا7یادی روز اولین از و هستم روستا این دهیار که است خودرسال ی

نشد.محققاماباشدروستاییانبرایاشتغالزاییتابودهکشوربهآنمعرفیویرگردشگمکانعنوانبهروستااینثبتدنبالبه

اینکه به توجه با کرد: خاطرنشان روز ضد15انجم گندزدایی، به اقدام مازندران و کشور در ویروس کرونا شروع با دارم، فعالیت درمانی کادر در که است سال

کردهایم.روستامحیطپاشیآهکومعابرکردنعفونی

پیشگی از کمی فقط اقدامات این تمام داد: ادامه کمروی را شیوع و انتشار سرعت که بوده خانگی قرنطینه ممکن راه تنها و است ویروس این مقابل در یها

میکند.

است.عمومیمکانهایبهورودعدموفردیبهداشترعایتاصلینرمهمتافزود:گلوردروستایدهیار

بیما این بردن بین از تا شود رعایت مسائل کمی باید اما هستیم مردم خدمت در دل و جان با میزبان عنوان به ما شد: یادآور روز میکنمرانجم خواهش و ی

بمانند./ایسناخودخانههایدرکهکشورومازندرانیززعمردماز

)۰۸:۵۱-۹۹/۰۱/۰۵(یافتافزایشدرصدیکمازندراندررانندگیتصادفاتتلفاتمازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

داشت.افزایشدرصدیکقبلسالمشابهمدتبهنسبترقماینکهباختندجانرانندگیتصادفاتاثربرنفر593امسالماه11درگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

فوت به اشاره با خبرنگاران با گفتگو در چهارشنبه بعدازظهر عباسی علی ، نیوز وارش گزارش طی593به رانندگی تصادفات از ناشی جا11نفر سال افزود:رماه ی

شه83 برون جادههای در و هستند بومی شدگان فوت از شه409یردرصد درون محور روستایی159یرمورد، راه و ثبت25نفر به تصادف از ناشی فوتی

رسید.

بیشت اینکه اظهار با ساروی شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین میاندرود با103ی، با83بابل آمل گلربیشت79و شهرستان و باوین 9گاه

کمت دررمورد افزود: است، شده گزارش رانندگی تصادفات از ناشی فوتی امسال،11ین و14ماه به24هزار رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر مراجعهپزشکی

داشت.کاهشدرصد7قبلسالمشابهمدتبهنسبترقماینکهکردند

بیشت خصوص در کمترعباسی و بیشترین استان، مراکز از ارجاعی آمار اساس بر گفت: استان شهرهای مصدومان سارین در مصدومان بارین میاندرود و 2ی

است.شدهثبتنفر267بایدونکناررفشهرستاندرمیزانینرکمتنفر674هزارباآملونفر162هزار2بابابلنفر،970هزار

ان)(مازندردگلوربهینوروزانمسافربیرویهورودازروستائیانگالیهک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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سا فرهنگ امر در میتوانند استان اجرایی دستگاههای شد: یادآور استان اجرایی مقام آمارهایزاین از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی پیشگیرانهزیربا ی

باشند.مؤثررانندگیحوادثدرمصدومینوکشتههاآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایو

)۰۷:۴۹-۹۹/۰۱/۰۲(گذشتکههفتهایدرسمناناستانخبرهایینرمهمت

کشف ایرنا- دستگی۲سمنان- سمنان، در کرونا تشخیص آزمایشگاه افتتاح شاهرود، در غیربهداشتی الکلی مشروبات لیتر افزایش۵۰یرهزار سمنان، استان در مجاز غیر درصدی۸۳حفار
بود.گذشتههفتهدرسمناناستانمهمخبرهایازبخشیاستان،درکنندهضدعفونیمحلوللیترهزار۸۰ازبیشتولیدواستاندریرسایبجرایم

اسفند چهارم و بیست (از گذشته هفته در سمنان فروردین۹۸استان اول و۹۹تا اجتماعی سیاسی، اقتصادی، حوزههای در مختلفی اخبار و رخدادها شاهد (

میشود.مرورگزارشایندررویدادهاواخباراینازبرخیکهبودفرهنگی

سال آغاز مناسبت به پیامی در اسالمی انقالب معظم تقارهج۱۳۹۹رهبر به اشاره با شمسی، موسیبنجعفرری حضرت شهادت سالروز با سال اول روز ن

تب( با و فرستادند درود و سالم حضرت آن مقدس پیشگاه به معظمرعلیهالسالم) خانوادههای بویژه ملت همه به نوروز طراوت پر عید و مبعث سعید عید یک

کردند.یرنامگذاتولید»«جهشسالراجدیدسالسختکوش،خدمتگزارانهمهوسالمتعرصهجهادگرانجانبازان،وشهیدان

اقتصادی

س دل تشنه تدارعلی و پشتیبانی کمیته جلسه در گذشته شنبه سمنان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان اظهارداشت:رپرست کرونا با مقابله ستاد کات

شد.تولیداستاناینتولیدیواحدهایدرتاکنون،اسفندابتدایازدستعفونیکنندهضدمایعلیترهزار۸۰ازبیش

گفت در یکشنبه روز سمنان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان نظارت و بازرسی معاون یحیایی بازرسیومهدی گشتهای در داشت: ابراز ایرنا، با گو

شد.تشکیلاستانایندریالرمیلیون۲۴۹ازبیشارزشبهبهداشتیکاالهایتخلفپرونده۴۵کروناویروسبهمربوط

مدی غنیان دراسماعیل درخواست داشت: ابراز ایرنا با گو و گفت در یکشنبه روز سمنان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، مقررکل بیکاریافت بیمه برایری ی

میشود.انجامالکترونیکیصورتبهکرونا،ویروسشیوعازیرپیشگیمنظوربهشدند،بیکارکارازکهگرانیرکا

منصو مدیراحسان راهدارکیایی ورکل ورودی محورهای در تردد داشت: ابراز ایرنا، خبرنگار با گو و گفت در جمعه روز سمنان استان جادهای نقل و حمل و ی

است.داشتهکاهشدرصد۳۴امسال،فروردینیکمتا۹۸اسفند۲۰ازاستاناینخروجی

مدی حسینی داشت:رحمیدرضا اظهار ایرنا با گو و گفت در شنبه سه روز سمنان استان دامپزشکی بیماکل علیه بومی طیور نیرواکسیناسیون دروی کاسل

شدتمدید۹۹اردیبهشتتاکرونا،ویروسشیوعازیرپیشگیوبهداشتینکاترعایتمنظوربهاستان،

آبخیزدا و طبیعی منابع اداره رییس منظمی آبخیزدارمعصومه سازههای داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در گذشته شنبه سمنان ظرفیتری شهرستان این ی

میکند.کمکسیالبازناشیخسارتکاهشویرزمینیزآبسفرههایتقویتبهکهداردراآبمکعبمترهزار۱۰۰ذخیره

فرهنگی

مدی تدینی اسماعیل والمسلمین االسالم خیرحجت امور و اوقاف ورکل امامزادگان داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان استان یه

است.تعطیلبعدیاطالعتای،ربیمااینبامقابلهستادبایرهمکاوکروناویروسبیشترشیوعازیرپیشگیهدفبااستاناینکهرمتببقاع

گردشگ میراثفرهنگی، حفاظت یگان فرمانده غالمی کربالیی داشت:رابوالقاسم اظهار خبرنگاران به سهشنبه روز سمنان استان صنایعدستی و حفار۵۰ی

شدند.دستگیرکلادارهاینحفاظتیگاننیروهایتوسطکنونتاسالابتدایازغیرمجاز

یافتایشافزصددریکانمازندردرگیداننرتصادفاتتلفاتان:مازندرقانونیشکیپزکلمدیرش:وار|خبرخبرادامهادامه
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مدی جمال گردشگرمهدی میراثفرهنگی، دررکل سرخه شهرستان ناملموس اثر پنج داشت: اظهار خبرنگاران به یکشنبه روز سمنان استان صنایعدستی و ی

رسید.ثبتبهملیآثارفهرست

گردشگ فرهنگی، میراث اداره رییس قاسمی اقامتیرمهدی واحد یک داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در چهارشنبه شامگاه دامغان شهرستان دستی صنایع و ی

شد.پلمبوتعطیلدامغانشهرستاندرکروناویروسشیوعبامقابلهولرکنتراستایدرمتخلف

اجتماعی

و معاون رییسی وزعلیرضا یکهزار دیروز ظهر از کرد: اعالم بهداشت بیما۲۷۳یر این به مبتالیان کل و شد شناسایی کشور در کرونا به مبتال جدید درربیمار ی

یافت.افزایشنفر۶۴۵بهگذشتهساعت۲۴درجدیدمبتالینفر۵۲باسمناناستاندرتعداداینرسید،نفرنفر۶۴۴وهزار۱۹بهکشور

مدی بغدادی ازروحید استان این خون اهدای پایگاههای به مراجعان تعداد داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان استان خون انتقال کل

است.یافتهکاهشدرصد۵۰حدودتاکنونکرونایربیماشیوعزمان

آزمایشگاه افتتاح اینکه به اشاره با سمنان در خبرنگاران به پنجشنبه شامگاه سمنان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رییس دانایی نوید

بیما تسرتشخیصی گفت: است، شده ویروس به مبتال بیماران شناخت در خودکفایی سبب دانشگاه این در کرونا مهمتری درمان، شروع زمان در ینریع

است.استقاللایندستاورد

نورو مدیزمهدی قانونیکلری وپزشکی بیست تا یکم از استان این در تصادفها جانباختگان داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان استان

یافت.افزایشگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرامسالاسفندپنجم

محمد آل قائم سپاه فرمانده دامغانی حمید دوم سرتیپ داشت:(سردار اظهار ایرنا با گو و گفت در سهشنبه روز سمنان استان الکلی۲عج) مشروبات لیتر هزار

شد.کشفشاهروددرصنعتیالکلبامخلوطوغیربهداشتیصورتبهتولیدشده

داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در پنجشنبه روز سمنان استان احمر هالل جمعیت مدیرعامل خانی محمد نقدیرمیلیارد۲مظفر غیر و نقدی کمکهای یال

شد.ارسالبلوچستانوسیستانسیلزدههموطنانبرایپنجشنبهروزاستاندرجمعیتاینپایگاههایدرشدهیرجمعآومردمی

م داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در دوشنبه روز سمنان فرماندار دانایی صورترسیدعباس به شهر این سنتیساز مهر مسکن در واقع سالمت ساعته۱۶کز

است.کروناویروسزمینهدرافرادبهمشاورهایودرمانیخدماتارایهآماده

داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رییس دانایی منوید برایرچهار نقاهتگاه کز

کرد.کاربهآغازدانشگاهاینپوششتحتدرمانیمراکزدرکروناویروسبهبودیافتگاننقاهتدورانگذراندن

میرش سرمسعود مدیریفی سازمان شهردارپرست نقل و حمل مهندسی و مریت داشت: اظهار خبرنگاران به یکشنبه روز سمنان کنتری مدیرکز و ترافیکرل یت

شد.یزراهانداآزمایشیصورتبهیالرمیلیارد۵۲بالغایینهزهبایرشهنقلوحملهوشمندسامانههایمطالعاتاولگامتحققراستایدریرشهردا

داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در پنجشنبه عصر سمنان استان احمر هالل جمعیت مدیرعامل محمدخانی و۱۱۵مظفر از۷۳۱هزار در۹۸اسفند۲۹تا۱۳نفر

شدند.تبسنجیوپایشکروناویروسشیوعازیرپیشگیبرایجمعیتاینامدادگرانتوسطاستاناینخروجیوورودیمبادی

مدی سازمان مدیرعامل پیوندی شهرحمیدرضا مواد وتبدیل پسماند و شهرداریت درری زباله تولید داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در یکشنبه روز سمنان ی

یافت.افزایششهرایندر۹۷سالمشابهمدتبهنسبت۹۸اسفند

شهردا ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان عامل مدیر شاهرودی رضایی بهرمحمدحسن توجه با داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در چهارشنبه روز شاهرود ی

کردند.خاموشرایقرحمورد۳۵نشانانآتش،سالآخرچهارشنبهحادثهنوعهرمقابلهبرایقبلیآمادگی

م معاون سلمانپور مدیرناصر فورکز و حوادث واریت داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در جمعه روز شاهرود پزشکی میامیژیتهای محور در پراید خودروی گونی

گذشتکههفتهایدرسمناناستانهایخبرینمهمترایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شد.تنیکشدنکشتهباعثسبزوار-

اظهارداشت: خبرنگاران به شنبه شامگاه سمنان استان انتظامی فرمانده حسنی عبداهلل یک١٠سردار از ضدعفونیکننده مواد و خارجی داروهای انواع قلم هزار

شد.کشفقاچاقکاالهایدیگرهمراهبهدامغانسمنان-محوردریلیرتدستگاه

سایب جرایم اینکه بیان با ایرنا با گو و گفت در سهشنبه روز سمنان استان فتا پلیس رییس صادقی حسین سالرسرهنگ با مقایسه در امسال استان در ی

دارد.قراراستانیرسایبجرایمصدردربانکیحسابازاینترنتیغیرمجازبرداشتگفت:یافت،افزایشدرصد۸۳گذشته

گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان استان انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون صفرزاده باقر امنیتسرهنگ زدن برهم حین در نفر داشت:هشت ابراز ایرنا، با

شدند.دستگیراستانیرچهارشنبهسوحوادثدرشهروندانآسایشوجامعه

پلیس رییس بینقی موجبآرضا کارت به کارت روش در پول جابهجایی سقف افزایش داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در دوشنبه روز سمنان استان گاهی

است.شدهاستاندریرکالهبردادرصدی۶۴افزایش

و غیرمجاز بهداشتی لوازم قلم میلیون یک داشت: اظهار خبرنگاران به شنبه سه روز سمنان استان انتظامی فرمانده جانشین میراحمدی سیدعلی سرهنگ

شدند.دستگیراستانپلیستوسطنفرهشتوشدکشفشدهاحتکار

رنگ مرتضی سارسرهنگ باند یک اعضای از نفر پنج داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در چهارشنبه روز دامغان شهرستان انتظامی نیروی فرمانده جانشین قریز

شدند.دستگیردامغاندرخودروییقطعاتوخودرو

من اسباب جابجایی نوروززممنوعیت ایام در پیشگی۹۹ل منظور به استان شهرهای سطح خانمردر یک بهبودی جرم، وقوع از ویروس۱۰۳ی به مبتال ساله

ط اجرای سمنان، در غربالگرکرونا عبورح مسافران پایش و ازری کاهش١٠ی شنبه، سه روز از سمنان استان منا۱۰خروجی از سرقت کاهشزدرصدی و ۱۰۰ل

جیبب استانردرصدی در مشکی مادر از نوزاد یک تولد ، گذشته سال مشابه مدت به نسبت گذشته سال اسفند در دروسمنان کرونا ویروس به ابتال به ک

مردانه و زنانه آرایشگاههای تمام تعطیلی و سمنان کوثر جلبیمارستان دلیل به سمنان خبرهایرگیواستان از بخشی بعدی، اطالع تا کرونا ویروس شیوع از ی

بود.گذشتههفتهدرسمناناستانمهم

ورزش

روزریازحسین سمنان جوانان و ورزش اداره رییس پیشگیی برای داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت در شنبه تمامرسه فعالیت کرونا ویروس انتشار از ی

است.ممنوعوتعطیل۹۹فروردین۱۵روزتاشهرستاناینورزشیباشگاههای

در ورزشی مهم خبرهای دیگر از سمنان شهرستان در کرونا ویروس شیوع با مقابله برای فعالیت ممنوعیت نکردن رعایت علت به ورزشی باشگاه چهار پلمب

بود.گذشتههفتهدرسمناناستان

جماراندیگر:منابع

/۹۹/۰۱((گیالن)کرونابامقابلهملیبسیجحرطدرگیالنیمیلیون2بربالغیرغربالگداد؛خبرگیالنپزشکیعلومدانشگاهسخنگوی
۰۳-۱۴:۰۷(

شدند.یرغربالگکرونابامقابلهملیبسیجحرطدرگیالنی100ومیلیون2تاکنونگفت:گیالنپزشکیعلومدانشگاهسخنگویگیالنایسنا/
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نقی گفتمحمدرضا در طوپور اهداف به اشاره با ایسنا با طرگو کرد: اظهار کرونا با مقابله ملی بسیج قرارح تقویت هدف با کرونا با مبارزه ملی مبارزهرح گاه

بیما آمدهربا در اجرا به استان سراسر در کرونا ویروس به مبتال بیماران پذیرش برای امکانات و ظرفیتها تمام از استفاده گیالن، پزشکی علوم دانشگاه در ی

است.

شدند.یرغربالگکرونابامقابلهملیبسیجحرطدرگیالنی100ومیلیوندوتاکنونداد:ادامهوی

خواستهنقی مردم از بارها اینکه بیان با نوروپور بازدید و دید از که خوددازایم نوروری بازدیدهای و دید گفت: کنند، موردزی باید که جدی تهدیدهای از ی

است.درمانیکادرهایدغدغهازیکیمتاسفانهکهگیردقرارتوجه

تص گیالن پزشکی علوم دانشگاه همکارسخنگوی کرد: بیماریح به ابتال موارد کاهش در مهمی بسیار نقش بهداشتی توصیههای گرفتن جدی و مردم یری

دارد.کرونا

آمارنقی براساس کرد: خاطرنشان استان در الکل با مسمومیت آمار خصوص در قانونیپور استانپزشکی این در صنعتی الکل مصرف اثر بر نفر هفت تاکنون

دادند.دستازراخودجان

پیامانتهای

)۱۹:۲۰-۹۹/۰۱/۰۴(شرقی)(آذربایجانسوختگیازناشیاثرصدماتدرمیروگرمدرصدی31افزایش

داد.خبراستاندرسوختگیازناشیدراثرصدماتمیروگرمافزایشازآذربایجانشرقیاستانقانونیپزشکیکلرمدی

داشت: اظهار صفاییفرد در119علی سوختگی از ناشی صدمات اثر در تعداد11نفر این از دادند، دست از را خود جان آذربایجانشرقی استان در امسال ماهه

است.داشتهافزایشدرصد26و38ترتیببهکدامهرکهاستبودهمردنفر68ونزنفر51

است.یافتهافزایشدرصد31شدهفوتنفر91کهگذشتهسال)هماه(یازدهمشابهبهمدتنسبتآماراینافزود:وی

قانونیکلرمدی نیزپزشکی امسال ماه بهمن در گفت: آذربایجانشرقی آنها6استان از نفر چهار که کردند فوت سوختگی اثر در بازنفر مقایسه در که بوده ن

است.داشتهکاهشنفرپنجگذشتهسالمشابهمدت

بودند.مرد63ونزآنهاازنفر39کهبودنفر102گذشتهسالدرآذربایجانشرقیاستاندرسوختگیازناشیمیروگرمکلتعدادکرد:خاطرنشانوی

)۱۰:۲۲-۹۹/۰۱/۰۵(کشترانفر12کرمانشاهدرتقلبیمشروبوقتی؛58سال«انتخاب»؛درروزنامهگردی

دادنددستازراخودجانمیشدتهیهآبوصنعتیالکلباکهتقلبیمشروبخوردنباکرمانشاهدرنفر17مجموعا58نوروزبهمنتهیماهیکطی

دادند.دستازراخودجانکرمانشاهدرتقلبیالکلیمشروباتنوشیدناثردرنفردوازده1358سالنوروزتعطیالتدر«انتخاب»:یخرتاسرویس

مو کیهان، گزارش دوشنبهربه قانونی،58فروردین6خ مپزشک علت اجساد، از معاینه از پس اعالمرکرمانشاه تقلبی مشروب نوشیدن اثر در مسمومیت را گ

داشت.
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نوروز به منتهی ماه یک این17مجموعا58طی دادند. دست از را خود جان میشد تهیه آب و صنعتی الکل با که تقلبی مشروب خوردن با کرمانشاه در نفر

میرسید.فروشبهقاچاقطوربهیالر1800مبلغبهیربطهرمشروبات

)۱۳:۱۵-۹۹/۰۱/۰۵((کردستان)باختهاندجانرانندگیحوادثاثربرگذشتهسالدرنفر325کردستان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

دادند.دستازراخودجانرانندگیحوادثاثرنفر325گذشتهسالماه11درگفت:کردستان،استانقانونیپزشکیکلرمدیکردستانایسنا/

گفت در خانیآباد دروبهتاش رانندگی تصادفات اشاره با ایسنا، با سال11گو کرد:98ماه اظهار شه325، برون های راه در رانندگی حوادث اثر بر درونرنفر ی،

دادند.دستازراخودجانروستاییویرشه

است.داشتهرا10.2کاهش97سالمشابهمدتشدگانفوتنفر362بهنسبتتعداداینافزود:وی

قانونیکلرمدی ازپزشکی گزارش این براساس کرد: بیان کردستان، شدگان325استان فوت امسال11نفر شه254ماهه برون های جاده در نفر42ی،رنفر

است.بودهروستاییهایجادهدردیگرنفر29ویرشهدرون

است.بودهنزنفر75ومردنفر250شدگانفوتنفرتعداداینازکرد:خاطرنشانخانیآباد

به کنندگان مراجعه به همچنین قانونیوی شدهپزشک یاد مدت این در گفت: و کرد و10اشاره ادارات182هزار به نزاع دلیل به قانونینفر کردستانپزشکی

بودهاند.نزنفر638وهزار2ومردآنانازنفر544وهزار7تعداداینازکهکردندمراجعه

پیامانتهای

خبرایراندیگر:منابع

)۰۹:۴۸-۹۹/۰۱/۰۷(فارس)(98سالدرنزاعمراجعیندرصدی5.7کاهشکرد:اعالمفارسقانونیپزشکیکلرمدی

مدی سالرایسنا/فارس ابتدای از گفت: فارس قانونی پزشکی استان98کل سطح در قانونی پزشکی مراکز به نزاع مراجعین آمار سال، این بهمن پایان و26تا در681هزار که بوده نفر
است.داشتهکاهشدرصد5.7قبلسالمشابهمدتبامقایسه

بودهاند.نزنفر17وهزار9ومردنفر664وهزار17گذشتهسالماههیازدهدرنزاعمراجعینکلتعدادازکرد:اضافهدرودچیعلیرضادکتر

عمومی روابط از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه مدتپزشکی این در مراجعین جمع که قبل سال مشابه مدت به نسبت آمار این افزود: درودچی 28فارس،

میدهد.نشانرادرصدی5.7کاهشبوده،نفر297وهزار

کل اداره آزمایشگاهی پزشکی قانونیمعاون نظپزشکی هزار یکصد صدور و بررسی به اشاره با ادامه در نیز ورفارس معاینات بخش در کارشناسی یه

قانونیکمیسیونهای سالپزشکی ماهه یازده معاینات٩٨در بخش در مدت این طی گفت: قانونی، و97تعدادپزشکی و430هزار بررسی مورد پرونده

استگرفتهقرارکارشناسییهرنظصدور

تعداد نیز ها کمیسیون بخش در داد: ادامه نژاد حسینی سا٢٠٩٨همایون آماده و تکمیل روند طی از پس که شده ارجاع واحد این به طزپرونده با درری ح

کشتارنفر12مانشاهکردرتقلبیمشروبوقتی؛58سالانتخاب:|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهارسالقضاییمراجعبهنتیجهوصادرکارشناسییهرنظتخصصی،کمیسیونهایجلسه

در مسئول مقام قانونیاین تشپزشکی تاالر به شده ارجاع اجساد خصوص در سالرفارس اول ماهه یازده در گفت: نیز مدت این در کل اداره تعداد٩٨یح

است.داشتهافزایشیروندیگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهبودهمورد4٢4٩کلادارهیحرتشتاالربهارجاعیاجسادکل

پیامانتهای

فارسپیامسیما،وصداخبرنگاران،باشگاهفارس،دیگر:منابع

/۹۹/۰۱((اردبیل)آنهامشخصاتهمراهبهشهداتصویرنصبتازندانبانیازمنددانشآموزانکفشتأمینشدنینزجایگاز
۰۷-۱۹:۳۲(

اردبیل.استان98سالمهرماهخوبخبرهایبهیمردانگاهیگزارشایندرداد؛99سالبهراخودجایورسیدپایانبهبدشوخوباخبارونشیبهاوفرازتمامبا98سال

خب گزارش سالرگزاربه اردبیل، از فارس سال98ی به را خود جای و رسید پایان به بدش و خوب اخبار و نشیبها و فراز تمام بر99با عدهای چند هر داد.

سال که باورند داصرف98این نگاهی گزارش این در دارد. وجود سال این از هم خوبی خبرهای اما بود تلخ و بد اخبار دارای سالرًا مهرماه خوب خبرهای به یم

اردبیل:استان98

)1398/7/4(شدحبسینزجایگنیازمنددانشآموزانکفشتأمین

دادگست کیفررئیس جمعیت کاهش راستای در سرعین شهرستان اقشارری از حمایت و قضائیه قوه ابالغی سیاستهای اجرای راستای در و زندانها ی

جایگ احکام جامعه نیازمند،زآسیبپذیر کودکان برای کفش تأمین به متهم یک الزام با که میکند صادر را حبس تهیه220ین متهم این سوی از کفش جفت

شد.یعزتونیازمنددانشآموزانبیندرمدارسگشاییزبافصلآغازباهمزمانو

)1398/7/10(یانآورزوخطرناکمشاغلدرزنانیرگیربهکاممنوعیت

ورمدی سخت خطرناک، کارهای انجام قوانین، مطابق گفت: اردبیل استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، دستزکل با مجاز حد از بیشتر بار حمل نیز و آور یان

کا برای مکانیکی وسایل از استفاده بدون اززگرانرو قسمتی بانوان، ارزشمند جایگاه به توجه با شد. خواهد برخورد متخلف کارفرمایان با و است ممنوع ن

است.گاههارکادرنزگرانرکایرگیربهکاشرایطبهمعطوفمجزابهصورتکارقوانین

)1398/7/1(یدندرخنوشتافزاردانشآموز2000برایقربکاغذیقبوضحذفبااردبیلیها

ش تورمدیرعامل بزکت نیروی جدیدریع تحصیلی سال آغاز و مهر زنگ با همزمان گفت: اردبیل استان از2000ق حاصل صرفهجویی محل از آموزشی بسته

میشود.یعزتواستانمحروممناطقدانشآموزانبیندرقربکاغذیقبوضحذف

)1398/7/1(خلخالدرنفر5000رایگانیتزوی

تاکنون گذشته سال از گفت: خلخال شهرستان پزشکی جامعه بسیج قالب25مسوول در تخصصی تک محروم16مورد مناطق به رهنمون شهید جهادی تیم

م بخش و شاهرود رستم، خورش اززکربخش بیش و شدهاند اعزام خلخال شهرستان وی5ی رایگان بهصورت مناطق این در نفر خدماتزهزار از و شده یت

شدند.بهرهمندماماییویرپرستادارویی،درمانی،

)1398/7/4(تعطیلیسال7ازپساصالندوزقانونیپزشکیمجددکاربهآغاز

س)(فار98سالدراعنزاجعینمرصدیدر5.7کاهشد:کراعالمسفارقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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داد.خبرتعطیلیسال7ازپساصالندوزشهرستانقانونیپزشکیکزرممجددفعالیتازاردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدی

)1398/7/6(تولیدچرخهبهنمینشهرستانتولیدیواحد26گشتزبا

گشتهاند.زبافعالیتچرخهبهمشکالتحلبابودهراکدقبالکهنمینشهرستانحوزهدرتولیدیواحد26گفت:اردبیلاستاندار

)1398/7/8(اردبیلاستانصنعتیکهایرشهدرآتشنشانیایستگاه4احداث

ش شهرمدیرعامل احداثرکت مقدمات گفت: اردبیل استان صنعتی با4کهای آنها تجهیز و آتشنشانی با4ایستگاه همراه آتشنشانی ماشین دستگاه

شه در مربوطه شهرادوات در آتشنشانی ایستگاه دو حاضر حال در و یافته انجام استان صنعتی شمارهرکهای صنعتی و2ک تجهیز مشگینشهر و اردبیل

است.یزراهانداحالدرآبادپارسواردبیل1شمارهصنعتیکرشهایستگاهوشدهیزراهاندا

)1398/7/13(اردبیلیزشهرباتجهیزاتدرصد80یزاستانداردسا

حدودرمدی گفت: اردبیل استان صنعتی تحقیقات و استاندارد با80کل شهرهای در مربوط تجهیزات دزدرصد را الزم استانداردهای اردبیل وری کرده یافت

است.شدهباطلبخشهاایندرمستقرتجهیزاتمابقیفعالیتمجوز

)1398/7/15(رسیدندخودکفاییبهامدادکمیتهمددجو750

جا سال در گفت: اردبیل استان امداد کمیته خودکفایی و اشتغال ازرمعاون بیش پرداخت با تسهیالت،20ی تومان به750میلیارد امداد کمیته مددجو

رسیدند.خودکفاییواشتغال

)1398/7/15(اردبیلدرغرمگوشتبهداشتیکیفیتارتقاءحرطاجرای

بهرهبردا آیین کشور، سراسر در همزمان بهصورت و دامپزشکی ملی روز با مرهمزمان گوشت عرضه و تولید رسمی شروع و رتبهری کشتاAغ صنعتیردر گاه

شد.آغازاردبیل

)1398/7/17(روستاییانبهاشتغالزاییتسهیالتتومانمیلیارد240پرداخت

استاندا عمرانی امور امروزرمعاون به تا گذشته سال ابتدای از گفت: اردبیل و240ی هزار پنج برای روستایی اشتغالزایی تسهیالت تومان نفر500میلیارد

است.شدهپرداخت

)1398/7/21(اردبیلاستانموتورسوارانبهرایگانایمنیکاله600وهزارنهازبیشیعزتو

)1398/7/9(اردبیلدرنامشانکنارشهدامشخصاتهمراهبهتصویرنصب

شهردا بودیم، کشور شهرهای برخی محلههای و کوچه از شهدا نام حذف خصوص در اخبار برخی شاهد که روزهایی دردر بر عالوه اخیرا اردبیل شهداری نام ج

بز این شناساندن در شهادت، و ایثار فرهنگ ترویج بر عالوه تا میکرد نصب نامش کنار در نیز را شهید تصویر شهر، خیابانهای و کوچهها بهردر مردان گ

کند.تالشجواننسلهای

)1398/7/19(اردبیلاستاندرراهیمرحبهتجاوزوغیرمجازسازوساختمورد441ازیرگیوجل

راهدا راهدارمعاون کل اداره گفت:ری اردبیل استان ای جاده نقل و حمل و ح441ی به تجاوز شناسائی،رمورد اردبیل استان در غیرمجاز ساز و ساخت و راه یم

شد.قمعوقلعوتوقف

دب…(ارآنهامشخصاتاههمربهشهداتصویرنصبتازندانبامندنیازاندانشآموزکفشتأمینشدنینجایگزازس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۳۴-۹۹/۰۱/۱۵(٩٨سالدراصفهاناجتماعیمهمخبر١٠بریرمرونگاه|یکدراصفهاناجتماعیرویدادهای

خب پر و شلوغ سال حوزهها دیگر همانند نیز اجتماعی خودرحوزه به کرونایی بوی و رنگ شده منتشر خبرهای تک تک که سال پایانی روزهای در بهویژه گذاشت، سر پشت را ی
اخبار بودن پررنگ نباید و...، استان در علمی پیشرفتهای زایندهرود، پیرامون حواشی و اخبار اصفهان، زندان از قضائیه قوه رئیس بازدید چون مهمی رویدادهای وجود با میگرفتند؛
سالی در اصفهان مهم اجتماعی رخدادهای مرور به تا داد قرار اختیارمان در را مناسبی فرصت نوروز عید تعطیالت شود؛ ذهنها در سال مهم رویدادهای دیگر شدن کمرنگ موجب کرونا،

یم.زبپرداگذشتکه

خب گزارش سالرگزاربه اصفهان، از فارس پرخب٩٨ی بالتبع و پرتنش سال منظر هر سالراز دوم نیمه در پیاپی و داغ خبرهای ازدحام بود، ایران مردم برای ی

میکردیم.برخورددیگرمهمرویدادیکازیرخببانیامده،بیرونآنحاشیههایبامواجههواتفاقبروزازهنوزکهبودشکلیبه

پایانی روزهای در که سالی باشند، داشته اشتیاق همیشه از بیشتر جدید سال به ورود و سال دادن تحویل برای مردم شد باعث که نشیبی و فراز پر روزهای

شود.کامل٩٨حوادثلیستتاشدمصادفکروناویروسشیوعباخود

دیگر بار ایران صبور و نجیب ملت که بود اتفاقات همین کنار در اما کردیم، تجربه را بحران از پر دلرسالی از که جایی تا داد، نشان را خود بودن یشهدار

رویید.مردمهمدلیگآوررمویروسیکخاکسترازوگرفتشکلعظیمتشییعآنسرزمیناینسردارانینرگتربزازیکیشهادت

این میان در همه لرستان، و خوزستان تا گرفته کرمان و گلستان مردم از دادند، نشان آبادتر وطنی داشتن برای را خود شایستگی بیشتر همیشه از که مردمی

نداشت.یرگازساجهانیمحاسباتومعادالتباکهیدندرآفنابیصحنههایآزمایشهاوابتال

پرخب و شلوغ سال حوزهها دیگر همانند نیز اجتماعی ورحوزه رنگ شده منتشر خبرهای تک تک که سال پایانی روزهای در ویژه به گذاشت، سر پشت را ی

پیشرفتهای زایندهرود، پیرامون حواشی و اخبار اصفهان، زندان از قضائیه قوه رئیس بازدید چون مهمی رویدادهای وجود با میگرفتند؛ خود به کرونایی بوی

در را مناسبی فرصت نوروز عید تعطیالت شود؛ ذهنها در سال مهم رویدادهای دیگر شدن کمرنگ موجب کرونا اخبار بودن پررنگ نباید و...، استان در علمی

یم.زبپرداگذشتکهسالیدراصفهانمهماجتماعیرخدادهایمروربهتادادقراراختیارمان

کنید):مشاهدهراخبرجزئیاتعناوینرویکلیک(با٩8سالدراصفهاناستاناجتماعیمهمخبر10برداشتخواهیمیرمروادامهدر

باشدپیگیرًاشخصجمهوررئیسبود/بینتیجهزایندهروداحیایستادتشکیلدستورفوالدگر:.1

گفت در اسالمی شورای مجلس در اصفهان مردم نماینده فوالدگر، اصفهانوحمیدرضا استان نمایندگان ارسالی نامه به اشاره با اصفهان در فارس خبرنگار با گو

فو رسیدگی خصوص در رئیسجمهور اصفهانربه استان مردم نمایندگان اصلی خواسته زایندهرود رودخانه احیای ستاد بحث کرد: عنوان زایندهرود، احیای به ی

است.بودهمصرفالگویاصالحوزایندهروددرآبمصرفیزبهینهسازایندهرود،قانونیحقآبههایاحیایزایندهرود،ساماندهیشاملکهاست

نمایندگان اصلی خواسته افزود: نیست، مشخص هنوز ماه چندین گذشت از بعد زایندهرود احیای ستاد تکلیف اینکه بیان با مجلس در اصفهان مردم نماینده

مشخص بود داده خود دفتر رئیس و خود اول معاون به را آن تشکیل دستور پیش ماه چند در رئیسجمهور که زایندهرود احیای ستاد تکلیف چرا که است این

است.نشده

پیگی رئیسجمهور دفتر و آب عالی شورای کانال دو از بود قرار زایندهرود احیای ستاد تشکیل دستور اینکه بیان با گذشتروی از بعد کرد: خاطرنشان شود، ی

ط از و است نشده انجام کار این ماه بتواندرچندین که احیایی ستاد شد؛ انداخته عقب که بود کار دستور در جلسه دو آب عالی شورای و نیرو وزارت یق

پیگی خانه وزارت یک از باالتر باید کند احیا را زایندهرود کشاورررودخانه وزارت خانه وزارت چهار و رئیس معاون رئیسجمهور، و شود وزارتزی نیرو، وزارت ی،

باشد.داشتهحضورهمکشوروزارتوصمت

98بهاردراصفهاناستانجادهایتلفاتدرصدی6کاهش.2

مدی سلیمانپور قانونیکلرعلی گفتپزشکی در اصفهان اظهارواستان اصفهان استان جادهای حوادث تلفات آمار به اشاره با اصفهان در فارس خبرنگار با گو
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سال اول ماهه سه در تعداد98،247داشت: این از که دادند دست از تصادفات در را خود جان وزنفر60نفر که187ن است حالی در این بودند؛ مرد نفر

دارد.فوتیهامیزاندرصدی6.1کاهشازنشانکهبودنفر263جادهایحوادثکشتههایگذشتهسالبهار

تص تاروی فرودین ابتدای از کرد: برونشه98خردادماه31یح جادههای شهر141یردر خیابانهای در و در85نفر دادند؛ دست از را خود جان ماهه3نفر

سال شامل251نیز96ابتدایی وز49نفر سال202ن بنابراین کردند، فوت اصفهان استان جادههای در سال96مرد به سال97نسبت به نسبت و کمتر تلفات

بیشت98 است؛رتلفات رسانده ثبت به را بهار6509ی در تعداد98نفر این از که شدند مختلف مصدومیتهای وز1954دچار آمار4555ن این بودند، مرد

میدهد.نشانرادرصدی3.5کاهشقبلسالبهنسبتنیز

آیندهسالازاصفهاندرسالکدارویتولید.3

راهاندا از اصفهان پزشکی علوم دانشگاه رئیس چنگیز، درزطاهره داشت: اظهار و داد خبر اصفهان سالکخیز شهرستانهای در کرایوتراپی خدمات ی

ا ورزنه، سجژشهرستانهای و برخوار زواره، رامشه، هرند، سالکزیه، درمانی و تشخیصی خدمات تمامی هستیم، روبهرو سالک به مبتالیان باالی آمار با که ی

میشود.ارائهبیمارانبهرایگانصورتبهدانشگاهبهوابستهمراکزتوسط

جنوب و جنوب منطقه میمه، و شاهینشهر برخوار، نطنز، اردستان، شهرستانهای افزود: است، کشور در سالکخیز استانهای از یکی اصفهان اینکه بیان با وی

حدود جمعیت با بیدگل و آران و کاشان نائین، اصفهان، نف700شرقی بیمارهزار با دری سالک «گلری داروی هستند؛ درمانوگیر اول خط میتوان را کانتیم»

داروسا کارخانههای از یکی اکنون هم میشود، آغاز اصفهان در دارو این داخلی تولید آینده سال از که برد نام اولیهزسالک ماده کردن وارد پیگیر اصفهان ی

است.ایراندرآمپولهاتهیهواصلیسازندهکترشازدارواین

کشوریرزوبهنمایندگانتذکرواصفهانپلیسفرماندهدستورباردار/نزبهسگحملهماجرایازتازهجزئیات.4

یک به سگ حمله دیگر بار کشور، عمومی مکانهای در عابران و کودکان به سگ حمله مورد چندین از موضوعیزپس شد، وی شدن زخمی به منجر باردار ن

شد.همراهبازتابباکشورواصفهانرسانههایدرسرعتبهکه

خانگ98یورماهرشه سگ قالده یک حمله مورد خود خواهران با همراه باردار زنی اصفهان، ملکشهر منطقه در که، این از پس و میگیرد قرار عظیمالجثه نزِی

حمله نیز خانواده اعضای دیگر به سگ اتفاق، این حین در میکوبد؛ زمین به شکم و صورت با را او و میپرد او روی به پشت از سگ میگذارد فرار به پا باردار

میکند.بیمارستانراهیراآنهاوواردنیزآنهابهآسیبهاییومیکند

مجا فضای پویشزکاربران و کرده نگرانی ابراز عمومی اماکن در سگگردانی خطرناک عواقب خصوص در خود شخصی صفحات در پستهایی انتشار با نیز ی

راهاندا من فارس سامانه در را نمیکنید؟» اجرا را عمومی مکانهای به سگ آوردن ممنوعیت قانون «چرا عنوان با عمومی مکانهای در گردانی سگ با یزمقابله

کردهاند.امضارارابطهایندرپویشنفرهزار2ازبیشجمعاکنونتاکهکردند

استان انتظامی نیروی فرمانده پدیده، این با برخورد لزوم درباره قضاییه قوه سخنگوی و اصفهان دادستان نظر اظهار و موضوع این به واکنشها تداوم با

پیگی دستور نیز آخراصفهان شدن جویا ضمن دیده آسیب فرد خانواده با تماس از پس اساس این بر کرد، صادر را موضوع این سالمتری وضعیت ین

است.شدهدادهخبرحادثهیرپیگیروندخصوصدرگزارشارائهبرایمعصومبیگیسرداردستورازحادثه،مضروب

استبرنگشتهعادیحالتبههنوزمترواصفهان/شهربهاغتشاشاتتومانیمیلیارد300خسارت.5

نورو ماهزقدرتاهلل آبان اغتشاشات در شهر به وارده خسارات از گزارشی اصفهان، شهر اسالمی شورای علنی جلسه سومین و صد در حضور با دنبال98ی به

بن قیمت ناگهانی شهردازافزایش داشت: اظهار و کرد ارائه شهررین طبیعی بالی یک مثل آشوب این ندارد، امنیتی نقش و است خدماترسان دستگاهی ی

نباید شرایط این در میکند، تشدید را بحران بلکه ندارد فایدهای هیچ بحران زمان در بحران کتمان یا نفی میشود ایجاد بحرانی وقتی کرد، غافلگیر را

یقین کنیم عمل بحرانها در شیوهها این به خواستیم اگر شد، صحنه وارد تصمیمگیمحافظهکارانه جرأت و شده بیعملی دچار وقتیرًا و میشود گرفته ما از ی
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نوآو و کنیم برخورد خالقانه بحران زمان در نمیتوانیم باشیم نداشته را جرأت میدانراین است ممکن آن دنبال به که باشیم داشته بحران با مواجهه برای ی

میشود.تبدیلاغتشاشبهاعتراضکهاستاینجاوشودگرفتهمادستاز

تص اصفهان ازرشهردار بیش اخیر اغتشاشات در کرد: به300یح تومان شهزمیلیارد سوختهریرساختهای اتوبوس هر برای مثال عنوان به شد، وارد خسارت ی

میشود.واردمردمبهآنآسیبواستمردمبهمتعلقینههازهاینکنیم،پرداختینهزهتومانمیلیون700ومیلیاردیکباید

اربعینپیادهرویدرهواپیماحادثهشهیدحضورروایتبغداد؛تاسوئیساز.6

ا هواپیمای سقوط حادثه جانباختگان عزای پرچم عدهای که نشده آرام نشسته، مردم بر دل بر که داغی حواسشانوهنوز که کسانی گرفتد، دست در را کراینی

بودند.جبرانپیدرروزهسهتأخیرباومیکردندپاربراشهدااینیادبودبایدحادثهازبعدنبود

از ا4بعد هواپیمای سقوط از عزاداوروز جای به و زده تجمع به دست فراخوان، اعالم ضمن شهرها برخی و اصفهان تهران، در محدودی جمع برایرکراینی ی

آبانرمساف176 در که کردند شعارهایی دادن سر به شروع دادند، دست از را خود جان هواپیما سقوط اثر در که دی98ی فتنه96، را78و88، آن مشابه هم

بودند.کردهتکرار

هستند، کشور در ناامنی و تقابل ایجاد و خیابان در حضور برای بهانهای دنبال به روز هر و کرده ثابت مردم انتخاب و نظام با را خود ضدیت که افرادی

هموطنانشان.یختهرزمینبرخونیاانتخاباتیاباشدینزبنشدنگراننمیکندفرقیبرایشان

فرهنگی کار عشقش میگوید: امیر پدر میخواند، درس همسرش همراه به سوئیس در امیر بودند، هواپیما سقوط حادثه شهدای از همسرش و اشرفی امیر

ش اربعین مراسم در تا آمد ایران به گذشته سال و زوربود ای.تی.اچ دانشگاه به تحصیل ادامه برای فرزندش که امیر پدر کند؛ گفترکت در بود، رفته باویخ گو

داشت.فرهنگیفعالیتهمزمانمیخواند،اصفهانصنعتیدانشگاهدرراارشدشکهزمانیوبودفعالیزدانشآموزمانازفرزندمداشت:اظهاررسانهها

رهب پیامهای داد: ادامه بود، انقالب رهبر عاشق او اینکه بیان با خاروی حتی و مینشست دلش بر اربعینری میکرد؛ دنبال را ایشان سخنان هم کشور از ج

کنیم.پیداحضوراربعینپیادهرویدرتاکردهمراهیراماوآمدبغدادبهسوئیسازهمسرشباهمراهگذشتهسال

ع داغدار شد: یادآور اشرفی امیر جزپدر سوءاستفاده مورد اینکه نه باشد، خانواده تسالی جهت مراسمها این میخواهیم و هستیم گیرد؛ریزانمان قرار یانها

رهب معظم مقام اما هستیم نفر یک داغدار داغرما س176ی در را ملت یک که نیست امیر پدر روایت فقط این دارند؛ دل بر را خودومسافر کنار در فراق این گ

بسیا روایت این گلهرمیبیند؛ نشسته دل بر داغهای از سوءاستفاده این از و کرده اعالم رسانهها با مصاحبه در که است حادثه این شهدای خانوادههای از ی

کنید.مشاهدهمطلبعنوانرویبرکلیکباراخبرنگارانبااشرفیامیرپدرگویوگفتفیلممیتوانیدکردهاند؛

کالنشهرهامیاندراصفهانآلودگیصدرنشینی.7

مدیرای حشمتی محیطرج حفاظت محیطزکل وضعیت اصفهان، استان رازیست صنعت توقف قصد که کرد اعالم و کرد بیان نامطلوب را اصفهان یست

کنیم.مراقبتایرانیخانوادههایآیندهازیمرداوظیفهوهستیمپایدارتوسعهسربازولییمرندا

بین در اصفهان افزود: به8وی اقتصادی فعالیت کنار در که شود توجه باید استان شکننده بسیار اقلیم به توجه با و است دارا را آلودگی اول رتبه کالنشهر

محیط وزمشکالت نداشتیم زمینهها دیگر در پیشرفتی هیچ سوخت بخش در فعالیت جز به و است مانده مغفول پاک هوای قانون شود؛ توجه هم یست

نداشتهایم.هواآلودگیدریرتأثیهیچخودروهانبودناستاندارددلیلبهولییمردااختیاردر4یوروسوختکهاستجاییتامشکالت

اصفهانامدادکمیتهتوسط98سالماهه10درشغل4795ایجاد.8

اکث ظرفیت از بهرهمندی همچنین میشود، محسوب جامعه امروز نیازهای از یکی اشتغال راههایرایجاد از یکی اشتغال مسیر از جامعه توانمند نیروهای یت

نامگذا است، جوانان ویژه به مختلف گروههای هدفمندکردن و جامعه اقتصادی سالررشد و98ی افزوده موضوع این اهمیت بر تولید» رونق «سال عنوان به

میشوند.عملواردراستاایندرمختلفنهادهای
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ح با جامعه ضعیف قشر به امدادرسان نهادی عنوان به امداد کمیته بین این وردر افراد شکوفایی موجب میتواند پیش از بیش اشتغال ایجاد مسیر در کت

بکاهد.پوششتحتمددجویانازخودپوششتحتمجموعهدرینیرکارآفبهکمکباوباشدجامعهدرامیدبارقهایجاد

مدی متینپور محمدرضا گفته ازرطبق بیش راستا همین در اصفهان استان امداد کمیته و4کل در795هزار سال10شغل ایجاد98ماهه امداد کمیته توسط

قبل سال مشابه مدت به نسبت که کا25شده همچنین و قرضالحسنه شکل به اشتغال وام پرداخت مسیر از شغل تعداد این ایجاد و است داشته یابیررشد

است.شدهانجاممددجویانبرای

یافتبهبودبیمارانازیکیکرونا/بهاصفهاندرنفر2ابتالی.9

اسفندماه پنجم روز اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط مدیر نجیمی، آرش نهایتا اصفهان در کرونا شیوع خصوص در فراوان شایعات نقل از پس

گفت98 مشکودر فرد عنوان به که کسانی از نفر دو کرد: اعالم اصفهان در فارس خبرنگار با قراروگو آزمایش مود بودند شده شناسایی اصفهان در کرونا به ک

بست هم اصفهان شهر بیمارستانهای سطح در و بوده اصفهان ساکن نفر دو این هستند؛ مبتال کرونا ویروس به که داد نشان آنها نمونه و بودند،رگرفته ی

است.شدهترخیصوکردهپیدابهبودآنهاازنفریکالبته

نیستاستفادهقابلبیمارانتمامیبرایداروکرونایی/بیمارروی«اکتمرا»دارویمثبتنتیجه.10

عیسیبنم بیمارستان ازررئیس پس اما داشت ناامیدکنندهای و وخیم بسیار وضعیت اکتمرا داروی تجویز از پیش کرونایی بیماران از یکی گفت: اصفهان یم

دارد.قرارخوبیحالتدربیماروضعیتاکنونوشدطیخوبیبهاودرمانیروندداروتجویز

تص بهرطباطبایی توجه با ما میشد، تجویز پزشکان توسط بدن ایمنی سیستم تقویت خصوص در و بود موجود بازار در نیز این از پیش دارو این کرد: یح

هر روی بر دارو این گرفتیم، جواب و کردیم تجویز کرونا بیماران خصوص در را دارو این بار اولین برای داشت وجود چین کشور در خصوص به که مقاالت

میشود.تجویزبیماروضعیتبهتوجهباونیستاستفادهقابلیربیما

عیسیبنم بیمارستان صرفررئیس را دارو این ما افزود: است، شده تجویز آنها برای دارو این که بیمارهای تعداد خصوص در اصفهان بیماریم یک روی بر ًا

شد.خواهدچهبیماراینوضعیتببینیمکههستیمانتظارحالدروکردمتست

/30/ح63064پیام/انتهای
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۱/۱۶۱۳۹۹/۰۱/۱۶

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	نوروز نامه 99/ فروردین 98 در سیاست؛ مجلس ایران یکپارچه سپاهی شد (۹۸/۱۲/۲۹-۲۰:۵۹)
	فروردین 98؛ داغِ سیل در کشور (۹۹/۰۱/۰۱-۰۵:۰۴)
	تغییرات مدیریتی قوه قضائیه در سال ۹۸؛ که آمد و که رفت (۹۹/۰۱/۰۷-۰۳:۵۴)
	پزشکی قانونی، پرکار در سال ۹۸ (۹۹/۰۱/۰۸-۰۴:۰۷)
	رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به میزان خبرداد؛ ارجاع بیش از 22 هزار پرونده به کمیسیونهای پزشکی قانونی (۹۹/۰۱/۱۱-۰۵:۳۵)
	باشگاه خبرنگاران جوان گزارش میدهد؛ کاهش ۶۵ درصدی جانباختگان رانندگی در نوروز امسال (۹۹/۰۱/۱۴-۱۶:۴۸)
	"الکل" دستگاه گوارش را ضدعفونی میکند؟ (۹۹/۰۱/۰۷-۰۶:۱۱)
	مروری بر سال کهنه؛ 12 ماه، 12 روز- 8؛ آبان 98/ بوی بنزین و معمای آمار (۹۹/۰۱/۰۹-۱۰:۵۸)
	مراجعه با تأخیر فردی که الکل مصرف کرده خطر مرگ را به دنبال دارد (۹۹/۰۱/۰۸-۰۷:۵۳)
	واحد اهدای بافت به بانک سلول ارتقاء یافت (۹۹/۰۱/۱۰-۱۱:۵۳)
	نوروزنامه 99؛ روایتی از ماجرای افزایش قیمت بنزین و تعداد کشته شدگان (۹۹/۰۱/۱۰-۱۹:۳۸)
	نوروزنامه 99؛ خروج دو برند «کرهای» از بازار ایران/ ماجرای دیدار ظریف با یک سناتور آمریکایی (۹۹/۰۱/۱۰-۱۹:۴۵)
	مروری بر اظهارات آیت الله رئیسی در جلسات شورای عالی قوه قضاییه در دی ماه 98؛ امروز مدعیان حقوق انسان، بزرگترین ناقضان حقوق بشرند/ لزوم راه اندازی ساز و کار ویژهای برای انجام امور مستمندان توسط دادگستری و ادارات (۹۹/۰۱/۱۱-۰۹:۳۷)
	اخبار استانی
	چهار فصل تلخ و پر هیاهوی آذربایجان غربی در سال 98 (۹۸/۱۲/۲۹-۲۱:۱۰)
	مراجعه بیش از ۲۱ هزار نفر به خاطر نزاع به پزشکی قانونی آذربایجانغربی (۹۹/۰۱/۰۶-۰۳:۵۳)
	اعلام ساعت کار کشیک نوروزی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران (۹۸/۱۲/۲۹-۲۱:۵۴)
	در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛ بهره گیری از ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی در پزشکی قانونی (تهران) (۹۹/۰۱/۰۵-۱۴:۴۴)
	مهمترین خبرهای دیماه 98؛ ترور ناجوانمردانهای که ایران و آمریکا را به آستانه جنگ کشاند/ رهبری مخالفتی با وزارت زنان ندارند/ ایران راههای جدیدی برای فروش نفت و تامین ارز پیدا کرد/ جزئیات جدید از چگونگی ترور حاج قاسم (تهران) (۹۹/۰۱/۱۰-۲۱:۱۷)
	مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران؛ کمبود اعتبارات جاری و عمرانی مشکل اصلی پزشکی قانونی است (تهران) (۹۹/۰۱/۰۷-۱۴:۳۱)
	در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛ نظر پزشکی قانونی برای قضات طریقت دارد نه موضوعیت/ ورود یک سوم پروندههای قضایی به پزشکی قانونی (تهران) (۹۹/۰۱/۰۳-۰۷:۴۵)
	عذرخواهی طلبه معترض به بسته بودن درب حرم حضرت معصومه (س) (مازندران) (۹۹/۰۱/۰۱-۰۸:۴۱)
	گلایه روستائیان از ورود بیرویه مسافران نوروزی به گلورد (مازندران) (۹۹/۰۱/۰۳-۱۶:۴۹)
	مدیرکل پزشکی قانونی مازندران: تلفات تصادفات رانندگی در مازندران یک درصد افزایش یافت (۹۹/۰۱/۰۵-۰۸:۵۱)
	مهمترین خبرهای استان سمنان در هفتهای که گذشت (۹۹/۰۱/۰۲-۰۷:۴۹)
	سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد؛ غربالگری بالغ بر 2 میلیون گیلانی در طرح بسیج ملی مقابله با کرونا (گیلان) (۹۹/۰۱/۰۳-۱۴:۰۷)
	افزایش 31 درصدی مرگ و میر در اثرصدمات ناشی از سوختگی (آذربایجان شرقی) (۹۹/۰۱/۰۴-۱۹:۲۰)
	روزنامهگردی در «انتخاب»؛ سال 58؛ وقتی مشروب تقلبی در کرمانشاه 12 نفر را کشت (۹۹/۰۱/۰۵-۱۰:۲۲)
	مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان: 325 نفر در سال گذشته بر اثر حوادث رانندگی جان باختهاند (کردستان) (۹۹/۰۱/۰۵-۱۳:۱۵)
	مدیرکل پزشکی قانونی فارس اعلام کرد: کاهش 5.7 درصدی مراجعین نزاع در سال 98 (فارس) (۹۹/۰۱/۰۷-۰۹:۴۸)
	از جایگزین شدن تأمین کفش دانشآموزان نیازمند با زندان تا نصب تصویر شهدا به همراه مشخصات آنها (اردبیل) (۹۹/۰۱/۰۷-۱۹:۳۲)
	رویدادهای اجتماعی اصفهان در یک نگاه| مروری بر ١٠ خبر مهم اجتماعی اصفهان در سال ٩٨ (۹۹/۰۱/۱۵-۱۰:۳۴)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




