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ستادیاخبار

)۰۷:۲۰-۹۹/۰۵/۱۹(شدَدفن»«چگونهیرمنصوقاضی

منصو غالمرضا شدن کشته خبر که بود تیرماه طبراوایل اکبر پرونده نهم ردیف متهم و تعقیب تحت قاضی هتلیری در که اتاقی از وی آمد خبرها در که آنطور و شد منتشر رومانی در ی
است.شدهپرتپایینبهبودهساکنآندررومانیدر

منصو غالمرضا درخصوص فراوان کشوقوسهای از پس ایران؛ بان دیده گزارش طبربه اکبر پرونده نهم ردیف متهم و تعقیب تحت قاضی پیکرری باالخره ی

منصو قاضی برادر پیش چندی که است حالی در این رسید. تهران به رومانی از هفته چند از پس مطروی جسد صحت مورد در تردیدهایی بود.ری کرده ح

منصو غالمرضا متهم جسد روی هر قاضیربه خواهرزاده یزدانی حسن شود. سپرده خاک به و منتقل او اقامت محل استان به که شد تحویل خانواده به ی

است.دادهخبرمشهدرضایبهشتدرخوددایییرخاکسپاازنیزیرمنصو

ایرانتارومانیاز

منصو غالمرضا شدن کشته خبر که بود تیرماه طبراوایل اکبر پرونده نهم ردیف متهم و تعقیب تحت قاضی خبرهاری در که آنطور و شد منتشر رومانی در ی

کالبدشکافی نهایی نتیجه در و بخارست دادستانی اعالم بر بنا هرچند است. شده پرت پایین به بوده ساکن آن در رومانی در هتلی در که اتاقی از وی آمد

م شد باقگرمشخص که آنطور گرچه است. افتاده اتفاق شتابزدگی و خشونت تماسهایربا از زمان آن در قضائیه، قوه بشر حقوق و بینالملل امور معاون ی،

تش مراتب طی از پس حال این با باشد. کرده خودکشی او که داشته وجود احتمال این گفت، رومانیایی مقامات با رومانیرخود و ایران مقامات میان یفات

منصو قاضی سازمانرجسد رئیس مسجدیآرانی الزم تحقیقات از پس و شد تحویل کشورمان مقامات به ابتدا قانونیی متوفیپزشکی پیکر تحویل از کشور

برادر که است حالی در این است. رسیدگی حال در تهران جنایی امور دادسرای در پرونده این شد: متذکر و داد خبر خانوادهاش به قضائی مقام دستور با

منصو خبرقاضی انتشار به واکنش در «جسدیری گفت: برنا به خبر این تکذیب و رد ضمن شده داده تحویل خانوادهاش به قاضی این جسد اینکه بر مبنی ی

به خانواده با هم دوبار و آوردند ایران به است، من برادر به منسوب قانونیکه کنیم.پزشک احراز را جسد ظاهر نتوانستیم منتها قانونیرفتیم همهپزشک از

منتظ و نگرفتیم تحویل را جنازه هنوز ما خاطر همین به است. نشده اعالم هنوز آزمایش جواب اما گرفت دیانای آزمایش ما دیانایرخانواده آزمایش که یم

نظر در حداقل ما که کسی آن به چهره این اما نیست تشخیص قابل اندازهای و رفته بین از چهره داد: ادامه وی نکردیم. احراز رویت لحاظ به چون شود اعالم

حتی کلی صورت به اما نمیخورد برادرم به دارد، جسد این که قدی و طول ابعاد نه سر، ابعاد نه نمیخورد دهیم50داشتیم تشخیص نتوانستیم هم درصد

منصو با ارتباط در قضائیه قوه سخنگوی اسماعیلی پنجشنبه حال این با هستیم.» آزمایش منتظر کهرو شد تحویل خانواده به وی جسد کرد: خاطرنشان ی

که است آن نیازمند حادثه این دقیقتر بررسی اما میآید، دست به اطالعاتی جسد معاینه وضعیت از شد. سپرده خاک به و منتقل او اقامت محل استان به

جسد فقط بگیرد. قرار ما اختیار در وی به متعلق نوشتههایی و اسناد و اقامت محل هتل دوربین از ضبطشده تصاویر مانند رومانی کشور از مربوط اطالعات

پیگی و شده منتقل ایران به فرد اینتراین و قضائی رمریهای بتوانیم تا است انجام حال در خارجه وزارت طرف و جانزپل نحوه حقیقت به و کرده گشایی

برسیم.ویباختن

شدسپردهخاکبهیرمنصوقاضی

منصو غالمرضا خاکسپارخواهرزاده از اینستاگرامش صفحه در تعقیب تحت قاضی درری پنجشنبه یزدانی حسین است. داده خبر مشهد در خود دایی ی
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منصو غالمرضا حاج والمسلمین حجتاالسالم مطهر پیکر راجعون؛ الیه انا و انا... نوشت:« اینستاگرامش آرامگاهرصفحه در و تشییع مشهد رضای بهشت در ی

ماندیم.»تنهایبانهرغچهماوکشیدیپرمظلومانهچهجانداییگرفت.آرامابدیاش

ملیآرمانمنبع:

)۱۵:۵۱-۹۹/۰۵/۱۹(شددفنیرمنصوقاضیجنازهباکهیربسیارازهای

منصو درسکوت بودهاند. ارتباط در او با که است مفسدانی نفع به متواری قاضی اتهامهای از یکی میلیونی رشوههای طبریافت اکبر دادگاه در مری هرچند . است منصوری مانعرگ ی
شد.خواهددفناوبایربسیارازهایوبستههمیشهبراییرمنصوشخصاتهاماتپروندهاماشد،نخواهدایرانقضائیهقوهتحقیقاتوقضائیرسیدگیاز

منصو قاضی منصورجسد خانواده به جنازه است: داده توضیح و گفته قضائیه قوه سخنگوی را خبر این شد؛ سپرده خاک به بهری و شده داده تحویل ی

خاکسپا و منتقل او اقامت محل مطراستان جنازه هویت احراز موضوع ایران، به جنازه انتقال با که است حالی در این است. شده انجام برادرری و شد ح

منصو ظاهرقاضی تناسب جنازه بود: گفته و داده خبر خانواده سوی از جنازه شناسایینشدن از منصوری قاضی با تستری به نیاز هویت احراز برای و ندارد ی

است.دیاندی

دا آنجا دادستانی و قضائیه قوه با مکاتبه و پلیس حوزه دیپلماسی، حوزه مجرای سه از ما که ماست جدی مطالبه و خواست پیگیراین وریم میکنیم ی

مدا اسناد، که هستیم این اتفاقرخواهان چگونه حادثه این که بدهند دیپلماسی دستگاه و رومانی پلیس و دادستانی قضائی، مرجع را دقیقی گزارش و ک

اتفاقی چه حادثه این اصل و بوده چه آن زمینههای منصورافتاده، آقای جانباختن به منجر که داده حادثهرخ بروز زمان از رومانی کشور است. شده ی

منصورهمکا قاضی کرد مشخص حداقل که شد ارسال ایران به جنازه فقط نهایت در و است نداشته ایران با مناسبی دری هتل البی در فوتشده فرد کوی

دارد.قرارابهامازهالهایدرهمچنانکرده،خودکشییارسیدهقتلبهاواینکهبااینحالاست؛بخارست

درهمکا هتل دوربینهای فیلم حتی چرا که دارد بحث جای نیز رومانی زندهبودنوینکردن شایعه که دالیلی از یکی است. نگرفته قرار ایران اختیار در ک

مطرمنصو را بود؛ری هتل دوربینهای فیلم به دسترسینداشتن همین بود، کرده همکازح با هم قتل اگر حتی اتفاقریرا رومانی جنایتکار باندهای از برخی ی

بسیا اهمیت فیلمها این نگهداشتن پنهان دلیل بنابراین میشود. سخت ردیابی و است شده کشور این از فرار به موفق قاتل تاکنون باشد، ورافتاده دارد ی

میکند.بازراپروندهایندرسؤاالتازیربسیاگرهآنهابهدستیابی

قانونیدرحالحاضر مپزشکی علت بتواند شاید داده انجام که آزمایشهایی و تستها با سنارایران هر اثبات برای اما دهد، تشخیص را مطرگ که حریویی

دارند.قراررومانیپلیساختیاردرکهاستکیرمداواسنادبهنیازشود،

درهمکا هتل فیلمهای ارائه عدم بخش در بهخصوص رومانی مشکوینکردن باعث حادثه، وقوع نخست روزهای از اروک اینزک پلیس گزارش یابیشدن

است.شدهیرمنصوگرمدلیلبارابطهدرکشور

م دلیل اولیه، گزارش مردر شد. مواجه جدی تردید با ادعا این رومانی، خبرنگاران میدانی تحقیقات روز چند گذشت با که شد عنوان خودکشی قاضیرگ گ

مطرمنصو آن در متهم بهعنوان نامش که فسادی پرونده به توجه با بسیاری اهمیت شده، بارح دارد. اسرارزی از پرده میتوانست دادگاه در او حضور و گشت

خ را قاضی این نفوذ و رأی رشوه، پرداخت با که بردارد افرادی کهرفساد همانگونه بودند. منصوویده قاضی است، گفته او سابق حرفهایرکیل یادیزی

داشت.گفتنبرای

منصو سکوت درحال بودهاند. ارتباط در او با که است مفسدانی نفع به متواری قاضی اتهامهای از یکی میلیونی رشوههای طبریافت اکبر دادگاه در استری ی
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م هرچند دارد. گذشته سالهای در قضائیه قوه در فاسد باندی فعالیت از نشان منصورکه نخواهدرگ ایران قضائیه قوه تحقیقات و قضائی رسیدگی از مانع ی

شد.خواهددفناوبایربسیارازهایوبستههمیشهبراییرمنصوشخصاتهاماتپروندهاماشد،

منصو متهم پرونده با ارتباط در تصاویرراسماعیلی مانند رومانی کشور از مربوطه اطالعات که است آن نیازمند حادثه این دقیقتر بررسی کرد: خاطرنشان ی

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

برسیم.ویجانباختننحوهحقیقتبهوکردهگشاییزرمبتوانیمتااستانجامحالدرخارجهوزارتطرفوپلراینتقضائی،

خب ناحیه از آنچه جز حادثه این وقوع با ارتباط در مستنداتی و روشن اطالعات متأسفانه «تاکنون اینکه بیان با اسماعیلی نیز این از خودرگزارپیش یهای

ندا شده، نقل بخارست دادستان قول از که کوتاهی بیان و است رومانی تردولت کهأیم»، همانگونه و شود روشن موضوع زوایای که هستیم پیگیر کرد: کید

جمعآو و اطالعاتی مطالعاتی، کار پرونده این در چون نمیکند؛ ایجاد خألیی و چالش پرونده دادرسی روند در حادثه این کردیم، اعالم دقیقیرقبال بررسی و ی

و کرد عبور آن از نباید که است حادثهای اما نمیرساند، آسیب ما پرونده به و شده روشن پرونده زوایای کرد: اظهار قضائیه قوه سخنگوی است. شده انجام

گذشت.

یرهمشهمنبع:

)۰۸:۰۷-۹۹/۰۵/۱۹(کروناتابستانیرقبای

نشستهاند؟ایرانمردمکمیندر99سالگرمروزهایدرخطرهاکدام

نگارمقدم_روزنامهرستگارزهرا

ا گرما، فصل آستانه در اینرو از میآورد، بهدنبال خود با نیز حوادثی هوا، گرمای با تابستان سال، ازرهر گذر برای را تمهیداتی نهادها و سازمانها گانها،

نیز امسال میگیرند. درنظر فصل نجات،560این و امداد ثابت در423پایگاه استان،رم31شعبه ساحلی،رط25کز نگهدارم34ح و (آموزش آنست یرکز

هاللاحم جمعیت نجات و امداد سازمان تجسس بهمدترم22)،رسگهای هوایی نجات و امداد خدمات100کز ارائه آماده گرم، روزهای همین در یعنی روز،

میب سر به ویژهای شرایط در که اکنون اما شدند. کشور سراسر در تابستان فصل احتمالی آسیبدیدگان و مصدومان به نجات و ویروسرامداد شیوع با یم،

از ناشی تلفات و ویروس این خطرناکی میتواند بهداشتی، دستورالعملهای رعایتنکردن و گرفته قرار تحتتأثیر زندگیمان ایران، همچنین و دنیا در کرونا

د آمار امروز تا بگذرانیم. نظر از تابستان در را کرونا ویروس خطرناک رقبای میخواهیم گذرا نگاهی با اینجا در اما کند. پیش از بیش را اثررآن بر گذشتگان

به ایران در در17کرونا که است آن بهمعنای این است. رسیده تن روز170هزار هر در آما100روز، دادهاند؛ دست از را خود جان بارنفر تابستان در فقط که ی

رسید.خواهدکشتهنفر300وهزار9بهیربیمانشدنتشدیددرصورتورویههمین

312

قشدنرغ

ماه:سهدرکرونابهقربانیاننسبت

کروناویروسقربانیانیکروزمعادلماه؛هردردهمیک

درغ حاشیه استانهای در درقشدگی را محلی غواصان و نجاتی و امداد نیروهای ساله هر که است حوادثی از رودخانه و فصلریا رسیدن با میکند. خود گیر

شددفنیمنصورقاضیهجنازباکهیبسیارهایازرآنالین:55|خبرخبرادامهادامه
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د سمت به سفر و سیر برای گردشگران و شهروندان اشتیاق و غرتابستان آمار رودخانه، و فعالیتریا اینرو از مییابد. افزایش و45قشدگی موقت پست

تابستان برای ساحلی نجات و امداد تعداد،1399ثابت این از کرد. بهکار موقت،25آغاز د20پست و ساحلی نجات و امداد ثابت فعالیترپایگاه حال در نیز یا

سفر، کاهش به توجه با هستند. کشور سواحل در312در غ3نفر سال نخست هرچندرماه کند. پیدا افزایش تابستان در عدد این میرود احتمال و شدند ق

که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در آمار بوده،367همین با15نفر فارس استانهای مدت این در است. شده کمتر هر34درصد مازندران و خوزستان ،

با با28کدام گیالن بیشت22و مرفوتی آمار غرین از ناشی بیشترگ رودخانهها از بعد داشتند. را درقشدگی کانالها، به مربوط تلفات مصنوعیرین یاچههای

با کدام هر سدها کشاور33و استخر باز، د32ی بار، با29یا شنا استخر د18، بار، طبیعی با14یاچه حوضچه و حوض با6، چاه است.4و بوده نفر18فوتی

باختهاند.جانآبیمکانهایسایردرنیز

3813

رانندگیحوادث

ماه:سهدرکرونابهقربانیاننسبت

سالجا در حوادث کاهش به توجه با را رانندگی حوادث قربانیان اگر سوم؛ در15یریک را خود جان کرونا قربانیان یکسوم کنیم، محاسبه سال در کشته هزار

میدهند.دستازحوادثنوعاین

حدود اسفند17تا15ساالنه از درحالیکه میدهند، دست از را خود جان کشور جادههای در نفر حدود98هزار پیش هفته کرونا17تا اثر بر کشور در نفر هزار

م فراوانی پیشیگرفتن از نشان که باختهاند خطر،رجان اندازه در باید را حادثه این حال این با است. رانندگی حوادث متوسط از مدت این در کرونا گومیر

ساالنه گرفت. درنظر کرونا میشوند.400تا300همپای مجروح و مصدوم ایران در جادهای حوادث بهدلیل نفر حوادث513هزار اثر بر امسال نوروز ایام در نفر

قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان در40.6رانندگی رانندگی سوانح از ناشی جانباختگان آمار یافته. کاهش درصد

سالجا2 نخست گذشته،رماه سال مشابه مدت با مقایسه در با23.4ی غربی آذربایجان استان یافت؛ کاهش بیشت45.5درصد فوتیردرصد، کاهش هاین

سازمان توسط شده ارائه آمار براساس داد. اختصاص بهخود را مذکور مدت در رانندگی سوانح قانونیدر درپزشکی سالجا2کشور نخست هزاررماه یک ی،

فوتی973و آمار با گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این دادند. دست از را خود جان رانندگی سوانح در و2نفر کاهش23.4نفر،575هزار درصد

بیشت است. دررداشته تلفات، آمار سالجا2ین نخست بارماه تهران استانهای به مربوط فارس163ی کرمان149نفر، و حسینی،148نفر تیمور سردار بود. نفر

سال ابتدای از جادهای تصادفات میگوید: ناجا راهور راه پلیس چشمگی99رئیس کاهش تیرماه پایان تیرماه،رتا در داشت. بینشه13ی ترددهای یردرصد

به ترددها کاهش اردبیل استان در است. داشته کاهش گذشته سال مشابه مدت به نسبت کشور بیشت45در که رسیده جادهایردرصد تردد کاهش آمار ین

است.کشوردر

450

یزآتشسو

ماه:3درکرونابهقربانیاننسبت

یم.رداقربانییربیمااینروز4اندازهبهی،زآتشسوماه3درمایعنیاست؛ایراندرکروناقربانیاننیموروز4معادلعدداین

آتشسو خطر کشاورزتابستان محصوالت و شده هرز علفهای افزایش باعث باران فراوان بارش میکند. چندبرابر را درزی را گندمزارها بهویژه باغات و ی

آتشسو خطر آتشسوزمعرض عوامل از یکی هوا شدن گرم میدهد. قرار آتشسوزی عمده دلیل انسانی خطای حال این با واسطهزیهاست. به و بوده یها

بزرسهلانگا فاجعهای درری، میشود. ایجاد امسال2گ نخست تعداد300ماهه این از که دادهاند دست از را خودشان جان سوختگی اثر بر مرد189نفر نفر

سالزنفر111و کل در آمار این بودند. و98ن و854یکهزار یکهزار تعداد این از که بوده وزنفر113نفر شهر741ن شورای عضو آروین، بهاره بودند. مرد نفر

کروناتابستانیرقبایی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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راهاندا الزام مصوبه شورا گذشته سال اینکه به اشاره شهردازبا به را تهران شهر ایمنی پایش برخط سامانه طری این براساس گفت: کرد، ابالغ شهرداری یرح

راهاندا ماهه چهار را سامانه این بود شده اطالعاتزملزم تابستان پایان تا میشود تالش و شده ارائه ذیربط کمیسیونهای به سامانه این اول نسخه کند. ی

ار33 ساختمان آنزهزار به تهران نقشه روی کلیک با بتوانند و شوند مطلع ساختمانها ایمنی مشخصات از تا شود گذاشته اشتراک به مردم با شده یابی

کنند.پیدادسترسی

132438

خیابانینزاع

ماه:3درکرونابهقربانیاننسبت

دیدهاند.آسیبیرگیرددرکهکسانیهستند؛قانونیپزشکیبهنزاعمراجعانکرونا،قربانیانازبیشترنفرهزار123

سالجا2در نخست مراکزرماهه به نزاع مراجعین آمار قانونیی کاهشپزشکی با از11کشور آمار این بود. مواجه و99درصدی در176هزار ماهه2مراجعه

به گذشته سال و88ابتدایی در293هزار یافت. کاهش امسال نخست ماهه دو در سالجا2مورد نخست مراکزرماهه به نزاع مراجعین کل از پزشکیی

و61قانونی و470هزار مرد و26نفر گذشتهزنفر823هزار سال مشابه مدت در مرد مراجعین تعداد که است حالی در این بودند. و67ن زنان81هزار تعداد و

و32 با95هزار تهران استانهای مدت این در بود. و13نفر با345هزار رضوی خراسان و7، با423هزار شرقی آذربایجان و6و بیشت282هزار ورنفر ین

با ایالم با491استانهای بوشهر هرم606، بازو کمت697گان ازرنفر بیش سال هر در متوسط بهطور موجود آمارهای بر بنا داشتهاند. را نزاع مراجعین آمار ین

مراکز500 به نزاع مصدوم قانونیهزار (پزشکی گذشته سال در میکنند. مراجعه به1398کشور نزاع ارجاعات آمار قانونی)، و574پزشکی در961هزار که بود نفر

آن از قبل سال با آمارهای9مقایسه بررسی داشت. کاهش درصد مراکز5دهم به نزاع مراجعات از اخیر قانونیسال سالهاپزشکی این در که میدهد نشان

سال استثنای به بودهایم؛ مواجه نزاع مصدومان کاهش رشد1397با سال6.5که در افتاد. اتفاق کشور در نزاع ارجاعات هر1398درصدی ازای به نفر100، هزار

کشور، مراکز692جمعیت به نزاع معاینه برای قانونینفر آماپزشکی محاسبات کردند. سازمانرمراجعه قانونیی سال،پزشکی این در که میدهد نشان کشور

با اردبیل با969استانهای شرقی آذربایجان با906، البرز با882، زنجان بیشت879و جمعیترمراجعه حسب بر را نزاع مصدومین آمار نف100هر(ین )رهزار

داشتهاند.

اقتصادآنالینیرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

یرعزادامجالسدربارهتقلیدمراجعبهپزشکانازجمعینامهبود/ایرانمقاومتیرحداکثفشارارمغانشرمن:روزنامهها؛داغاخبار
)۰۵:۴۸-۹۹/۰۵/۱۹(مازندران)(

درخواست علمیه حوزههای و تقلید معظم مراجع از نامهای در (ع) حسینی محرم آستانه در دارند، حضور کرونا ویروس با مبارزه نخست صف در که درمان کادر و پزشکان از جمعی
دهند.پرهیزیرحضومجالسیرگزاربازراحسینیعزادارانعمومی،رجعفپویایفقهازیربهرهگیباکهکردهاند

اختصاص ویژه اخبار یا گذشته روزهای اخبار به را خود صفحات از قسمتی سرمقالهها، و گزارشها البهالی در روزنامهها ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش به

میکند.اشارهآنهابهادامهدرقرمشکهدهندمی

کیهان

بودایرانمقاومتیرحداکثفشارارمغانشرمن:

است.ایرانبیشترمقاومتآوردهارمغانبهیکارآمبراییرحداکثفشارسیاستکهیزچیتنهاگفتیکارآمخارجهوزارتسابقمعاون

گفت در شرمن تصووندی پست جروزالم صهیونیستی روزنامه با ندارگو توافقی اکنون ما هستهای، توافق از پس کرد: درصدریح با را اورانیوم ایران و یم

میکند.حمایتمنطقهدرنیابتینیروهایازهمچنانودارداختیاردررایربیشتیفیوژهایرسانتهمچنینایراناست.کردهغنییربیشت

حداکث فشار سیاست از من کرد: اضافه هروی برایان خود که است همانی است، آورده ما برای سیاست این که آنچه اما میکنم تشکر ترامپ دولت هموی ک

مقاومت.کرد؛اعتراف

استرات اهداف که نیست مشخص اما داشته تاکتیکهایی فعلی دولت افزود: رژشرمن تغییر آنها سیاست میگوید دولت است. بوده چه آنها وژیک نیست یم

گرفتهایم.قرارنقطهینربدتدرماواستنشدهنزدیکمذاکرهبهگزرهایرانکهاستاینمیبینممنکهآنچهاماداشتهاندبهترمذاکرهبرایاهرمهایی

میکننددخالتیکارآمانتخاباتدرایرانوچینوروسیهیکایی:رآممقام

هستند.رأیدهندگانمیاناختالفایجادویکارآمانتخاباتدردخالتدنبالبهروسیهوچینایران،میگویدیکارآمملیامنیتوضدجاسوسیکزرمرئیس

انتخابات آستانه در ترامپ محبوبیت وضعیت که حالی جمهوردر آمریاست دنبال،ری به تهران و پکن مسکو، گفت: اوانینا ویلیام گذاشته، وخامت به رو یکا

اث و انتخاباترگذاردخالت نتایج بر جمهوری بریاست رو پیش نوامبر است قرار که پرری نیاوردن رای دنبال به چین هستند. شود روسیهزگزار ترامپ، یدنت

است.ترامپدونالدشکستویکارآمنظامکانراتضعیفدنبالبهایرانوبایدنجوکردنبدنامدنبالبه

هستند.یکارآم2020انتخاباتبریرگذاراثدنبالبهآشکارومخفیعملیاتهایباخارجیدولتهایگفت:یکارآمضدجاسوسیکزرمرئیس

آم اطالعاتی نهادهای سالرروسای در ج2016یکا در که بودند کرده رایگیراعالم نوامبرریان پیرو2016ی به کمک هدف با کردهزروسیه تالش ترامپ دونالد ی

کرد.تکذیبراادعااینروسیهامابگذارد.اثریکارآمانتخاباتبربود

م رئیس اوانینا، آمرویلیام امنیت و ضدجاسوسی ملی سیاستگذارکز بر رایدهندگان، نظر بر میکنند تالش خارجی کشورهای کرد اعالم خود بیانیه در یریکا

آم آمردر مردم اعتماد به زدن لطمه با تا شوند کشور در بیشتر شقاق و اختالف موجب و بگذارند اثر دمریکا فرآیند کنند.ویکا، تضعیف را کشور این در کراتیک

هستند.ایرانوروسیهچین،آنهاینراصلیت

میداند.»پیشبینیغیرقابلرااوپکنکهچرااست-ترامپدونالد«شکستچینترجیحآمده:همچنیناوانیناویلیامبیانیهدر
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آم در حکومت» «ضدروسیه بخش را آنها که است سیاستمدارانی بقیه و بایدن جو کردن» «بدنام دنبال به عواملرروسیه گفته اوانینا آقای میخواند. یکا

هستند.روسیه»یونزتلویواجتماعیشبکههایدرترامپدونالدنامزدی«تقویتدنبالبههمکرملینبامرتبطدیگر

ا «تضعیف دنبال به «ایران میافزاید: اطالعاتی ارشد مقام دمراین آموکان در حکومتی نظام ترامپرکراتیک دونالد تضعیف دنبال به همچنین تهران یکاست»،

میدهد.انجامیزمجافضایدریکایی»رضدآموغلطاطالعاتوجعلی«اخبارانتشاریقرطازراکاراینواستکشوراینمردممیاندر«تفرقهافکنی»و

میمانداماراتوعربستانبرایبیروتماجرایننگ

قط روزنامه هریک منطقه در دالر میلیارد صدها شما نوشت: امارات و عربستان سیاستهای از انتقاد با نمیتوانیدزی اما کردید نجات15ینه برای دالر میلیارد

کنید؟!ینهزهبیروت

ج در که لبنان، ملی حاکمیت حق به اهانت آیا نوشت: الجدید اینرالعربی به آیا میشود؟ تعجبتان باعث بودیم، آن شاهد کشور این به مکرون سفر یان

عربی؟ملتیکنهودانستقدیمفرانسهیهایرامپراطورعیتهایازگروههاییرالبنانملتکهکردیدتوجهمکرونصحبتهایازقسمت

لبنان مردم به مستقیم صورت به را کشورش کمکهای کرد اعالم مکرون است: کرده خاطرنشان الجدید العربی یادداشت در قندیل وائل «انتخاب»، گزارش به

دارد.برعهدهرامردمازنمایندگیکهکشوراینحکومتیقرطازنهمیدهد،ارائه

وحشتناکی شرایط در بود. عربی شعور به سیلی منزله به و شد لبنان مردم متوجه اهانت این حکومت، از بیشتر و کرد اهانت لبنان به جهت دو از او، واقع در

ف به آنکه بدون بود، غذایی و پزشکی محمولههای فرستادن عربی، کشورهای دیگر در آن برادران کمک نهایت شده، ایجاد بیروت برای اینرکه در لبنان یاد

دهند.فراگوشاندوهبارلحظه

ت یک حدود که هرعربستانی ترامپ ایوانکا سوی از لبخندی دیدن و کشور این به ترامپ سفر برای دالر دههازیلیون که اماراتی و گذاشت تنها را لبنان کرد، ینه

خرابکا برای دالر دررمیلیارد استقاللش و برود مکرون امانوئل استقبال به عربی کشور این اینکه تا کرد، رها را لبنان نیز کرد، صرف عربی پایتختهای در ی

بگیرد.قرارخطر

که عربی نظام میرسد نظر به و دارد نیاز خالصانه عربی سیاسی اقدام یک حضور به پزشکی و غذایی مواد محمولههای از بیش لبنان، کلی طور به و بیروت

آم خزانه در را دالر میلیارد میرصدها غربی و تاریکایی سارقان برابر در را لبنان که است ننگ برایش شوند، بهرهمند آنها حمایت از تا کهریزد جالدانی و یخ

نکند.کمکعربی،کشوراینسیاسیومادییزبازسابهوبگذاردتنهاهستند،آناستعماردنبالبه

که د460کسانی شهرهای سوزاندن صرف گزافی مبالغ و پرداختند ترامپ ایوانکا با عکسی گرفتن برای دالر میتوانندرمیلیارد میکنند، عربی بهار در 15گیر

از آن کشیدن بیرون و بیروت نجات برای هم دالر هزمیلیارد نابودی، آوار درزیر عربی خون هنوز اگر البته کنند. ورینه اعتراف به بیروت آنهاست. گهای

دارد.نیازاعرابماهمهعذرخواهی

میپاشدفروناتوشودانتخابدوبارهترامپاگربولتون:

میپاشد.همازیکارآمیریاستجمهوربهترامپمجددانتخابصورتدرناتومیگویدسفیدکاخملیامنیتمستعفیمشاور

ندارد.موجهیدلیلهیچکاراینبرایترامپگفت:آلمانازیکاییرآمنیروهایکردنجرخابهتصمیمدربارهآلمانیرگزارخبباگووگفتدربولتونجان

و میگیرد شتابزده و آنی تصمیمهای است، جهانبینی و راهبرد فاقد ترامپ رئیسجمهوآدونالد نیست ورگاه سنگین مسئولیت چه بودن متحده ایاالت ی

آمرخطی نظامیان حضور میکند تاکید بولتون است. تاری عمیق «دالیل آلمان در متحدهریکایی ایاالت ملی امنیت منافع با پیوند در مسئله این و دارد یخی»

نمیبیند.زاویهاینازراموضوعترامپامااست،

است.صادقنیزعراقیاافغانستانژاپن،کرهجنوبی،دریکارآمنظامینیروهایاستقراردربارهمسئلهاینافزود:او

خب گزارش جمهورگزاربه ترامپ مانند و افراطی محافظهکار یک بولتون جان آلمان، بسیاری با او میرود. شمار به مناقشهبرانگیز شخصیتی و است یریخواه
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است.بودهسفیدکاخملیامنیتمشاور2019سپتامبرتا2018یلرآوفاصلهدروکردهیرهمکابوشدبلیوجرجوجملهازیکارآمیرجمهوروسایاز

کنارهگی است مدعی بولتون اما کرده اخراج را خود سابق مشاور میگوید انتخاباترترامپ در ترامپ امیدوارند که است کسانی از او است. کرده ی

نماند.قدرتدردیگرسالچهاروبخوردشکستامسالنوامبریریاستجمهور

ادامه صورت در است باور این بر خواهدریاستجمهوربولتون دشوارتر آنها ترمیم و گستردهتر میآورد بار به که خسارتهایی دیگر دوره یک برای ترامپ ی

میکند.تهدیدرا(ناتو)شمالیآتالنتیکپیمانسازمانفروپاشیخطرحالتیچنیندربود؛

آم پیشین ملی امنیت آمرمشاور برای منفعتی پیمان، این در ترامپ افزود: نمیشود گرفته جدی اروپا در خطر این ظاهرا که این بیان با وریکا نمیبیند یکا

میبرند.سودمیکنددفاعآنهاازمتحدهایاالتکهاینازغیرمنصفانهشکلبهکههستندگروهیاستثنا،چندازگذشتهناتوعضوکشورهایاستمعتقد

گرکاالبنهباشد،مخالفمردمبراجحافبابایددولت

است.مخالف(کوپن)گرکاالبیعزتوبامیگویدرئیسجمهوراولمعاون

جهانگی توراسحاق با لحظه این تا دولت گفت: خبرنگاران جمع در دولت دیروز نشست حاشیه در کاالبزی اگرریع که است این آن علت و نیست موافق گ

ط از را کاالها و اقالم بخواهد کاالبردولت توریق و تأمین بخش در امور همه باید برساند مردم دست به زمانزگ در بگیرد. برعهده را کشور نقاط اقصی به یع

تو و تهیه مراکز عنوان به وسیعی تشکیالت و اقتصادی بسیج ستاد فرایندهازجنگ و تشکیالت این اخیر سالهای در که بود فعال کشور سراسر در کاال یع

است.گرفتهشکلکشوردرکاالیعزتوآزادنظامنوعیوکردهتغییر

کام گذشته سالهای در سیستمی چنین افزود: تقوی نظام یک اکنون و است خورده بهم ازیبراًل کسی وقتی است. گرفته شکل کشور در کاال لحاظ به آزاد ًا

کارکاالب و ساز چنین که کند ایجاد را آن دولتی کارهای و ساز اول باید میگوید، سخن هرگ بسیارزی انسانی نیروی سنگین، توزینههای شبکه و یعزیاد

دارد.نیازمناسب

ت رئیسجمهور اول وفورأمعاون به نیاز مورد کاالهای خوشبختانه و نیستیم مواجه محدودیت با کاالها تأمین برای که است گونهای به کشور شرایط کرد: کید

دارد.قرارمردماختیاردر

یادآورجهانگی با جزوری را ایران ساالنه خارجی تجارت حجم از میزان این گفت: است، سال در دالر میلیارد صد از بیش کشور خارجی تجارت حجم اینکه ی

نمیشود.احساسگربکاالیعزتوبرایضرورتییرکشوچنیندرومیدهدقرارخارجیتجارتواقتصادحوزهدرباالردهکشورهای

یم.رندابازاردرکاالکمبودوکاالهاوفورکشوردرکهمعنااینبهاستدرستاست.نادرستدیگرحیثازامادرستارجحیتییرجهانگیآقایاظهارات

تو که معنا این به است نادرست صرفزاما کوپن کایع از یکی بلکه نیست. نایاب و کمیاب کاالهای برای کاالبرًا پایینرکردهای طبقات نیاز تأمین (کوپن) گ

است.رفتهبینازیایافتهکاهشیدشانرخقدرتباال،تورماثردرکهاست

تورم به حتی ماهها برخی در دولت که حالی افتاده-52و42در اتفاق درصدها این از بیش تورمی مصرفی، اقالم برخی در البته و داشته- اذعان هم درصدی

خطبع قدرت تنرًا پایین طبقات تدازید پایین دهک سه برای الاقل تمهیداتی که است این کار چاره و میکند پیدا خاطررل به نمیتوان را ضرورت این شود. ک

کرد.انکاردارد،زحمتدولتبرایاینکه

نیست. میدهند- انجام دولتی مسئول دستگاههای برخی متأسفانه، که چنان قیمتها- کردن رها مفهوم به کاال عرضه آزاد نظام که است این دیگر مهم نکته

طبع فعلی،دولت دولتی»(!) آزاد «بازار نمیشود، عمل مسئولیت این به وقتی شود. بازار در بیضابطه سودجویی و اجحاف مانع دارد مسئولیت عرصه این در ًا

دارد.ضرورتگرکاالبیقرطازپایینطبقاتبرایاساسیکاالهایتأمیندلیلهمینبهدرستواستدولتازانتقادمایهبلکهافتخارنه

ایران

میرسیمتوافقبهایرانبایعرسشوم،برندهترامپ:
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جمهو رئیس اینکه، اول امرخبر جمهوری رئیس من ندارد دوست ایران گفت بهریکا رسید. خواهیم توافق به ایران با بسرعت شویم، برنده اگر اما شوم ی

س بسیار دیگر کسی هر و ایران و شمالی کره که کرد تکرار را ادعا این خبرنگاران جمع در جمعه شامگاه ترامپ دونالد ایرنا، خواهدرگزارش توافق به ما با یع

جمهو رئیس برسند. توافق به بایدن با میدهند ترجیح آنها که چرا ببینند نمیخواهند اما میزند پا و دست توافق به رسیدن برای ایران امررسید. باری یکا

پستیأت انتخابات افزود: و کرد استفاده پستی انتخابات با مخالفت برای فرصت این از باشیم، انتخابات در خارجیها دخالت مراقب باید ما اینکه بر کید

بسیا یا شمالی کره ایران، چین، روسیه، خواه است آسانتر بسیار خارجی قدرتهای نداربرای را انتظارش که کشورهایی و افراد از دیگر انتخاباتری در که ید

کنند.یردستکا

یرعزادامجالسدربارهتقلیدمراجعبهپزشکانازجمعینامه

معظم مراجع از نامهای در (ع) حسینی محرم آستانه در دارند، حضور کرونا ویروس با مبارزه نخست صف در که درمان کادر و پزشکان از جمعی که، شنیدیم

بهرهگی با که کردهاند درخواست علمیه حوزههای و جعفرتقلید پویای فقه از بری از را حسینی عزاداران عموم حضورگزاری، مجالس گزارشری به دهند. پرهیز ی

ص فرمایشات به اشاره با گرفته، قرار پزشکی نظام سازمان اطالعرسانی کانال در که نامه این در ضرورتر«ایسنا»، بر مبنی قربان عید در انقالب معظم رهبر یح

عزادا مراسم در کرونا با مقابله ستاد دستورات از «برپیروی است: آمده هرگزاری عزاداری عمومی مجالس ازجمله اجتماعات شهیدانرگونه ساالر و سرور ی

راهاندا علیهالسالم، الحسین اباعبدا... عزادازحضرت دستههای توری و نذزی غذای قطعریع یقینی و مًا و مبتالیان شمار افزایش باعث خواهدرًا هممیهنان گ

ناظ نهاد هیچ سرشد. مراسم در سیدالشهدا عزادار میلیونها توسط بهداشتی پروتکلهای رعایت ضمانت توانایی ترگواوی نامه این در ندارد.» را محرم کیدأی

است.»حقالناستضییعنحو،هربهیربیما«گسترشاست:شده

نصراهللسیدحسنسخنرانیبهیرمطهواکنش

مطه علی اینکه، آخر دبیردست سخنرانی به توئیتی در دهم مجلس در تهران نماینده جمهوری، رئیس مکرون امانوئل سفر و لبنان حزباهلل فرانسهرکل ی

مطه خبرآنالین، گزارش به داد. نشان واکنش کشور این درسیربه باید لبنان به فرانسه کمکهای و مکرون سفر درباره نصراهلل سیدحسن «سخن نوشت: ی

با جاسوسی بهانه به را مرز بدون پزشکان کمکهای حتی که باشد وطن انقالبیهای کلمهزبرای وحدت حفظ برای او تدبیر از حاکی نصراهلل موضع گرداندند.

دبی است.» کشور این مشکالت رفع و لبنان روزردر سخنرانی در لبنان حزباهلل جمهو17کل رئیس سفر به شهررمرداد این انفجار از بعد بیروت به فرانسه ی

«بارزت گفت: و داد نشان مثبت مثبترواکنش دید با روزها این در کمکی و سفر هر به ما و بود لبنان به فرانسه جمهور رئیس سفر روزها این در رویداد ین

مجارمینگ فضای در بخصوص و ایران سیاسی فضای در اظهارنظرها برخی که است حالی در این دارد.زیم.» لبنان به مکرون سفر به نسبت بدبینانهای نگاه ی

خراسان

شدآغازدولتیمعامالترویآنالیننظارت

کرونا شرایط در دولتی آنالین معامالت رویه در تسهیل برای نظارتی نهادهای ارشد مدیران و کابینه اقتصادی مسئوالن میان گرفته صورت توافقات به توجه با

جایگ کهزو داده خبر دولتی ادارات و ها سازمان روسای به خطاب خود اخیر روزهای ابالغیه در اجرایی مسئول مقام یک کاغذی، جای به الکترونیکی اسناد ینی

معامالت بر آنالین نظارت انجام برای دیگر قوای نظارتی های مجموعه با الزم هماهنگی مسئول، مقامات موافقت و الزم امنیتی و فنی تدابیر اتخاذ به توجه با

است.شدهعملیاتیوگرفتهصورتدولتی

آرمان

عروسیکنندهرگزارببرایحبس

ب مورد در نمین ترحیم،رگزاردادستان و عروسی مراسم جمله از تجمعاتی ممنوعیت پیرو گفت: ترحیم، و عروسی مراسم که2ی شهرستان این اهالی از نفر

شدهاند.محکومتعلیقیحبسماهششبهدادگاهتوسطبودهاند،کردهکروناییایامدرعروسیمراسمیرگزارببهاقدام

(…یادارعزلسمجاهدربارتقلیداجعمربهشکانپزازجمعینامهبود/انایرمقاومتیکثرحدافشارمغانارمن:شردانا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۵/۲۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



کوهبرایانبهمهاجرانیطعنه

و مهاجرانی عطاءا... کاربزسید حساب در اصالحات، دولت ارشاد آمریر ویژه نماینده استعفای موضوع به توئیتر اجتماعی شبکه در خود ایرانری امور در یکا

ه «برایان نوشت: رابطه این در مهاجرانی است. بوپرداخته کهرک است آن وقت حاال نرسید. آب به میکند پمپئو و ترامپ برای که چاهی ظاهرا شد. کنار

رفت.»سیاستازناکاموکندوادارمذاکرهبهراایراننتوانستچرابگویدبزند.جیببهبولتونمثلوبنویسدایراندربارهکتابی

کرونابهپزشکیانابتالی

تب عالئمرنماینده از برخی بروز دنبال به نوشت: خود اینستاگرام صفحه در پستی انتشار با پزشکیان مسعود شد. مبتال کرونا به مجلس در آذرشهر و اسکو یز،

من در حاضر حال در شدهام. مبتال ویروس این به و است مثبت تست نتیجه که شده مشخص کرونا، تست انجام از پس خداروشکرزو و هستم قرنطینه و ل

خداوند از و کرده تشکر بودند، حال جویای وی کسالت خصوص در که دوستانی و مردم همه از پست این در وی است. خوب جسمانیام، کلی وضعیت

است.کردهمسالتعزتدواموسالمتمردم،همهبرایمتعال

درمانکادرازجالبتوصیف

مظف هنرمجید فعالیتهای درباره درمان کادر و مردم برای سالمتی آرزوی ضمن ابتدا در سری در کرد: اظهار خود اخیر باری دا» «ایل البتهزیال که میکنم ی

لرستان مردم خدمت آینده هفته از بدهیم. ادامه خرمآباد در را کار آینده هفته از است قرار شرایط شدن فراهم با شد. متوقف کرونا شیوع دلیل به ماه بهمن

هستیم.

نوجواندختر2همزمانگرم

قانونیکلرمدی مپزشکی از م2گرمازندران عباسی علی داد. خبر بابل در نوجوان تیمردختر اینکه اعالم با وی کرد. تایید را بابل در نوجوان دختر دو پزشکیگ

مدیقانونی میرسانم. رسانهها اطالع به را تکمیلی اطالعات گفت: است، بیشتر جزئیات بررسی حال قانونیکلردر نفرپزشکی چهار همزمان خودکشی درباره

شود.انجامالزمبررسیهایبایدفوتعلتباارتباطدرواستنفردوفوتبهمربوطدارمبندهکهاطالعاتیکرد:اظهارحادثه،ایندر

ملیتیمهایالبسهعجیبماجرای

دبی قبل ماه دو برحدود ملی تیمهای مدیران با را جلساتی فوتبال فدراسیون نیاید.رکل وجود به مشکلی حیث این از و شود تامین نظر مورد البسه تا کرد گزار

ش نماینده نهایت در و نگرفت قرار فوتبال فدراسیون اختیار در جدیدی پوشاک تاکنون زمان آن از حال این فدراسیونربا با قرارداد فسخ از ایران در آلمانی کت

ش این چین، در مستقر تولیدیهای از موردنظر البسه نشدن تامین و کرونا شیوع علت به گفته و است داده خبر یکطرفه صورت به نمیتواندرفوتبال کت

کند.تامینراایرانملیتیمهایاحتیاج

طالفروشییکازمسلحانهسرقت

سا سه پنجشنبه ظهر از پیش کردهاند. سرقت اسالمشهر در طالفروشی یک از مسلح بینرسارقان طالفروشی یک شیشههای به گلوله دو شلیک با مسلح ق

سردار13و15خیابانهای گزارش، این اساس بر است. شده شلیک طالفروشی مغازه داخل نیز تیر یک عینی شاهدان گفته به شدهاند. مغازه وارد فیض» «باغ

کردهاند.بازدیدسرقتمحلازاسالمشهرتأمینشورایرئیسوفرماندارمرسلپورمسعودوتهراناستانغربانتظامیفرماندهخانچرلی،محسن

نیست!معماحرطجایمردممعیشت

باز اتاق بزررئیس اتفاقی به اگر اقتصادی گشایش درباره گمانهزنیها میگوید: چین و ایران کهرگانی جامعه کردن عصبانیتر جز نتیجهای نشود، ختم گ

ط با دیگر که رفته پیش بهگونهای کشور اقتصادی شرایط متاسفانه داشت. نخواهد کرده، تحمل را جدی اقتصادی فشارهای اخیر ماههای صرفاردر حهای

مدی و تحراقتصادی فشارهای وقتی میگذرد. سیاست دل از راهکار و داشت جدی تحولی توقع نمیتوان تاثیریتی عوامل از یکی بوده،ریم مشکالت بر گذار

کرد.فکرنیزدیپلماتیکمسائلبهبایدشرایط،اینازبرونرفتبرایقاعدتا
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اردبیلیخبرنگارحرجوضرب

دستگی از اردبیل متواردادستان ضارب متواری ضارب دادستانی ورود با کرد: اظهار طباطبایی سیدعبدا... داد. خبر خبرنگار روز در اردبیلی خبرنگار خبرنگارری ی

سطح افزایش کرد: بیان وی است. شده دستگیر پیشگیآاردبیلی در مردم قضائی و حقوقی ورودیرگاهیهای پروندههای حجم کاهش و جرم وقوع از ی

این افزایش در رسانه اصحاب و خبرنگاران نقش که است مهم بسیار قضائی دستگاه روزنامهنگارانآبه از حنیفه لطفا... است. بیبدیل و مهم گاهیها

گرفت.قرارحرجوضربموردناشناسافرادتوسطخودفرزندباهمراهکهاستاردبیلپیشکسوت

رفت!یکارآمزورحرفباریرزپاکستان

آم درخواست به کشور این دولت کرد: اعالم پاکستانی سناتورهای از است.ریکی کرده توقیف کراچی بندر در نفت انتقال خاطر به را ایرانی کشتی یک یکا

و است بینالمللی مهم مساله یک این گفت: و داد هشدار کشور این به ایران نفت انتقال به نسبت پاکستان، سنای داخلی امور کمیته دبیر مالک، رحمان

به ایران نفت قاچاق اصطالح به خاطر به کراچی بندر در ایرانی کشتی یک توقیف به اشاره با وی شود. منجر پاکستان علیه فشار اعمال به نهایت در میتواند

تح نقض اقدامات گونه این آنکه به توجه با گفت: استرپاکستان بینالمللی مهم موضوع یک ندارد، قانونی مبنای هم پاکستان در و است ایران علیه یمها

دهد.قرارفشارتحتراپاکستانمیتواندکه

شدرانندگیسانحهدچارارومیهنماینده

ط از آذربایجانغربی استان رسانه اهالی و خبرنگاران با خبرنگار روز مناسبت به پنجشنبه روز مجلس در ارومیه نماینده حضرتپور ا... کنفرانسرروح ویدئو یق

تب آنها به را روز این و داشته وردیدار یاد فاتحه، ذکر با و یافت حضور ارومیه شهدای مزار در و کرد دیدار انتخابیهاش حوزه مردم با سپس وی است. گفته یک

حال در است، ارومیه اطراف روستاهای از یکی در که منزلش سمت به ارومیه از حضرتپور داشت. گرامی غدیر عید آستانه در را شهرستان این شهدای خاطره

است.شدهمنتقلارومیهبیمارستانهایازیکیبهوشدتصادفسانحهدچارجادهدرکهبودیمتزع

زاهدانصوتیانفجارعاملدستگیر

شرقرا جنوب در سپاه زمینی نیروی قدس منطقهای زمانرگاه امام گمنام سربازان کرد: اعالم کشور دستگی(ق به موفق گذاشتنرعج) کار اصلی عامل ی

خیابانهای از یکی در صوتی زمانزموادمفنجره امام گمنام سربازان شد. زاهدان شهر منفجره(یبا مواد انفجار عامل منطقه، در کامل اطالعاتی اشراف با عج)

صدرای خیابان در پیگیزصوتی کردند. دستگیر را زاهدان دستگیریباشهر برای الزم تروریهای اقدام این در دخیل عوامل سایر روابطری دارد. ادامه یستی

رسید.خواهدیززعهموطناناطالعبهمتعاقباتکمیلیاخبارکرد:اعالمقدسمنطقهایگاهرقراعمومی

حسینیشهابفیلمدرخیابانیجواد

کا به اتفاق» از «بعد شهرآورد گزارشگر خیابانی پورجواد حیدرگردانی کاریا به فیلمی اتفاق» از «بعد شد. حسینی شهاب تهیهکنندگی و پوریاوره یارگردانی

برایرحید بزند. گل پرسپولیس تیم به دارد بنا که میپردازد کودک یک آرزوهای موضوع به اتفاق» از «بعد فیلم است. حسینی شهاب تهیهکنندگی و یاوره

بسیا نیز بارهمین از بازی کنار در ایران فوتبال مشهور پرداخت.زیکنان خواهند نقش ایفای به و داشت خواهند حضور فیلم این در ایران سینمای حرفهای یگران

هستند.سینماییاثراینیگرانزبابرخییانرانصاعلیکناردرعباسیگالرهوکیانیانرضاناجی،رضای،ربهرامافشا
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)۰۶:۰۴-۹۹/۰۵/۱۹(مازندران)(میکشد!ساعتهنیمکهقرصی

دختر دو که بود پیش روز چند همین اذهان15و14ایسنا/مازندران را سوال این که موضوعی دادند، پایان نوجوانی در خود زندگی به و کردند خودکشی برنج قرص با بابل، در ساله
کنند.استفادهوتهیهراآنتوانستهاندآسانیبهنوجواندوچگونهپسنیست،ممنوعبرنجقرصفروشمگرکرده،ایجاد

مدی اظهارات اساس بر و نداد را برنج قرص با خودکشی مجال مازندران در کرونا قانونیکلرهرچند خطرناک،پزشک و سمی ماده این با خودکشی استان، این

دارد.قرارجوانانونوجواناندسترسدرآسانیبهقرصاینچراکهاستحیاتیومهمبسیارسوالاینبهپاسخامایافته،کاهشدرصد52

م معتقدند مرپزشکان برنج، قرص مصرف اثر بر عطشرگ فرد است، دردناک درزگی شدیدی سوزش و بوده بیدار و هوشیار است، زنده وقتی تا و دارد یادی

مرد.خواهدزجرآورگیرماثردرفردوکردهمشکلدچارراقلبوتنفسسیستمساعتچهارتاسهظرفقرصاینمیکند؛احساسخودبدن

برای گذشته در ویژه به کشاورزان اصوال است، تنفسی و خوراکی مسیر مسمومیت، ایجاد برای آن تماس اصلی راه و نداشته پوستی جذب شیمیایی ماده این

کشندگی میزان مانند عواملی دلیل به متاسفانه اما میکردند استفاده قرص این از حشرات سالزنابودی چند از سم این به دسترسی سهولت و ماده این یاد

است.شدهگزارشمازندرانجملهازاستانهابرخیدرویژهبهکشوردرعواملاینازناشیمسمومیتهایازباالنسبتاآمارقبل،

مازندراندرروز90طیمازندرانی13گرم

عباسیربسیا علی اظهار به بنا و اساس این بر برسد، فروش به مجوز داشتن بدون نباید برنج قرص کشنده نوع که، باورند این بر جامعهشناسان از ی

قانونیکلرمدی مشابه13مازندرانپزشکی مدت با مقایسه در رقم این که کردند فوت استان در امسال ماهه سه در برنج قرص از ناشی مسمومیت اثر در نفر

داشت.کاهشدرصد52پیشسال

مراکز آمار اساس بر اینکه بیان با قانونیوی مجموعپزشکی از دادند،رنف13مازندران، دست از را خود جان که تصزنفر8ی هستند، مرد مابقی و کرد:رن یح

است.شدهثبتنفر2باکدامهرنوشهروقائمشهرآمل،،4بابابلشهرستانهایدربرنجقرصمصرفازناشیفوتیآمارینربیشت

قانونیکلرمدی مپزشکی سال های ماه همه در اینکه اعالم با سنینرمازندران افزود: داشت وجود استان در برنج قرص مصرف از ناشی میر و سال30تا21گ

دادند.اختصاصخودبهراآمارینرکمتنفریکباباالبهسال61وینربیشتنفر5با

شد.ثبتبرنجقرصبامسمومیتآندرکهبودماههاییینربیشتمورد3بافروردینو4بااردیبهشتمورد،6باخردادکرد:خاطرنشانعباسی

م داد قرار مدنظر را این باید همینرهرچند م13گ کاهش عوامل از یکی کرونا شاید بیفتد؛ اتفاق نباید هم ورنفر غذا سازمان اما باشد برنج قرص اثر بر گ

برنج قرص قانون، اساس بر که چرا کند، برخورد شدت به آنها با و کرده شناسایی میرسانند فروش به را سمی برنج قرص که مکانهایی است موظف دارو

کند.یرپیگییعارسراآنبایدداروغذاسازمانآنفروشازشکایاتصورتدروگیردقرارافراددسترسدرراحتیبهنبایدعنوانهیچبهسمی،

نیست!جدیکهبرخوردی

سال انتهای در کهزو1396همچنین افرادی و شود برخورد جدی شکل به قاچاق سم این کنندگان عرضه با تا کرد درخواست قضائیه قوه رئیس از بهداشت یر

م در میدهند، قرار متقاضیان اختیار در را سمی ماده شراین سم کنندگان مصرف مسمومیت از ناشی ناشیرگ مجازات و قانونی عواقب و شوند محسوب یک

گیرد.میقرارافراددسترسدرقرصاینسهولتبههنوزمتاسفانهامابپذیرندراآناز

عطا همچنین و نباتی آفات دفع سموم کننده عرضه های فروشگاه در برنج قرص یا آلومینیوم فسفید سم قرص فرم عرضه دارو و غذا سازمان گفته به یربنا

است.مجازاتمشموملوشودمیمحسوبتخلفهای،

کشاور کارشناس فرحمند گفتزشهربانو در پیش چندی بزوی اشتباه که، بود گفته ایسنا، با کشاوررگو آفات سم یک که است شود،زگی عرضه قرص نام با ی

ت با که ای ماده بوده، فسفیدآلمینیوم قرص این علمی خاکسترنام های رنگ به و گرمی سه های قرص صورت به فسفید استوانهرکیب های بسته در تیره ی
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رسد.میفروشبهنازلیقیمتباوعرضهبستههردرقرص10میزانبهای

خا گاز که، داد ادامه کنتروی جز ای فایده هیچ قرص این که، کرد توجه باید و شود می غله آفات و حشرات رفتن بین از باعث قرص این از شده ازرج و ل

کند.نمیایجادزاییتوهمیاانگیزنشاطعالئمگونههیچونداردحشراتبردنبین

میکشد!ساعتهنیمکهقرصی

عنوان به ای دهه چند و است پرخطر آن استنشاق حتی و استعمال که خطرناکی شیمیایی ماده قرص این که، بود گفته ایسنا به نیز داروساز پزشک یک امینی

رود.میکاربهزندگیازشدنخالصبرایراهی

ب است معتقد مروی نحوه و پایین بسیار برنج قرص کننده مصرف شخص فسفینرگشت گاز تولید با برنج قرص که چرا است، زجرآور و درناک قرص این با گ

شود.میختمگرمبهساعتنیمعرضدرنهایتدروقلبیسکتهیه،رهایسلولیبرتخکلیه،نارساییکبد،مسمومیتونارساییسبب

پیامانتهای

آنالینشفاپایشگر،امروز،اصفهانبازارنیوز،یا،رآبازارنیوز،آفتابیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۴۱-۹۹/۰۵/۱۹((لرستان)کنندپیداورودینرخیالشتردرقانونیپزشکیساختمانساختبرایلرستان:قانونیپزشکیکلرمدی

کنند.پیداورودینرخیالشتردرقانونیپزشکیساختمانساختبرایگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

گفت در نظیفی حمید متخصصینودکتر کرد: اظهار ساختگی، نزاعهای و تصادفات بحث در ایسنا با قانونیگو ظاهپزشکی شکل و جراحات نوع یربراساس

کنند.تفکیکراحقیقیازساختگیجراحاتوضایعاتمیتوانندآنها

کنند.یربهرهبرداموضوعاینازمیخواهندسودجوعدهایمتاسفانهافزود:وی

قانونیکلرمدی نزاعپزشکی مورد در گذشته سال گفت: در122لرستان قانونیپرونده غیرمنازعهپزشکی که شد داده و(تشخیص بودند که71خودزنی) پرونده

داشتند.غیرمنازعهومنازعهضایعاتازمخلوطی

تصادفات بحث در کرد: عنوان و56نظیفی داشتند ساختگی کامال صدمات که تشکیل21پرونده داشتند ساختگی و حقیقی صدمات از مخلوطی که پرونده

شد.

سال از اینکه بیان با ادامه در ساختمان94وی قانونیتاکنون سالنپزشکی افزود: است، شده افتتاح و احداث دورود کوهدشت، نورآباد، ازنا، خرمآباد،

است.کشوریحرتشسالنهایینرمجهزتازاستانکزرمقانونیپزشکییحرتش

نمیشد.وشدنخواهدارجاعاستانیبههمجسدیهیچگونهویمرداسالنایندرراتجهیزاتینربهتکرد:بیانلرستانقضاییشورایعضو

ان)(مازندرمیکشد!ساعتهنیمکهصیقرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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کردیم.آغازراکارودادندمابهرازمینشهرستانینمسئولینگفت:داد،خبرالیگودرزشهرستانیحرتشسالنساختآغازازوی

ساخت بودجه اینکه علیرغم الشتر شهرستان در گفت: قانونینظیفی باپزشکی جایی اماهیچ گرفتیم قضاییه قوه رئیس از قانونیرا همکاپزشکی یراستان

کردم.مذاکرهنیزشهرستانیواستانیمسئولینتمامباراستاایندروکننداهدامابهرازمینکهنکرد

قانونیکلرمدی تصپزشکی ساختمانرلرستان احداث برای کرد: قانونییح خیپزشکی سوی به نیاز دست بهرالشتر را مهم این بتوانیم تا میکنیم دراز ین

برسانیم.سرانجام

پیامانتهای

اقتصادیگزارشیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۵۴-۹۹/۰۵/۱۹(گرفتراآذربایجانشرقیدرنفر۱۶جانخاموشقاتل

شد.استاندرنفر۱۶گرمموجبمنواکسیدکربنگازبامسمومیتامسالنخستماههسهدرگفت:آذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-یز-رتب

بودند.مردمابقیونزنفر۲تعداداینازافزود:خبرنگارانباگووگفتدریکشنبهروزفردصفاییعلی

است.یافتهدرصدکاهش۳۶حدودبودند،شدهفوتنفر۲۵تعدادکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینداد:ادامهوی

نیز امسال ماه خرداد در گفت: فرد من۴صفایی گاز استنشاق اثر بر اندونفر داده دست از را خود جان استان در آنهاکسیدکربن از نفر یک وزکه بود اینن

است.یافتهافزایشنفر۴گذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرآمار

بودند.نزنفر۲۳تعداداینازاندکهدادهدستازراخودجانکربنمنواکسیدسمیگازاستنشاقاثربرشرقیآذربایجاندرنفر۶۰گذشتهسالگفت:وی

فارسخبرنگاران،باشگاهایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۱۹-۹۹/۰۵/۱۹(تهرانقانونیپزشکیمراکزبهکنندهنزاعهزار22مراجع

امسال اول ماهه و22درسه قبل710هزار سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که اند کرده مراجعه تهران استان قانونی پزشکی مراکز به نزاع از ناشی های آسیب دلیل به نفر
است.یافتهدرصدکاهش12

ستان)(لرکنندپیداورودینخیرلشترادرقانونیشکیپزساختمانساختایبرستان:لرقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۳
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ایسنا، گزارش قانونیبه سالجاپزشکی اول ماهه درسه که کرد اعالم تهران و22یراستان مراکز710هزار به نزاع از ناشی های آسیب دلیل به پزشکینفر

سالقانونی مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که اند کرده مراجعه تهران مراکز98استان به نزاع دلیل به مراجعین تعداد قانونیکه و25پزشکی 749هزار

است.یافتهکاهشدرصد12بودشدهاعالمنفر

اند.بودهنزنفر7968ومردنفر742وهزار14یرسالجااولماههدرسهنزاعازناشیهایآسیبدلیلبهمراجعینکلازگزارشاینبنابر

پیامانتهای

خراسان،ی،رساالمردمایرانی،توسعهملی،آرمانگر،رکاوکارروزنامهخبرنگاران/باشگاهایرنا،ایسکانیوز،ایلنا،مهر،پانا،موج،شبستان،یرگزارخبدیگر:منابع
اعتمادها،ینربرتکنا،رنیوز،مرورنیوز،منجیل،24ساعتیا،رآبازارآنالین،چابکالف،آنالین،ایرانانتخاب،یرخبپایگاهفردا/نسلامروز،تماشاگرانحمایت،
آنالینیرهمشهایرانی-آنالین،توسعهنیوز،فراسوآنالین،شفانیوز،سالمتنیوز،آفتابجماران،خبرآنالین،نیوز،افکارنو،سالمآنالین،55ایران،دیدهبانآنالین،

)۰۹:۳۰-۹۹/۰۵/۱۹(اردبیلاستاندردرمانیسقطآمارافزایش

است.داشتهافزایشدرصد۳۹قبلسالمشابهمدتبهنسبتیرسالجااولماههسهدردرمانیسقطبرایصادرهمجوزهای

کل اداره عمومی روابط از نقل به اردبیل از ایکنا گزارش قانونیبه سالجاپزشکی اول ماهه سه در اردبیل، به۴۵ی،راستان درمانی سقط مجوز اخذ جهت نفر

است.شدهصادردرمانیسقطمجوزنفر۳۲برایتعداداینازکهکردندمراجعهاردبیلاستانقانونیپزشکیادارات

است.داشتهافزایشدرصد۳۹حدودبود،مورد۲۳کهگذشتهسالدرمشابهمدتبهنسبتاردبیلدردرمانیسقطمجوزآمار

گذشته۱۲در سال به۱۳۶ماهه درمانی سقط مجوز اخذ برای قانونینفر برایپزشکی تعداد این از که اند کرده مراجعه اردبیل صادر۱۲۰استان سقط مجوز نفر

است.شده

سازمان در که خدماتی جمله از درمانی سقط مجوز قانونیصدور مادهپزشکی براساس درمانی سقط مجوز صدور میشود. ارائه قضایی مرجع نامه بدون

سال مصوب درمانی جنین سقط قانون سازمان۱۳۸۴۵واحده تصویب به که آن اجرایی نامه آیین و اسالمی شورای قانونیمجلس عهدهپزشکی بر رسیده،

است.موضوعاتاینبهکنندهرسیدگیخاصمرجعسازماناینوبودهقانونیپزشکیسازمان

مراکز به درمانی سقط متقاضیان از تعدادی ساله قانونیهمه مداپزشکی و شرایط بررسی ضمن که میکنند مراجعه کشور داشتنردر صورت در پزشکی، ک

میشود.صادرسقطمجوزآنانبرایهفته،۱۹ازکمتریربارداسنوالزمشرایط

پیامانتهای

انتهرقانونیشکیپزکزامربهکنندهاعنزارهز22اجعمرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۵۲-۹۹/۰۵/۱۹(همدانیغواصانیربیکا

غ و غواصی هیئت رئیس فاقدرایسنا/همدان ما غواصان که آنجایی از و شده تعطیل غواصی هیئت های فعالیت تمام کروناویروس شیوع زمان از کرد: اعالم همدان استان نجات یق
است.نگرفتهتعلقاستانطرفازآنهابهکمکیهیچهستندبیمه

سو گفترسیروس در کروناویروسویان شیوع زمان از استان غواصی هئیت مسابقات و ها کالس آموزشی، های برنامه و ها فعالیت تمام کرد: اظهار ایسنا، گو

است.تعطیل

کامرسو ایام این در و بوده بیمه فاقد هستند، شاگرد یافتن به موظف خود و اند نشده گرفته کار به هیئت توسط غواصان اینکه به توجه با داد: ادامه اًلیان

اند.شدهبیکار

بانک به را نفر چند ما بنابراین شود پرداخت وامی غواصان به بود قرار کرد: بیان است، نداشته غواصان برای ای برنامه هیچ استان تاکنون اینکه اعالم با وی

است.نگرفتهصورتآنهاازحمایتیهیچتاکنوناماکردیممعرفیها

مراکرسو داد: توضیح است، شده سدها در شنا به مردم تمایل باعث استخرها شدن بسته اینکه بیان با استانزیان جوانان و ورزش اداره از مجوز دارای که ی

دا مسئولیت ما و است ما استحفاظی محدوده در اتفاقرهستند، مردم برای ای حادثه که شویم آن از مانع و باشیم داشته نظارت بسته رو و باز رو مراکز در یم

نیستند.مانظارتتحتکهشدهکشیدههارودخانهوسدهابهبیشترشنااستخرها،بودنبستهعلتبهمتأسفانهامسالامابیفتد

ش توسط که خوبی اتفاق داد: ادامه دیگروی های رودخانه و سدها اما اند کرده کشی فنس را اکباتان سد دور که بوده این افتاده استان ای منطقه آب یرکت

اند.شدهقرغهامکانایندرنفرهفتحدودامسالقانونیپزشکیآمارهایطبقوندارندمانعیهیچکهدارندوجود

دارسو توانایی ما و است امدادونجات زمینه در قوی آموزشی کادر یک دارای استان غواصی هیئت کرد: خاطرنشان پایان در کنتریان خصوص در سدها،ریم ل

کنیم.یرهمکااحمرهاللباهارودخانهوآبگیرها

پیامانتهای

)۱۱:۵۳-۹۹/۰۵/۱۹((گلستان)شدگرفتهنماجهاندرشدهکشفجسدازDNAآزمایشگلستان:قانونیپزشکیکلرمدی

خبرداد.نماجهاندرشدهکشفجسدازDNAآزمایشاخذازگلستانقانونیپزشکیکلرمدیگان-رگ

با گفتگو در زارعی مهرحسین تحویلراظهاخبرنگار شنبه بامداد نما جهان در شده کشف جسد قانونیکرد: (یکشنبپزشکی امروز صبح و شد موردهاستان (

گرفت.قراربررسی
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بود.شدهفساددچارونداشتهخوبیشرایطجسدداد:ادامهزارعی

که داد توضیح برداوی نمونه و شده انجام کامل آزمایشرمعاینه جهت قضاییDNAی مرجع به نتیجه حصول محض به که گرفت صورت هویت بررسی و

شود.میاعالم

نما جهان در گمشده کوهنورد به جسد این است ممکن که این بر مبنی احتماالت به اشاره با رضانژاد)(زارعی مادرسها و پدر از افزود: باشد، داشته تعلق

شد.ارسالقانونیپزشکیژنتیکآزمایشگاهبهمتوفیهاینمونههمراهبهوشدگرفتهالزمنمونههماحتمالی

جواب روتین حالت در گفت: آزمایشDNAوی جواب که شد خواهد سعی موضوع اهمیت و قضایی درخواست به توجه با اما دارد الزم زمان هفته زودتردو

شود.آماده

گزارش (به جمعه روز مهر، دخترهتیرما۲۰خبرنگار رضانژاد» «سها گمشدگی گزارش۲۷) انتظامی و امدادی نیروهای به کردکوی نمای جهان ارتفاعات در ساله

شد.

ک ساکن دختر گردشگراین گروه همراه بهرج وی از نشانهای هیچ ماه یک حدود گذشت از بعد و شده مفقود جمعه صبح از که بود کرده سفر گلستان به ی

بود.نیامدهدست

کنارمعاصر،راهبردپارسینه،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۲۸-۹۹/۰۵/۱۹(بویراحمد)و(کهگیلویهشدندزندانروانهیاسوجیرگیردمتهمان

شدند.زندانروانهوبازداشتیرکیفتامینقرارصدوربااتهامات،تفهیمازپسیاسوجشهردرجمعیدستهنزاععامالنگفت:بویراحمدوکهگیلویهیردادگسترئیسایرنا-یاسوج-

روزهای در ایرنا، گزارش مجابه فضای در فیلمی آنزگذشته در که بود شدن دست به دست حال در دی یکدیگر با قبلی اختالفات دلیل به جوان گیررتعدادی

کردند.بازدیدکلیپاینازیزمجافضایدریادیزکاربرانوبودندشده

مجا فضای در گذشته روزهای داشت: اظهار باره این در یکشنبه روز تاجی نگین دزحسن فقره یک وقوع خصوص در فیلمی چندرگیری هجوم و یاسوج در ی

بود.شدهمنتشرویخودروییبرتخوحرجوضربوشهروندانازیکیبهسردسالحبهمسلحجواننفر

بود.شدهعمومیاحساساتوعواطفشدنداریحهرجبهمنجرفیلماینانتشارافزود:وی

دادگست تصررئیس بویراحمد و کهگیلویه کرد:ری ویح شناسایی جهت قضایی دستورات یاسوج، انقالب و عمومی دادسرای در پرونده تشکیل از پس بالفاصله

شد.صادرانتظامیمرجعبهمتهمینیردستگی

شد.شناساییبودندشدهیرمتواکهمتهماناختفایمحلاستان،پلیسیزروشبانههایتالشباکرد:بیانتاجینگین

شد.کشفسردسالحقبضهچندوگرمسالحقبضهیکآنانازوشدنددستگیرداشتندراناجامامورانبایرگیردقصدکهافراداینکرد:تاکیدوی

شدند.زندانروانهوبازداشتیرکیفتامینقرارصدوربااتهامات،تفهیمازپسپرسیزباشعبهدرافزود:بویراحمدوکهگیلویهیردادگسترئیس

و خشن جرایم مرتکبین با قضایی دستگاه کرد: بیان تاجی امنیتنگین و آسایش سلب و وحشت و رعب ایجاد عمومی، نظم در اخالل به اقدام که افرادی

کرد.خواهدقاطعوجدیبرخورداغماضیامسامحهگونههربدونکنندمردم

است.داشتهافزایشدرصد۶.۲۴،استاندریرجاسالماههسهدرنزاعمدعیمراجعینمعایناتمیزان

(گلستان)شدفتهگرنماجهاندرشدهکشفجسدازDNAمایشآزگلستان:قانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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جا سال نخست ماهه سه تعدادردر و۱ی ادارات۳۷۹هزار به معاینه جهت نزاع ادعای با قانونینفر یکهزارپزشکی تعداد این از که اند کرده مراجعه استان

است.بودهنفر۲۹۸ویکهزارگذشتهسالبامقایسهدرامارایناند،بودهنزنفر۲۵۹ومردنفر۱۲۰و

ادارات تفکیک به نزاع مدعی کنندگان قانونیتعدادمراجعه بویراحمدپزشکی کهگیلویه۷۴۶شامل گچساران۳۵۲نفر، ، بهمئی۱۹۵نفر ، دنا۴۶نفر و نفر۴۰نفر

است.بوده

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۱۹-۹۹/۰۵/۲۰(باختندجانزنجانجادهایرانندگیتصادفاثربرامسالنخستماهچهاردرنفر۸۴

استان این ارتباطی جادههای سطح در رانندگی تصادفات وقوع اثر بر امسال نخست ماهه چهار گفت: زنجان استان انتظامی فرماندهی راه پلیس رییس جانشین - ایرنا - ۸۴زنجان
دادند.دستازراخودجاننفر

سوی از شده ارایه آمار برابر افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز عظیمی، محمدعلی قانونیسرهنگ ازپزشکی ناشی فوتی میزان این زنجان

دهد.مینشانافزایشدرصد۱۵پارسال،مشابهمدتبامقایسهدرزنجاناستانایجادهرانندگیتصادفات

امسال نخست ماهه چهار در داشت: اظهار مشابه۶۵وی مدت با مقایسه در که افتاد اتفاق زنجان شهر برون ارتباطی مسیرهای در فوت به منجر تصادف فقره

) کمتر۹۸پارسال نیز، جادهای حوادث حتم به کنند جدی توجه رانندگی و راهنمایی مقررات و قوانین به خودروها رانندگان اگر که دارد افزایش درصد هفت (

شد.خواهد

امسال ماه تیر افزود: و کرد اشاره امسال تیرماه در استان این جادههای سطح در رانندگی تصادفات تعداد به اتفاق۲۳عظیمی فوت به منجر تصادف مورد

بود.نفر۲۵نیزشدگانکشتهتعدادوداشتکاهشدرصدچهارقبلسالمشابهمدتبهنسبتتصادفاتمیزانکهباختندجاننفر۲۶آناثربرکهافتاد

امسال نخست ماهه سه طی مجموع (۵۸در پارسال مشابه مدت و نیز۹۸نفر که۴۶) شدند استان این های جاده سطح در رانندگی تصادفات قربانی نفر

است.درصدی۲۶افزایشازحاکی

باختند.جانزنجاناستانیرشهبرونارتباطیمسیرهایدررانندگیتصادفهایاثربر۹۸سالدرنیزنفر۲۵۸و۹۷سالدرنفر۲۷۰تعداد

و هزار پنج زنجان میزان،۸۴۰استان این از که دارد ارتباطی راه راه،۲۰۰کیلومتر آزاد بز۱۱۳کیلومتر و۳۴۲گراه،رکیلومتر اصلی راه راه۹۷۴کیلومتر کیلومتر

است.فرعی

احمد)بویرو(کهگیلویهشدندزندانروانهیاسوجیگیردرمتهمانایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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