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قانونیسازمان پیکرپزشکی تاکنون که کرد اعالم ا169کشور هواپیمایی سقوط حادثه سازمانوشهید اعالم بنابر است. شده شناسایی پزشکیکراینی

مراکزقانونی به نمونه اخذ برای آنها بستگان که پیکرهایی تمام قانونیکشور بهپزشکی تطبیق برای آنها ژنتیکی پروفایل یا کردند قانونیمراجعه تهرانپزشکی

شدهاند.شناساییشده،ارسال

است.شدهشناساییکراینیواهواپیماییسقوطحادثهشهید169پیکرتاکنونکهکرداعالمکشورقانونیپزشکیسازمان

سازمان اعالم قانونیبنابر مراکزپزشکی به نمونه اخذ برای آنها بستگان که پیکرهایی تمام قانونیکشور برایپزشکی آنها ژنتیکی پروفایل یا کردند مراجعه

شدهاند.شناساییشده،ارسالتهرانقانونیپزشکیبهتطبیق

است.شدهحادثهاینجانباختگانخانوادههایتحویلپیکر150تاکنونهمچنین

انتخابجماران،امید،وتدبیرفرهیختگان،دیگر:منابع

هواپیماسقوطقربانیانخانوادههایبهپیکر۱۵۰تحویلکرد؛اعالمقانونیپزشکی

است.شدهتحویلهاخانوادهبهپیکر۱۵۰شدهشناساییاجسادازوگرفتندقرارشناساییموردبستگان،ژنتیکینمونهدارایپیکرهایتمامیقانونی،پزشکیسازماناعالماساسبر

خب گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به مهر قانونیی اپزشکی هواپیمای سقوط حادثه قربانیان از تاکنونوکشور، کراین

شدند.شناساییتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهیوتشخیصیکزرمدرپیکر۱۶۹

مراکز به نمونه اخذ برای آنان بستگان که پیکرهایی قانونیتمام بهپزشکی تطبیق برای آنان ژنتیکی پروفایل یا و کردند قانونیمراجعه ارسالپزشکی تهران

اند.شدهشناساییشد،

م است ذکر به کلرالزم اداره آزمایشگاهی و تشخیصی قانونیکز تحویلپزشکی برای قربانیان بستگان با هویت تعیین و شناسایی محض به تهران استان
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امروزتاپاییزابتدایازمعدنچی۱۸گرمنیست/دستدرمعدنگرانرکامیروگرمازدقیقیآمارمیدهد؛گزارشایلنا

میدهند ترجیح نیز کارفرمایان که است مسلم است. نفوذ صاحب معدنداران مقاومت نباشد، دست در معدن در کار حوادث میزان از دقیق آمار تا میشود موجب که مواردی از یکی
دارند.کارحوادثبهمربوطاخباروآماردریرپنهانکابهترجیحنیزنفوذصاحبافرادمعادنخصوصیشدنبامیگوید:عشقیبماند.مخفیآمارتا

بود. کشور معادن در پرحادثه ماههای از یکی امسال ماه دی ایلنا، خبرنگار گزارش اثر۲۸به در یزد «آسفیج« معدن در دیگر معدنچی یک نیز ماه یزشردی

باخت.جانمعدندیوارههای

آمااخیر مظفرًا علی سوی از مظفرمدی(یری نیست. متناسب واقعیات با چندان که است شده اعالم اجتماعی) رفاه و کار تعاون، وزارت بازرسی دررکل ی

جا سال طی گفت: ایمنی سطح ارتقای برای آموزش نقش و معدنی فعالیتهای در ایمنی دسترکا۱۰یرسمینار از را خود جان کشور معدنی واحدهای در گر

میدهد.نشانرادرصدی۶۰کاهشآنازقبلسالمشابهمدتبهنسبتگذشتهسالکشورطیمعادنحوادثازناشیبخشکهدادند

تص جهانی آمار به استناد با ادامه در جهانیراو ارائهشده آمار اساس بر کرد: معدن۳۴۰یح حادثه ورمیلیون هزار شش آمار این احتساب با که میدهد خ

میدهند.دستازراخودجانمعادندرکارازناشیحوادثوقوعبراثردنیادرگررکا۳۰۰

م تعداد راستا این در است؟ استناد قابل چقدر آمار این که اینجاست طیرپرسش یعنی پاییز ابتدای از معادن در کار از ناشی اخبار۴گ مستندات از را ماه

ماه دی پایان تا ماه مهر ابتدای از اساس این بر کردیم. بررسی شده، م۱۸منتشر خصوص در تعدادیرخبر بیشک است. یافته انتشار معادن در کار از ناشی گ

سال ماه دی نمیکنند. پیدا انتقال رسانهها به که دارند وجود نیز ورکا۹۸،۶حوادث کشته معادرکا۴گر در حوادث این که شدند زخمی یزد،گر آسفیج ِن

افتادند.اتفاقدلیجانشهرستانورودبارکالتهدامغان،شرقیالبرزراور،همکارطبس،گلشانه

کمت تعداد ماه کارآذر سه فوت شامل که است افتاده اتفاق حوادث از ماهری این در است. بوده کارکا۲گر یک و اسفراین آلبالغ معدن زغالسنگرگر گر

م حادثه سه ماه آبان شدند. کشته محالترآپادانا(کوهبنان) شهرستان و آزادشهر قشالق رودبار رامیان، اولنگ در که رسید ثبت به معادن در دادهرگبار خ

م به منجر حوادث لحاظ به نیز ماه مهر ماهراست. مهر در میشود. محسوب پرحادثه کرومیترکا۵گ، طبس، پرورده معدن در که باختهاند جان معدنچی گر

است.بودهاصفهانمیمهدرالیبیدوسنجدکروستایزرندی،زاوه،شهرستان

طیرکا۱۸وقتی طبیعت۴گر باختهاند، جان معادن در درماه دلیل۱۲ًا چه به که است اینجا پرسش باشد. اینها از بیش باید معدن جانباختگان آمار ماه،

مرمدی کل آمار اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت بازرسی سارکل معادن در کار از ناشی جاگ رارِل دسترکا۱۰ی به مرجعی چه از آمار این و میکند اعالم گر

است؟رسیدهایشان

آما طی دیگر سوی کهراز قانونیی است؛پزشکی کرده اعالم جاکشور سال بهار ماهه سه دادهاند۴۲۱ی،رطی دست از را خود جان کار از ناشی حوادث در نفر

و۴۱۷که مرد افراد این از کازنفر۴نفر صنفی انجمنهای ادعای اساس بر بودهاند. ازرن بیش ساختمانی، خصوص۵۰گران در کار از ناشی حوادث درصد

ازرکا بیش که میافتد اتفاق ساختمانی مرم۲۵۰گران اینکه به توجه با حال عین در میدهد. نشان را امسال بهار در دومرگ رتبه معادن در کار از ناشی گ

باشد.نفر۱۰ازبیشبایدنمیرسند،مادستبههیچگاهکهواقعیارقاممیدهد.،تشکیلراکارازناشیحوادث

نیستاستنادقابلدقتلحاظازکارحوادثآمارهایازهیچیک

کا بهداشت و ایمنی ارشد (کارشناس عشقی مدیرغالمحسین که دارد وجود احتمال این میگوید: اعالمی آمار مورد در ایلنا، با گفتگو در وزارتر) کار بازرسی کل

داده کاهش را آمار بازرسی مدیران که است بعید البته باشد. کرده اعالم دارند، خودشان پوشش تحت که معادنی از رسمی آمار اجتماعی رفاه و کار تعاون،

دقیق میشود. محسوب نظارتی و مدعی نهادی خود کار، حوادث خصوص در کار وزارت چون الزمباشد، و میدهد نشان را تناقض یک آمار چرا نمیدانیم ًا

کند.یزشفافساموردایندرکاروزارتکهاست
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بهرهبردا پروانه که دارند وجود کشور در معادنی میافزاید: کاراو ندارند. نمیشود.ری رعایت آنها مورد در کار اداره حداقلهای و نیستند بیمه معادن این گران

باشد.رسیدهاشتباهآمارکاروزارتبهکهدارداحتمالنمیرسد.نیزرسانههابهصدایشانًاگاهحتیویمرندادستدررامعادنایندرکارازناشیگرمآمار

تق نیست. جدیدی مسئله کار، حوادث خصوص در دقیق آمار حوادثیبرنبود ثبت سامانه یک نبود نیستند. دقیق خصوص این در موجود آمار از یک هیچ به ًا

عم است. کار حوادث حوزه در غیرشفاف فضای یک از حاکی و میشود احساس زمانی هر از بیش امروز کشور در پنهانکاکار یک با درراًل آمار سیستماتیک ی

است.گرفتهنیزرارسانههایرپرسشگنظارتامکانواستبرداشتهمربوطهنهادهایازخیلیدوشازرامسئولیتکههستیمروبهروکارحوادثحوزه

تص کارعشقی برای ایمنی شرایط میکند: کاریح و معدن بیشترگران که ساختمانی امرگران دارند، را حوادث ثبترین سامانه یک وجود با است. حیاتی ی

کنت کار، نامرحوادث به بخش یک کار حوادث و ایمنی در میشود. مهندسیتر معادن و کارفرما بر نظارتها و مدیHSEMSلها بخش که دارد یتروجود

هر در ضعف و قوت نقاط شود، اعالم تفکیک به آمار وقتی میکند. طبقهبندی شغلی گروه بروز، زمان فراوانی، لحاظ به را حوادث که میشود شامل را سیستم

میشود.شناساییقابلراحتیبهبخش

طبع یافته افزایش معدن در کار حادثه آمار بدانیم اگر میافزاید: ااو دهیم. افزایش را کنترلی اقدامات و بازرسیها میتوانیم شاخکهایشانرًا مربوطه گانهای

کنند.کارمیتواننددقیقترایمنیکارشناسانجالعیندرمیکنند.توجهایمنیمسائلبهبیشترکارفرماهاومیکنندتیزرا

کا کار؛ بهداشت و ایمنی کارشناس این گفته استربه الزم شده که هم جانشان حفظ برای الاقل میشود. ضایع حقوقشان و حقوق موارد اکثر در گران

مزشفافسا آمار تعداد وقتی بیاید. وجدو به آمار در دقت و معادنری در مستمرکا۱۰گ مثل حقوقی که هست مسئله این گویای خود میشود، اعالم یرگر

میکند.ضایعراگرانرکاحقبیشترموردایندریرپنهانکاباشد.شدهضایعاستممکنهم...ودیهوبازنشستگی

پنهانکا داد: ادامه معنایراو به آمار در پنهانکازی شاهد آمارها در است بهتر دارند. مسئولیت که کسانیست رفتن سوال وزارتریر میکنم فکر البته نباشیم. ی

و زمان حادثه، علت شغلی، نوع تفکیک با را کار حوادث شفاف سامانه یک که وقتی تا اما باشد داشته کیف و کم از دقیقی آمار اجتماعی رفاه و کار تعاون،

یم.ربگیراحوادثجلوینمیتوانیمباشیم،نداشتهفراوانی

آمارسیستماتیکیرپنهانکادلیلیکمعادن،صاحباننفوذ

ترجیح نیز کارفرمایان که است مسلم است. نفوذ صاحب معدنداران مقاومت نباشد، دست در دقیق آمار تا میشود موجب که مواردی از یکی حال عین در

پنهانکا به ترجیح نیز نفوذ صاحب افراد معادن خصوصیشدن با میگوید: عشقی بماند. مخفی آمار تا دارند.رمیدهند کار حوادث به مربوط اخبار و آمار در ی

مث افزود: انروی تولید صنعت و سیمان صنایع در بژاًل و نفوذری علت به نیز آالیندهها آمار اینحال با است. مجاز حد از بیش که دارد وجود آالیندههایی ق،

پنهانکا صنایع این صاحبان قدرت کهرو دارند قدرت آنقدر صنایع این مالکان هستند، شاکی مردم مناطقی در که درحالی نمیشود. بیان دقت به و میشود ی

بهرهبردا کوچ معادن از که هستند مالکانی گاهی است؛ شکل همین به هم معادن کنند. ایجاد اختالل آمار ارائه دقت ثبتردر پروانه اینکه بدون میکنند، ی

دارد.وجوددستاینازمتعددیمواردبگیرند.

مط توضیحاتی است الزم آمار این جزئیات مورد در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که میرسد نظر بهربه اقدام شفافیت راستای در حال عین در و کنند ح

بکنند.کشورکارحوادثثبتسامانه

وحیدیانیمرمگزارش:
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پزشکیحرفهایاخالقوحقوق

کا به توجه با پزشکی آثارحرفه و نشاندهندهرکرد که شده گرفته «محیی» و «طبیب» یعنی متعال خداوند نامهای از پزشک نام است. برخوردار ویژهای جایگاه از دارد، جامعه در که ی
است.کسوتاینواالیارزشوپزشکشأن

بسیا منابع اسالمی، اخالق مکتوب ادبیات شدهردر کشیده تصویر به پزشکی حرفهای اخالق جمله از مسلمان دانشمندان کاربردی و عملی توصیههای از ی

دانشو اخالق عرصه بر عالوه یافته، نگارش اخالق عملی ترویج انگیزه به که گوناگونی اندرزنامههای و آدابنویسی در همچنین وراست. تعلم و تعلیم و ی

س بر بیماران درمان راستای در باید نیز پزشکان بنابراین است. شده واقع لحاظ مورد همواره نیز پزشکی و طبابت اخالق حکمرانی، کردهاند،واخالق یاد که گندی

باشند.پایبند

ج در پزشکی تیم یا پزشک یک رفتارهای مجموعه پزشکی، بستگانراخالق و بیمار با رابطه در فردی خصلتهای صورت به که است شغلی وظیفه انجام یان

دو و پسندیده آداب مجموعه پزشکی، اخالق بنابراین مییابد. تجلی همکاران و کار محیط حاکمیت، و جامعه وی، همراهان استرو نکوهیدهای اعمال از ی

کنند.پرهیزآنازیارعایتراآنهابایددرمانیکادروپزشکانکه

بش دانش یافتن وسعت گذشته دهه چند فناوردر ارتقای بیماری، معالجه و تشخیص در انسانی توانمندیهای افزایش انتخابیریها، راههای تعدد و یها

مط را جدیدی مسایل بیماران، و پزشکان عمدتربرای اصول این میدهد. شکل را پزشکی اخالق اصول که کرده انتخابح به احترام مانند مسایلی شامل ًا

جل سودمند، و مفید اقدامات ارایه پیشگیرگیوبیمار، و آسیب و صدمه از رازداری دیگر، طرف از میشود. وی به رسانی ضرر از مهمتری از اخالقری موارد ین

رضایت همچنین میآید. شمار به طبیب هآحرفهای به نسبت بیمار ترگاهانه مورد پزشکی اخالق اصول در اوست، انتظار در که معالجهای گرفتهأگونه قرار کید

کام باید شخص یک که معناست بدین این خوداست. انتخابی درمانی روش بالقوه خطرات و منافع مورد در یابد.آاًل نازگاهی بیمار هر درآیرا بیخبر، و گاه

تصمیمگی قدرت خود چنانچه و است نادرست انتخاب یک خطر انواع تصمیمگیرمعرض اختیار که شود فراهم شرایطی باید ندارد، دیگری شخص به را یری

کند.محول

جا مقررات برایردر را حقوقی قانونگذار حساس، مشاغل سایر همانند ناحیهزی دادسرای تهران در و گرفته نظر در جرایم،19یاندیده نوع این به رسیدگی ویژه

یا پزشکی نظام سازمان از مورد حسب اعتماد مورد کارشناسان از استعالم از پس که است فعالیت به قانونیمشغول گرفتهپزشکی نهایی قضایی تصمیم

شد.خواهد

سازمان تشکیل قانون یک ماده موجب به قوهقضاییه، فرهنگی معاونت گزارش قانونیبه سالپزشکی مصوب سازمان1372کشور وظایف از پزشکییکی

امورقانونی در اظهارنظر مستقل، حقوقی شخصیت دارای و دولتی نهادی عنوان قانونیبه وپزشکی آزمایشگاهی امور انجام و کالبدشکافی آن، کارشناسی و

است.قضاییذیصالحمراجعدستوربهپاراکلینیکی
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افراد جان در تصرف اجازه یعنی طبابت اصل جهت از یکی است؛ توجه قابل منظر دو از پزشک مسئولیت که کرد گوشزد باید ارتباط این نتایج(در از صرفنظر

موجبهمعالج مقررات، تمامی رعایت فرض در حتی پزشک اقدامات اگر که است این مهم سؤال اخیر مورد خصوص در است. درمان از ناشی صدمات دوم و (

ورم قراردادی مسئولیت به پزشکان مدنی مسئولیت که آنجایی از گفت باید پاسخ در دارد؟ مسئولیت پزشک هم باز شود، غیرمتعارف آسیبهای یا بیمار گ

موارقه(غیرقراردادی بیمار معالجه در پزشک چنانچه و میشود تقسیم بازی) خود قراردادی تعهدات به اینکه بر عالوه نکند، رعایت را پزشکی علمی و فنی ین

ماده اساس بر است. کرده نقض نیز را پزشکی شغل آمره مقررات و قواعد نکرده، عمل سال495بیمار مصوب اسالمی مجازات درر«ه1392قانون پزشک گاه

موا و پزشکی مقررات مطابق او عمل آنکه مگر است دیه ضامن شود، بدنی صدمه یا تلف موجب میدهد انجام که اززمعالجاتی قبل اینکه یا باشد فنی ین

تقصی مرتکب و باشد گرفته برائت مرمعالجه از برائت اخذ چنانچه و نشود هم اوری از برائت تحصیل یا نباشد معتبر او، بودن مجنون یا نابالغ دلیل به یض

م ولی از برائت نشود، ممکن آن مانند و بیهوشی دلیل مادهربه نیز و ماده این تبصره از همچنین میشود.» تحصیل چنین496یض اسالمی مجازات قانون

باشد.نکردهاخذبرائتهرچندندارد.وجودضمانویبرایعمل،وعلمدرپزشکقصورعدمصورتدرکهآیدمیبر

ماده مطابق عالوه ضرو497به موارد «در اسالمی مجازات مرقانون نجات برای پزشک و نباشد ممکن برائت تحصیل که معالجهری به اقدام مقررات طبق یض،

نیست.»واردهصدماتیاتلفضامنکسیکند،

رضایتوپزشکیبرائتتفاوت

ماده نباشد.158براساس مجازات قابل اعمال این میشود باعث طبی و جراحی اعمال برای رضایت تحصیل اسالمی، مجازات حتیزقانون کس هیچ یرا

فو موارد جز به صورت این غیر در کند. ایجاد جراحت او بدن در جراحی چاقوی با وی ولی یا بیمار رضایت بدون ندارد حق میشود.رپزشک تلقی جرم ی

ماده در که چنان که حالی قانون495در است. وی معالجات نتایج از ناشی خسارت پرداخت برای پزشک مسئولیت عدم به ناظر «برائت» اخذ شد، اشاره

ت و فعل صورت به را پزشکی تخلفات مادی عنصر اسالمی مادهرمجازات مثبت، فعل مورد در است. کرده پیشبینی فعل «ه495ک دارد می مقرر گاهرآن

ت با رابطه در و «... است دیه ضامن شود، بدنی صدمه یا تلف موجب میدهد انجام که معالجاتی در مادهرپزشک در فعل پیشبینی295ک قانون همین

«ه که است ترشده است، گذاشته او برعهده قانون که را خاصی وظیفه یا گرفته برعهده را آن انجام که فعلی کسی واقعرگاه جنایتی آن، سبب به و کند ک

اینکه مانند است، محض خطای یا عمدی، شبه عمدی، مورد حسب و میشود مستند او به حاصل جنایت باشد، داشته را فعل آن انجام توانایی چنانچه شود،

کند.»کرتراخودقانونیوظیفهپرستار،یاپزشک

شکیپزفهایحراخالقوحقوقحمایت:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

(تهران)اجتماعیکوتاهحوادث

بلوچستانوسیستانسیلزدهمدارسدرتجهیزاتکامیون20یعزتو

نوسا سازمان رئیس گفت:زمهر- کشور مدارس تجهیز و توسعه دانشآمو20ی، نیمکت و میز شامل تجهیزات سهزکامیون ارزش به اسپیلت و رایانه سیستم ی،

تو بلوچستان و سیستان جنوب سیلزده مناطق مدارس بین تومان رخشانیمهر،زمیلیارد گفته به شد. با56یع استان این سیلزده درس200مدرسه کالس

بازسا برای که هستند استفاده اعتبازغیرقابل به آن حدودری همچنین40ی است. نیاز تومان حدود286میلیارد برآورد با نیازمند10مدرسه تومان میلیارد

است.اساسیتعمیرات

کراینیواهواپیمایسقوطقربانیانخانوادههایبهپیکر150تحویل

قانونیسازمان اپزشکی هواپیمای سقوط حادثه قربانیان از کرد: اعالم اطالعیهای صدور تاکنونوبا ژنتیکی169کراینی نمونه اخذ برای آنان بستگان که پیکر

است.شدهخانوادههاتحویلپیکر150تعداداینازوشدندشناساییتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهیوتشخیصیکزرمدرکردندمراجعه

همودیالیزدستگاه1080یدرخ

ایرانیتولیدکنندگاناز

ار صرفهجویی هیئتامنای رئیس خزفارس- از بیماران، معالجه در تاکنون1080یدری داد. خبر ایرانی تولیدکنندگان از همودیالیز همودیالیز540دستگاه دستگاه

از بیش که است شده داده تحویل هیئتامنا تو200به کشور سراسر پزشکی علوم دانشگاههای و دولتی درمانی مراکز و بیمارستانها در آن شدهزدستگاه یع

است.

یستیزبهمراکزکلیهدربیخانمانمعتادانمحدودیتبدونپذیرش

پیشگی توسعه معاون بهرایسنا- سازمان درمان و مراکززی تمامی در معتادان محدودیت بدون پذیرش از هوا برودت و برف بارش با همزمان کشور یستی

داد.خبرسازماناینپوششتحتشلترهایوآسیبکاهشمراقبتی،

پایتختدرمیلیاردی20یرکالهبرداباندیردستگی

شدند.دستگیریرکالهبرداوجعلنفرهسهبانداعضایپایتخت-پلیس

خ اینترنتی سایت در را مالباختگان متهمان از باالتریکی قیمت به را آنها خودروی یا ملک میتواند اینکه وعده با و شناسایی فروش و اسنادرید بفروشد، ی

میکرد.یافتردراآنهامالکیت

خ و نیست قیمت این به فروش امکان اینکه بهانه به را اسناد جعل، از باندرپس اعضای سایر همدستی با ادامه در میگرداند. باز اصلی مالکان به ندارد یدار

فروختهاند.رایالرمیلیارد200ارزشبهجمعاخودرودووملکسهفروشکالتوجعلومالکیتاسنادجعلبا

هرمیباندعضو12یردستگی

«کیونت»

خب کالهبردارپایگاه و جعل جرایم با مبارزه معاون پلیس- پلیسری دستگیآی از پایتخت ش12یرگاهی در شده گرفتار «کیونت»رجوان به موسوم هرمی کت
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بودند.شدهحبسآپارتمانیکدرکهدادخبر

ش شراین همان شرکت در استخدام عنوان با اینبار رویه و عنوان تغییر با که است گلدکوئیست به موسوم هرمی عضرکت معتبر و دولتی یرگیوکتهای

هستند.جوانوآمدهاندتهرانبهاستانهاسایرازباندایناعضاییتراکثکهمیکنند

استبالینیمعایناتبهمربوطلرستانقانونیپزشکیخدماتدرصد85قانونی:پزشکیکلرمدی

است.بالینیمعایناتبهمربوطاستانقانونیپزشکیخدماتدرصد85گفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

گفت در نظیفی ساالنهوحمیدرضا کرد: اظهار ایسنا، با پروندهها50گو این مجموع از که میکنیم بررسی را پرونده س85هزار معاینات به مربوط پاییردرصد

است.یادیزبسیارتنوعدارایکهبوده

میشود.ارائهمردمبهکهاستخدمتنوع40شاملبالینیمعایناتخدماتدرصد85داد:ادامهوی

باردا حضانت، سن، تعیین تصادفات، نزاع، به مربوط معاینات شامل خدمات نوع این کرد: بیان لرستان قضایی شورای دررعضو که است ... و پزشکیی

میشود.انجاماستانقانونی

میشود.انجامپاییرسمعایناتالشترپلدختر،کوهدشت،نورآباد،بروجرد،دورود،ازنا،الیگودرز،خرمآباد،شهرستان9درکرد:بیاننظیفی

است.آزمایشهاانجامبهمربوطمابقیوکمیسیوندرصدیکاجساد،معایناتبهمربوطخدماتازدرصد3گفت:وی

میشود.انجاماستانقانونیپزشکیدرکمیسیونوآزمایشگاهاجساد،بالینی،معایناتتخصصیحوزهچهارکرد:عنوانلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

پیامانتهای

شدصادرلرستاندرجنینسقطمجور۱۳۷

است.شدهموافقتنفر۱۳۷باتعداداینازکهاندکردهمراجعهدرمانیجنینسقطمجوزیافتردبرایامسالماهه۹نفر۱۷۹گفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدی-ایرنا-آبادخرم

است.یافتهکاهشدرصدسهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتصادرهمجوزهایگفت:خبرایناعالمبایکشنبهشامگاهنظیفیحمیدرضا

توسط جنین سقط شخصی درخواست اخذ از بعد جنین سقط مجوز صدور برای داشت: اظهار هایزوی بررسی معالج، پزشک نامه معرفی رویت و باردار ن

دو از یکی در جنین سقط مجوز صدور و گرفته صورت پزشکی الزدقیق گروه مادفیر معیارهای مر) خطر وجود بر مبنی مادری ورگ جنینیبی معیارهای (

ان)(تهراجتماعیکوتاهحوادثکیهان:|خبرخبرادامهادامه
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.شودمیانجامجنینشدیدیرناهنجابرمبنی

داد: ادامه جنینوی چهارماهگی پایان از قبل تا سقط مجوز از(صدور د۱۹قبل از بعد که است. انجام قابل دررهفتگی) سقط قانونی، پزشکی از مجوز یافت

شود.میانجامزنانمتخصصنظریرزمجهزدولتیمراکزازیکی

نیوزآفتابجماران،شبستان،دیگر:منابع

شدندمصدومنفرهزاریکازبیشرانندگی/تصادفاتدرآذربایجانشرقیدرنفر۷۳۰گرمکرد:اعالماستانقانونیپزشککلاداره

بود.نفر730آذربایجانشرقیاستانقانونیپزشکیاداراتبهارجاعیامسالماهه9دررانندگیحوادثازناشیمیروگرم

ادارهکل آمار اساس بر ایلنا، خبرنگار گزارش قانونیبه مپزشک شرقی، دررآذربایجان رانندگی حوادث از ناشی میر و به۹گ ارجاعی امسال اول ماهه

قانونیادارات ها۷۳۰استانپزشکی کشته تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این که بود حدود۷۵۴نفر بوده کاهش۳نفر درصد

است.داشته

استان در مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات مجموع و۵۸۰از مرد هزنفر۱۵۰نفر که بودند ترتیبرن به افزایش۴کدام درصد یک و کاهش درصد

است.یافته

باربیشت ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه۴۹۳ین برون جادههای در روستایی،رفوتی و شه۱۵۶ی درون مسیرهای در در۱۰ی،رنفر نفر

خا ورجادههای استان از مذکور۱۱ج مدت طی در همچنین است! شده گزارش راهها سایر و نامعلوم خا۲۵نفر نیز تعداد این از حرنفر از جادهرج موارد(یم

کردهاند.فوتتصادفزمانازروز۳۰ازبیشفاصلهبانفرنیز۳۴وغیرترافیکی)

امسال ماه آذر در شده منتشر آمار گذشته۷۴طبق سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این و دادهاند دست از را خود جان استان در رانندگی حوادث اثر بر نفر

است.داشتهافزایشنفریک

طی ادارات۹در به کننده مراجعه رانندگی حوادث مصدومان تعداد امسال قانونیماهه و۱۴استانپزشکی تعداد۲۰۷هزار این از که است بوده هزارو۱۰نفر

و۱۹۳ و۴نفرمرد ترافیکیزنفر۱۴هزار حوادث مصدومان تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این بودند، و۱۴ن گزارش۶۴۲هزار نفر

است.یافتهکاهشدرصد۳حدودبودشده

و هزار یک امسال ماه آذر ادارات۲۱۹در به و مصدوم رانندگی حوادث اثر در قانونینفر سالپزشکی در مشابه زمان مدت با مقایسه در که کردند مراجعه

میدهد.نشانکاهشدرصد۱۶حدودبودهنفر۴۵۹وهزاریککهگذشته

شدصادرستانلردرجنینسقطمجور۱۳۷ایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۲

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۱

http://www.newswire.ir/HHO4KGE5


امینایسنا،دیگر:منابع

)ه(کرمانشاسکوتدرخودکشی

میکند.فراهمآنافزایشبرایراعرصهوکردهمحدودرااجتماعیآسیباینبامقابلهآهایراهخودکشی،بامبارزهزمینهدرآموزشیویرآماسکوتایرنا-کرمانشاه-

) یکشنبه روز کرمانشاه ارشد ما۲۹مدیران کاهدی نشست در استاندار) در که اجتماعی برگروه برنامهری افزایش خواهان و کردند تاکید موضوع این بر شد، گزار

شدند.زمینهایندرآموزشیهای

دالیل بررسی نیازمند کارشناسان این اعتقاد به امروز جدی اجتماعی های آسیب از یکی خودکشی پدیده ایرنا، گزارش روانشناختی،زبه ژنتیکی، شناختی، یست

داد.گاهیآجامعهروزافزونمعضلاینازهاخانوادهوجامعهبخشی،گاهیآورسانیاطالعبابتوانتااستمحیطیوفرهنگیاجتماعی،

مانند متعددی دالیل و است پیچیده مساله یک خودکشی که دارند تاکید شناسان روان و فرهنگیزکارشناسان اجتماعی، روانشناختی، ژنتیک، شناختی، یست

کرد.یرپیشگیمعضلاینازبتوانتابرسدهاخانوادهومردماطالعبهخوبیبهآنهایسرنخوعواملاستالزموداردمحیطیو

م علت پانزدهمین خودکشی جهانی، بهداشت سازمان اعالم اساس وربر میآید شمار به جهان در م۱۴گ کل از میدهد.ردرصد تشکیل را جهان میرهای و گ

سال در گزارش همین پایه خودکشی۲۰۱۶بر جهانی ایران۱۰.۶میانگین در سال۴.۱و در آمار این اما است بوده نفر هزار صد هر داشته۲۰۱۸در افزایشی روند

است.

سازمان سوی از شده ارایه گزارش اساس قانونیبر هایربیشتپزشکی سال از خودکشی میزان خوزستان۹۶تا۸۷ین و فارس کرمانشاه، تهران، های استان در

است.بودهیزدوسمنانجنوبی،خراسانبهمربوطمیزانینرکمتو

بین متاهل دار خانه زنان آموزان، دانش را خودکشی خطر معرض در های گروه پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت گزارش اساس ،۳۰تا۱۵بر سال

س بی یا طالق های بچه ، سردانشجویان بی زنان بیکار، و معتاد های خانواده بازنشستگانرپرست، و مهاجران ها، نشین حاشیه العالج، صعب بیماران پرست،

دهند.میتشکیل

خودکشی فامیلی سابقه قبلی، سابقه با خودکشی به کنندگان اقدام روانپزشکی، اختالالت سایر دارای یا افسرده بیماران نیز خودکشی زمینه در پرخطر های گروه

هستند.خودکشیافکاردارایافرادو

شخصیت اختالالت افسردگی، شامل ترتیب به نیز خودکشی خطر نظر از روانپزشکی مر(اختالالت ، اجتماعی تکانشگزضد صفات ، پرخاشگری ، وری ی

است.عضویعللازناشیروانپزشکیاختالالتواسکیزوفرنیاالکل،ومخدرموادمصرفسوءخلقی)،تغییرات

خودکشیبامقابلهدرآموزشاهمیت

انجام با اظهارداشت: است، کاهش روبه استان این در خودکشی آمار اینکه بیان با نشست این در کرمانشاه استاندار فرهنگی و اجتماعی سیاسی، معاون

دهیم.کاهشراخودکشیآمارتوانیممیآموزشیوعلمیکارهای

سال در نمونه عنوان به افزود: تبار» الهی ابراهیم کرمانشاه۹۶«محمد در خودکشی وقوع میزان علمی کارهای انجام با زلزله بحران وقوع وجود درصد۱۶با

یافت.کاهش

یم.ربگیجدیخودکشیبامقابلهزمینهدربایدراآموزشگفت:است،خودکشیبامقابلهبرایمناسبیمرجعدینیفرهنگاینکهبیانباوی

مصدومنفرارهزیکازبیشگی/داننرتصادفاتدرآذربایجانشرقیدرنفر۷۳۰گمرد:کراعالماستانقانونیشکپزکلهادارایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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شود.کاستهخودکشیآمارازدرصدپنجسالهرتوسعهششمبرنامهپایانتابایدشدهتهیهاسنادبراساسکرد:تاکیدکرمانشاهاستاندارسیاسیمعاون

خودکشیطیف

م به میل خودکشی، به اقوام کامل، خودکشی شامل طیفی بلکه نیست، خودکشی به اقدام تنها خودکشی شده انجام اجتماعی مطالعات اساس فکرربر و گ

شود.میتقسیمخودکشیبه

مدی نشست این بهردر اینزکل با و توجه دارد، خودکشی به اقدام از پیش فرد که هایی نشانه و عوامل به باید گفت: طیف این با رابطه در کرمانشاه یستی

کنیم.مقابلهآسیب

و ها نشانه با آشنایی صورت در خانواده شد: یادآور کرد، استفاده خودکشی با مقابله برای ها خانواده ظرفیت از باید اینکه بر تاکید با مدنی» رضوان «فاطمه

کنند.مییرگیوجلآسیباینبروزازوکردهحمایتراخوداعضایشوند،میخودکشیبهمنجرکهیهاییربیما

به وظایف به طزوی اجرای دنبال به گفت: و کرد اشاره خودکشی با مقابله زمینه در درریستی و هستیم خودکشی با مقابله برای بومی و محور محله های ح

کنیم.میاستفادهمحلهسالمتنگهبانانازراستااین

بهرمدی طزکل این تاکنون افزود: کرمانشاه درریستی اعتبار تامین صورت در و است شده اجرایی استان محله هشت در کرد.۳۵ح خواهد پیدا گسترش محله

اقدام خودکشی با مقابله آموزش زمینه در باید ها رسانه کمک با گفت: و کرد اشاره خودکشی ابزارهای به دسترسی کاهش اهمیت بر همچنین مدنی، رضوان

کنیم.

شودشناساییکرمانشاهدرخودکشیاصلیدالیل

علوم دانشگاه گفت: است، خودکشی آسیب با مقابله متولی پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت اینکه بیان با نشست این در نیز کرمانشاه استاندار

دهد.ارایهراهکارآنهابرایوکندشناساییرااستاندرخودکشیاصلیدالیلتحقیقاتیکارهایبابایدپزشکی

پیشگی کمیته عملکرد به نسبت بازوند» پیشگیر«هوشنگ با رابطه در خود عملکرد تاکنون کمیته این گفت: و کرد انتقاد استان در خودکشی از اعالمری را ی

کنیم.لرکنتراخودکشیتوانیمنمیآمارارایهبااست؛نکرده

کنیم.مرتبطیربیکاواقتصادیمسائلبهتنهاراخودکشیتوانیمنمیگفت:خودکشیدرکشورمختلفهایاستانرتبهبهاشارهباوی

در که است اجتماعی جدی آسیبهای از یکی خودکشی گفت: خودکشی با مقابله برای استان اجرایی های دستگاه تمام حضور ضرورت بر کرمانشاه استاندار

میزند.ضربهمابهبخشهاتمام

استممکنمردمکمکباخودکشیبامقابله

پیشگی کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه رییس نشست این ادامه ارایهردر با را خودکشی وقوع از وی دانست پذیر امکان مردم از گرفتن کمک و آموزش

است.شدیدافسردگیآنبروزدلیلینرمهمتکهداردمحتلفیعلتهایخودکشیگفت:

امیدآف زمینه در ها رسانه اینکه بر تاکید با مرادی» «محمودرضا پیشگیردکتر و جامعه در رسانهرینی کمک با باید افزود: شوند، بهکار دست باید خودکشی از ی

شود.یرگیوجلاجتماعیآسیباینبروزازتاکنیمهوشیاررامردمها

محدودیت این آنکه از پس اما بودیم، کرده ایجاد محدودیتهایی نیز ایدز برای زمانی شد: یادآور نیست، جایز خودکشی با مواجه در سکوت اینکه بیان با وی

شود.میحاصلموفقیتکنندپیداورودمردمهرجاقطعطوربهکنیم؛یرپیشگیآنازتوانستیمشدبرداشتهها

شودمییرپیشگیاجتماعیوفردیاقداماتباخودکشی

بز مشکالت این نباید و است امکانپذیر قطع طور به اجتماعی معضالت از خروج کارشناسان تاکید ازربه استفاده و اندیشه و تدبیر با بلکه شوند نمایی گ

گیرد.قرارتوجهموردبایدهاآسیبازیکیعنوانبهخودکشیوگذشتمشکالتمسیرازبایدکارشناسینظرات

مانشاه)(کرسکوتدرکشیدخوایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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های پیشگیزاقدام سبب تواند می باشند، تأمین اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سرمایه نظر از افراد شوند باعث که روانیریرساختی های اختالل بروز از ی

زنند.خودکشیبهدستکمترهرچهوشود

شود.تقویتافرادنفسبهاعتمادوباشندداشتهارتباطیواجتماعییزورکنشافرادآندرکهیرساختاساختنفراهمویستیزشرایطتسهیل

پذی آسیب روانی و روحی نظر از و کنند حفظ نیز را خود نفس عزت جامعه آن افراد که شود می باعث جامعه یک در دیگران شخصیت به کمترتوجه یری

مدی مهارت و توان که افرادی که داشت دقت باید و باشند سارداشته آسیب کانونی نقاط ندارند، بهخوبی را خود مینزیت همچون ها آن هستند، اجتماع ی

هستند.جامعهوخودبرایتهدیدعنوانبهودارندوجودجاهردرکهروندمیشماربههایی

های زمینه و کنند اقدام خصوص این در امر مسووالن باید و آید می بر کشور کالن اقتصادی گیران تصمیم و دولت عهده از تنها حداقلی اجتماعی رفاه ایجاد

سازند.فراهمجامعهبرایحزبیوفردیوسیاسیسالیقازغرفارااجتماعینشاطوامید

بز از یکی خودکشی امر کارشناسان اعتقاد مهمترگتربه از یکی که است جوامع اجتماعی و روانی سالمت های چالش خودرین به نسبت خشونت انواع ین

است.قبلیاقدامسابقهخودکشی،کنندهپیشبینیینرمهمتومیشودمحسوب

به اقدام به منجر الکل و مواد مصرف سوء اضطرابی، اختالالت دوقطبی، و افسردگی خلقی، ویژه به روانی اختالالت مثل عواملی کارشناسان، این گفته به

هستند.موثرراستاایندرنیزاجتماعیومحیطیعواملوشودمیخودکشی

م باره در مداوم صحبت کارشناسان باور کاربه شدید افت نیستی، و گیرگ کناره و انزوا اشتها، و خواب در تغییر تحصیلی، و شغل فعالیترکرد و دوستان از ی

روند.میشماربهخودکشیهشداردهندهعالیمجملهازتفاوتیبیوبودنانگیزهبیواجتماعیهای

د جامعه، افراد بین همبستگی و انسجام افزایش جامعه، به فرد اجتماعی تعلق میزان همکارافزایش و متقابل مشترک ازری رضایت بودن، مفید احساس ک،

گیرد.قرارنظرمدبایدکهاستخودکشیازیرپیشگیاجتماعیعواملجملهازاجتماعیپیوندهای

بیشت درمان، و بهداشت وزارت اعالم بر کمتربنا و دیپلم خودکشی به کنندگان اقدام تحصیلی سطح ورین است بوده لیسانس فوق تحصیلی سطح ین

بیشترشایعت و است دارویی مسمومیت خودکشی به اقدام روش سنیرین محدوده در خودکشی به کنندگان اقدام و۲۴تا۱۵ین داشته قرار درصد۳۲سال

است.بودهاقتصادیدرصد۱۲وزناشوییمشکالتدرصد۲۶خانوادگی،مسائلبامرتبطخودکشیموارد

جماراندیگر:منابع

اصفهاندرترافیکیحوادثتلفاتدرصدی3.8کاهش

است.یافتهکاهشدرصد3.8قبلسالمشابهمدتبهنسبتدادهانددستازراخودجان98سالدرکهافرادیتعدادگفت:اصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مانشاه)(کرسکوتدرکشیدخوایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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گفت در امروز سلیمانپور دروعلی اصفهان استان در ترافیکی حوادث تلفات با رابطه در اصفهان در فارس خبرنگار با جا9گو سالرماهه در98ی کرد: 9اظهار

سال کل855تعداد98ماهه اداره به که بودند داده دست از را خود جان ترافیکی حوادث در قانونینفر اینپزشکی از شدهاند، داده ارجاع اصفهان استان

بودهاند.آقانیزنفر647وخانمنفر208بین

قانونیکلرمدی قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت آمار این اینکه به اشاره با اصفهان قبل3.8استان سال افزود: است، داشته کاهش در889درصد نفر

بودهاند.مردهمنفر703ونزنفر186بیناینازکهبودندکردهفوتترافیکیحوادث

بیشت کرد: خاطرنشان ادامه در باروی ترافیکی حوادث تلفات برونشه503ین جادههای در درونشه276ی،رنفر مسیرهای در ورنفر سایر76ی هم نفر

هم حوادث این مصدومان است، شده و21گزارش که715هزار بودند و6نفر و410هزار خانم و15نفر مشابه305هزار مدت به نسبت که بودهاند آقا نفر

است.داشتهکاهشدرصد0.1قبلسال

اصفهاندرکارحوادثازناشیتلفاتکاهش

در کار حوادث از ناشی فوت آمار کاهش به اشاره با ادامه در جا9سلیمانپور سال دررماهه کرد: بیان اصفهان، استان در جا9ی سال تعدادرماهه که72ی نفر

مراکز در کار حوادث از ناشی فوت دلیل به بودند مرد قانونیهمگی مشابهپزشکی مدت با مقایسه در تعداد این که گرفتهاند قرار معاینه مورد اصفهان استان

است.بودهبلندیازسقوطوسختجسمبرخوردبهمربوطکارحوادثدرفوتعللینربیشتاست،داشتهکاهشبودندمردهمگیونفر74کهقبلسال

قانونیکلرمدی وپزشکی هزار با کار حوادث از ناشی مصدومان آمار مدت این در کرد: ابراز ادامه در اصفهان شامل996استان وز135مورد هزار و مرد861ن

است.داشتهکاهشدرصد5.3بوده،مرد976وهزارونز131شاملمورد107وهزار2کهقبلسالمشابهمدتبهنسبت

/20/ج63088پیام/انتهای

خبرنگارانباشگاهدیگر:منابع

یرجاسالابتدایدرایالماستاندرگرفتگیزگااثربرنفر5گرم؛ایالمقانونیپزشکیکلمدیر

شدهاند.گرمدچارنهایتدروCO2گازبهمسمومایالماستانازنفر5تعدادبهتاکنونسالابتدایازگفت:ایالمقانونیپزشکیکلمدیر

بودهاند.آذروآبانمهر،سال،سومماهه3بهمربوطسالطولدردیاکسیدکربنگازقربانیهایازنفر3افزود:مهاجرعلیزادهایالم؛مهدیتابناکگزارشبه

کل قانونیمدیر سهلانگاپزشکی همچنین و استاندارها و ایمنی هشدارهای نکردن رعایت داشت: بیان عللرایالم از بخشی گازسوز وسایل از استفاده در ی

است.استاندرگرفتگیزگاسانحه

داشتهاند./عمردجنسیتایالمیرجاسالدرخاموشقاتلقربانیهایتمامیافزود:وی

مهر

فارسبیدار،ایالمبرنا،دیگر:منابع

اصفهاندرافیکیترحوادثتلفاتصدیدر3.8کاهشس:فار|خبرخبرادامهادامه
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گرفترابویراحمدوکهگیلویهدرنفرهشتجانکربنکسیدومونداد؛خبربویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرماهدی25تایرجاسالابتدایازاستاندرcoگازبامسمومیتاثربرنفر8گرمازبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی

خب پایگاه گزارش افزود:ربه خبرنگاران، جمع در امینی کامروز ، فردا» «شهر تحلیلی - گا7ی از ناشی فوتیهای از جازمورد سال بهرگرفتگی مربوط استان در ی

است.ماهدی

در اینکه بیان با گا9وی از ناشی فوت یک تنها سال دیگر کرد:زماه اظهار رسید، ثبت به گا7گرفتگی اثر بر ماه دی فوتیهای مجموع بهزمورد مربوط گرفتگی

است.بویراحمدشهرستان

رسید.ثبتبه97سالدرکربنکسیدمونوبامسمومیتازناشیگرممورد7کرد:عنوان،coمسمومیتباگرمیرآمامقایسهباامینی

بود.زمستانفصلبهمتعلقفوتیهااینازموردششکرد:اظهاروی

(اردبیل)کندتبلیغراسالمتیمضراجناسنبایدسیماوصداخلخال:قانونیپزشکیرئیس

است.جامعهسالمتیانزبهسیماصداوازسالمتیبرایمضراجناسوکاالگستردهتبلیغاتگفت:خلخالقانونیپزشکیرئیس

غفا بهداشت،رغالمرضا وزارت سوی از مضر خوراکیهای و گازدار نوشابههای اسانسدار، میوههای آب پفک، چیپس، تنقالت، جمله از موادغذایی تبلیغ افزود: ی

تلوی و رادیو از آنها گسترده تبلیغ شاهد ولی دارد قانونی منع پزشکی آموزش و جامعهزدرمان سالمت تامین در دستگاه این رسالت با کار این که هستیم یون

دارد.مغایرت

ط امسال داشت: اظهار غربالگروی ملی کنترح و عواملری غذایی مواد تبلیغ با روز هر سیما و صدا که شاهدیم همزمان اما شد اجرا کشور در خون فشار ل

میدهد.افزایشرااسانسدارنوشیدنیهایوپفکچیپس،همچونفشارخونتشدید

بیما که حالی در گفت: خلخال قانونی پزشکی مضرررئیس موادغذایی و نوشابهها تبلیغ با میشود افزوده بیماران تعداد بر هرروز و بیداد جامعه در دیابت ی

جامعهدریربیمااینتشدیدبه

میشود.کمک

یم.رنداسراغزمینهایندرخاصیتبلیغتاکنونامااستحرمطخوراکیموادنوعینربهتعنوانبهمیوهمصرفکهحالیدرکرد:راظهاوی

(کرمان)قربانی62؛برزخیدقیقه48روایت؛سلیمانیسردارپیکرتشییعمراسمجانباختگانخانوادهومصدومانباگووگفت

خب خط، آنطرف ناشناس زنی که بود اقامتش کارت تمدید و زاهدان به سفر راه در «حشمتاهلل» باقرزاده: شمارمحمد کوچک دختر رساند؛ گوشش به را ی

» دست است. بیمارستان در ولی اوزسالم داد. نجات را جانش مادر، از جاماندن همین و بود کرده رها را مادر چادر حشمتاهلل، هشتساله دختر ینب»،

نهایت در و گشت بیمارستان به بیمارستان حشمتاهلل دهند. اطالع را خواهرش و مادر گمشدن خبر که داد بیمارستان پرستاران به را پدرش تماس شماره
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دختر بیجان همسر13پیکر و رسیده34ساله هم مهاجرش کوچک فامیل به خبر رسید، خانه به که شب کرد. پیدا شفا بیمارستان سردخانه در را سالهاش

آمدم، داخل که در «از نجاتشزبود: تو ولی میزد، صدا را تو همهاش مادرم بدهی. نجات را مادرم نتوانستی دیدی گفت و گرفت بغل در را من سفت ینب

سهشنبه، روز اواسط در رحیمی ششنفره خانواده نو17ندادی». «معصومه داد؛ دست از همیشه برای را نفر دو و شد چهارنفره دوردی، رحیمی» «دنیا و ی»

آن از برنگشتند.رنف62نفر خانه به هیچگاه و شدند قفل تنگ کوچهای در و بودند رفته خود هماستانی سردار بدرقه و آزادی میدان به خود پای با که هستند ی

دستکم نفس، تنگی و فشار لحظات آن و روز آن دو213در دستکم و شد ابدی سرای راهی نیز آنها از یکی پیش روز چند همین که شدند زخمی هم نفر

یاند.ربستکرمانبیمارستانهایویژهبخشهایدرهمدیگرشاننفر

افتاد؟اتفاقچطورفاجعه»؛2«بهشتیدرقفلشدن

بهشتی کوچه بین2نبش در حادثه روز که مشغولاند کار به مغازه این در زنی و مرد دارد. قرار فروهر بدلیجات آزادی، میدان سمت از کوچه اولین ورودی در و

کا خانم بودند. پایرجمعیت مغازه جلوی درست و کوچه همین «سر میکشد: نفس حاال خدا لطف با و دیده آسیب کوچه همین در که میگوید مغازه این گر

دقیق من است. بیحس پایم هنوز هرچند رسیدم، کوچه به جمعیت موج از زودتر و آوردم شانس من شد. قفل جمعیت و کرد گیر نردهها این به نفر چند

ما از بعد اتفاقی چه قادرنمیدانم «بهنام برادرش، شماره رفت». کما به و دید آسیب همینجا برادرم ولی داد، برایرخ که میکند هماهنگ و میگیرد را ی»

کا بهنام بیاید. حادثه محل به جوشکارتوضیح یک حادثهدیدگانرگر دیگر زبان از که روایتی میرسد. حادثه محل به تازه روایتی با بعد ساعت چند و است ی

ش میآید نظر به و میشود تکرار مرهم و دیده چشم به را نفر چندین جاندادن روز آن که الغر جوانی است. حادثه دقیق ازرح همچنان کرده، حس را گ

رفیق احمد، با روز آن بهنام است. عصبانی مسئوالن بهشتی10عملکرد کوچه و حادثه محل به هم با حاال و رفته مراسم به است، برادرش مانند که 2سالهای

بهشتیرب خیابان سمت به سردار پیکر حامل خودرو و رسید پایان به سالمی سردار سخنرانی که شد شروع زمانی از ماجرا که میدهد توضیح بهنام گشتهاند.

ح مجربه که اسالمی نظام آقای شد، تمام که «سخنرانی درآمد: حرکت بهشتی خیابان در و شهید سر پشت همه گفت بود، بود».ری پر خیابان کنید، کت

جرآنطو در آزادی میدان در مراسمی میگویند، کرمان سهشنبه روز تشییع مراسم در حاضران و عینی شاهدان بایدرکه همه آن، پایان از پس که بود یان

از گذر و متر چندصد از پس که دارد نام بهشتی مراسم، برای تعیینشده خیابان ابتدای میشدند. بهشتی یعنی میدان این به متصل خیابانهای از یکی وارد

ش چهارراه، باراولین خیابان این اما میشوند، روانه بهشتی خیابان سمت به میدان جمعیت میشود. نامیده «جمعیتریعتی است: بوده جمعیت از پر یک،

ح برکه خیابان در حاضر جمعیت کرد، حرکت که شرگشتند سمت به کنند رارکت خود جهت میخواستند که درهمینحال خوردند؛ زمین نفر چهار سه، یعتی.

جمعیت فشار آنقدر یعنی خوردند؛ زمین دهند، وزتغییر بگیرند را جمعیت موج جلوی که گرفتند را هم دست بسیجیان و مأموران از نفر پنج چهار، بود. یاد

نزدیکت سمت به جمعیت موج مرتبه یک شد ایجاد که سدی این با دهند. نجات را نفر چهار جمعیتراین همین بین هم احمد و من شدند. روانه کوچه ین

بهشتی کوچه ورودی از پس متر چند نفر2بودیم». «چند شد: جمعیت موج مقابل در سدی حاال بودند، شده ایجاد بازرسی برای که نردههایی و بود بسته راه

حالت یک در میلهها راه90پشت نه و بود پیش راه نه میآورد. فشار جمعیت موج هم پشت از بودند شده خم میلهها روی کمر از یعنی شدند. پرس درجه

ش که ایستاده بسیجی جوان چند هم نردهها پشت موپس. همینطور و نداشتند آچار چون کنند باز را داربست نمیتوانستند بودند. شده کهرکه را مردم گ

چندمت فاصله در هم کنار آنها میگیرد. پیش احمد را بحث ادامه شدند». دستپاچه فاصلهردیدند، به بهنام و «من بودند: کرده گیر جمعیت بین داربست ی

چی این رساندند. نردهها پشت به را خودشان ملت سر روی از نفر پنج چهار، بودیم. نردهها از متر همینزچند در و کشید طول نیمساعت حدود میگویم که ی

گفتم بیراه و بد خیلی حقیقتا خودم من گرفتیم. نفس کم یک پاشیدند. جمعیت روی آب شلنگ با و رفتند پشتبام به همسایهها از نفر چند بودیم. حالت

نف چند همین توربه به کسی چون نکن، بیداد و داد پس گفت بله. گفتم بمانی. زنده میخواهی گفت و زد من به پشت از یکی بودند. بسته را اینجا که ی

انر و نمیکند «یکژکمک بگذارد: باز را نفسش راه میکرد سعی و بود شده ساکت حاال احمد بمانی». زنده بیشتر دقیقه چند که بماند نفس چند بگذار را یات

ج از هم خون بودم. خوانده را اشهدم گرفتم. جان دارکم میکردیم حس قشنگ و میآمد باال سختی به هم نفس و بود افتاده میمیریان دوریم مثل ما یم.

مان)(کرقربانی62؛خیبرزدقیقه48روایتق:شر|خبرخبرادامهادامه
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وربراد همین10یم بده. نجاتم دارند، تو پیش آبرو ذرهای من بچههای اگر خدایا گفتم خودم دل توی رفتهام. کربال بار چهار من هستیم. هم با که است سال

ب برنامه یک میای گفت نفر یک گفتم که پاهایمزیررا من حقیقتا گفتم برسانیم. طرف آن به را خود و مردم روی از برویم گفت دهیم. نجات را خودمان و یم

و رفت پایین کال بهنام و گذاشت بهنام شانه روی را دستش بیایی. توانستی هم تو و شد آزاد پاهایت جای شاید بروم که من گفت برو. تو ندارند، حس

شد».بیهوش

دیگ سمت به نگاهش لحظات این در میگوید رفیقربهنام جاندادن لحظه نمیخواست چون بود بهنام10ی چندان احمد هم لحظه این در و ببیند را سالهاش

جلوتر نفر شانه روی گذاشتم دست میگویم، را حقیقت ولی را، من نبخشد را، من ببخشد خدا حاال حقیقتا؛ هم خودم من ندیدم. را بهنام «دیگر نمیدید: را

شد تمام متر دو این تا میبردم جلو مردم سر روی غلتک مثل را خودم نماند. یا ماند زنده شدم، سوارش که آن نمیدانم رساندم. مردم باالی به را خودم و

برای فامیلها بقیه و خواهرخانمم و شدم بیهوش دیگر رسیدم که طرف آن بگویم. نمیتوانم دروغ رفتم. آدمها سوار رسیدم. نردهها طرف آن به کمکو

همانجا نمیتوانست، هم کسی هر و میرفت آدمها سوار میتوانست کس هر میگویند گرفتند». را مانندزسراغم حاال رفتارها این میشد. له پا و دست یر

دیگ راه هیچ میگوید اما میدهد آزار را احمد وجدان یارعذابی حسین یا و ذکر هی و میگرفت را پسرش دست پیرمرد یک من سر «پشت نداشت: وجود ی

م و رفت پایین همانجا هم آخر و میگفت مردند.حسین دستمان کنار هم دیگر خانم دو میمیرند. آدمها که میدیدیم ما بود. ما کنار همین شد. خفه ُرد.

کا چه نمیدانستند و بودند ترسیده هم بسیجی جوان چند این و میشدند سیاه میمردند، که بهرآدمها دقیقه چند از بعد رسیدم طرف آن به که من کنند. ی

حدود بود، شده ایجاد مردم بازرسی برای که داربستی میکنند». باز را نردهها دارند دیدم و آمدم و45هوش شد باز کوچه این در مردم حضور از بعد دقیقه

ساعت در بهشتی کوچه کردند. پیدا نجات فراوانی زخمی لباس12جانهای و کفش از پر متر چند این حاال و بود گذاشته سر پشت را حادثه سهشنبه روز ظهر

کرد.پیدانجاتبیمارستاندرامابوددیدهآسیبسینهاشقفسهشد،شکستهپاهایشبهناموکردپیدانجاتاحمدبود.پاره

حادثهازپسامدادرسانیازنارضایتی

کمت در مصدومان به رسیدگی از کرمان اورژانس رئیس «شراگرچه به ممکن زمان بهنامرین ندارند. امدادرسانی از رضایتی چندان احمد و بهنام اما میگوید ق»

ندارد. حسی هیچ پاهایم میگیرد. درد سینهام قفسه میخورم غذا که قاشق یک کنم، کار نمیتوانم «االن داربست45میگوید: کمکم بعد و بودیم اینجا دقیقه

بیمارستان را من نمیکرد. رسیدگی کسی هیچ اینجا گرفتیم. جان کمی و داد دهان به دهان تنفس ما به سیرجانی لباسشخصی پزشک یک کردند. باز را

دیگ مصدومان را روایت این مشابه نداشت». درستی رسیدگی بیمارستان ولی میدادم جان خانه روز دو بردند. پزشکیرسیدالشهدا از و میکنند بیان هم ی

است.دادهنجاتراجانشانوشتافتهآنهایریابهداربست،بازشدنازپسلحظاتاولیندرکهمیگویندلباسشخصیبا

کتابفروشییقرطازنجاتحادثه؛کوچهازجلوترمترچند

م با گروهی و بود قفل همچنان بهشتی خیابان کوچه، اولین سمت به جمعیت موج هجوم و اصلی خیابان در نفر چهار جانباختن از نرمرپس دستوپنجه گ

تأیید را سخنانش صحت هم مغازهاش دوربینمداربسته فیلمهای و است دیده چشم به را صحنه این کتابفروشی در که است فردی روایت این میکردند.

ب از استفاده برای آنها کتابفروشی میگوید، «مصطفی» که آنطور درمیکند. جمعیت، موج هجوم از پس و بود باز آن تاق میشود باز کتابفروشی این ِر

شوند.جرخادیگردرازوشوندواردافرادی

لر حال در دیوار و در دیدم «یکمرتبه کردند: پیدا نجات شکل همین به نفر دهها میگوید کاملزاو را در بود. وحشتناک داد و ناله و جیغ صدای است. یدن

میگرفتند».نفسومیکشیدنددرازمیرسیدند،کههمینانداختند.داخلبهراخودعدهایوکردیمباز

بخواهیمیزچینمیتوانیمویمرمهاجما

بز برادر همراه به او است؛ خلوت خانهاش رحیمی، حشمتاهلل دختر و همسر جانباختن از پس هفته یک ورحدود نشسته خانه داخل سیاه لباسی با گش

با مشغول هم گزبچهها میکنند. را مادرشان هوای میرسد شب اما خوبند اینها است روشن هوا «تا میگوید: حشمتاهلل کاریاند. هم ما ولی میکنند یریه
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بز برادر است». بوده همین ما قسمت برنمیآید. دستمان ماراز به «شب میگوید: سردار به برادرش همسر عالقه از و میدهد ادامه بحث به حشمتاهلل گ

اینها نیستیم. باالتر که سردار از مگر؟ بشود میخواهد چه نیستیم. مهم دیگر ما رفت که سردار گفت باشد. حواستان گفتم مراسم. میرویم فردا که زدند زنگ

رفته دست از اختیارشان بودند. بیاختیار و خودجوش نمیدانیم. را بقیه بود، اینجور که ما فامیل نبود. خودش اختیار به هیچکس و بود خودجوش وهمه

م بود». همرقسمت به همهچیز «االن میگوید: حشمتاهلل را این و است کرده روبهرو فراوانی مشکالت با را خانواده این زندگی اما دختر، و مادر یختهرگ

فقط نمیخوردید درد به هم دانهتان یک شما میگوید میزند. صدا را عروسش همهاش و ندارد درستی حواس و هوش و است بیاختیار مادرمان است.

از را حشمتاهلل زندگی محل دولتی، تصمیم یک اما بودند جیرفت ساکن پیش سال هشت تا رحیمی آقای خانواده است». خراب خیلی وضعیتمان عروسم.

صافکا کارم نمیدهند. راه مدرسه به را افغانستانیها ما و است ممنوعه منطقه «جیرفت کرد: جدا خانواده اعضای اینجاربقیه را بچهها و است جیرفت در ی

شاید بخوانند، درس بتوانند که سال10آوردم از نشوند. خودم مثل گفتم شود. بهتر افغانستان وضعیت دیگر بچهها90سال نمیدهد اجازه جیرفت دیگر

گرفت».منازخدارایکیاشولیمیخواننددرسنفرشانچهاربخوانند.درس

گفت در کرمان، حادثه جانباختگان از نفر دهها «شوبازماندگان با عرگو اعالمکردن شهید را خود خواسته خانوادهزق»، اما میکنند بیان خود دسترفته از یز

بز برادر ندارند. چندانی خواسته دیدهاند، نزدیک از را استانی مسئوالن بارها گذشته روزهای در که وررحیمی آمدند هم ما پیش «مسئوالن میگوید: گتر

بحثی بود، مقصر کسی چه اینکه کردند. را تالششان بهاندازه نگفتند. ما به خاصی چیز میکنند. تالش خودشان اندازه به کنند؟ چهکار دیگر میکنند. تالش

میخواهیم».یرکانهودهیمانجامیرکامیتوانیمنهویمردادسترسینهنیستیم.چیزهاایندنبالاینجاهستیممهاجرکهماواستدیگر

برنگشتدیگرورفتخانوادهاشبا

آن از یکی هم شمسیگوشکی» اعداد62«سعید هم مختلف مسئوالن حتی و گرفت قرار تردید مورد آن صحت بارها گذشته روزهای در که عددی بود؛ نفر

مدی آمیان»، «عباس اما میکنند. اعالم را قانونیکلرمتفاوتی «شپزشکی به دراینباره که است موضوع این اعالم اصلی مسئول کرمان میگوید:راستان ق»

بودند؛60«حدود رئیس63-62نفر که است افرادی همین از یکی سعید باشد». ما آمار از بیشتر جانباختگان تعداد نمیکنم فکر و بودند پزشکینفر

اوقانونی ندارد. خاطر به را آنها دقیق دختر34تعداد یک پدر و متأهل داشت، در7سال اما رفتند مراسم این به باهم سعید خانواده بود. سما نام به ساله

موبایل «به رسید: سعید، برادر مهدی، به خبر اما بعد ساعت چند شد. جدا همسرش و دختر از هم او و میشدند جدا هم از مردان و زنان میدان، ورودی

ساعت حدود آشنایان از یکی که میگشتیم بیمارستان به بیمارستان نمیداد. جواب و میزدیم زنگ گفت12تا11سعید و زد زنگ من به سهشنبه روز همان

بود». آنجا جنازهاش که شفا بیمارستان سردخانه در رفتیم نبود. بیمارستان در گشتیم هرچه و رفتم شفا. بیمارستان است؛ بیمارستان در سعید گوشی و کاپشن

من یعنی عمو، گفت من به سعید دختر دیروز «همین میگیرد: را پدرش سراغ روز هر دخترش حاال و سپردند خاک به کرمان در را او بعد روز دو سعید خانواده

گ فقط سیرجان تا نمیبینم. را بابایم هیچوقت کاردیگر اما کرد مراسم،ریه این جانباخته دهها مانند هم سعید خانواده بیاییم». کنار باید و شده که است ی

عرض برای آمدند. کرمان مدیران از خیلی و امامجمعه تشییع، مراسم از «بعد میگوید: دراینباره مهدی است. سعید اعالمشدن شهید آن و دارند خواسته یک

چی و آمدند فرماندازتسلیت از بار دو یکی، نگفتند. مداری هری که است قرار گفتند بردیم. برایشان و خواستند اوزک شود». پرداخت کفنودفن برای ینهای

مقص تاکنون خبرمیگوید حتی و نشده اعالم راری او هم نمیتوانند و کنم زنده را برادرم نمیتوانم که «من است: نشده داده آنها به هم شهادت اعالم از ی

تلخ اتفاق این بیمسئولیتی با کنند. پشتیبانرزنده بچهاش حداقل رفت، که خودش شود. اعالم شهید و نگذارند تنها را فرزندش میخواهم من و داده خ

باشد».داشته

بود؟مناسبامدادگروآمبوالنستعداد

سپ روزهای جدیردر چندان احتمالی مقصران یا مقصر بحث کرد، بیمارستان روانه هم را نفر صدها و فرستاد باقی دیار به را نفر دهها که حادثهای از یشده

بیتقصیرمط از هم مسئوالنی حتی و نشد ازرح جانباختگان خانواده حتی و مصدومان از تعدادی اما دراینبین آوردند. میان به سخن اجراکنندگان ی
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صاب «محمد میکند. رد را آن کرمان اورژانس رئیس که موضوعی میگویند؛ آنها حضورنداشتن یا امدادی نیروهای بهرکمتوجهی پاسخ در و دراینباره ی»

کا چه حادثه از «پیش اصلیراینکه خیابان در بودیم. چیده آمبوالنس مسیر تمام در «ما میگوید: دادید؟»، انجام بودیم،26ی چیده با40آمبوالنس پیاده نفر

دوم الیه در و بودند خیابان از فاصله با تجهیزات، هم12کولهپشتی سوم الیه در و بودیم چیده آمبوالنس آدرس13دستگاه که داشت وجود آمبوالنس دستگاه

صاب داشت». قرار آمبوالنس دستگاه دو نقطه همان در بود. رسیده مردم اطالع به حدودرآنها حتی و بوده محل به نزدیک حادثه، لحظه در که میگوید ی

شود،50 شدید تراکم آنکه از «قبل میشوند: منتقل آمبوالنس دو به دقایق اولین در هم آمبوالنسها40کودک داخل و گرفتیم مردم دست از را بچهها از نفر

تلفات االن شاید نمیشد، کار این اگر که لحظه50بردیم در کند. کمک نمیتواند کسی و نمیداد را مردم بین نیرو حضور اجازه جمعیت تراکم بود. بیشتر نفر

کردند».منتقلبیمارستانبهرایادیزتعدادآمبوالنساتوبوسوآمبوالنسدستگاهچهارهماناولیه

رسیدند؟مردمیریابهامدادگرانوآمبوالنسهااینطالییزماندرآیااما

رسیدند.بقیههمبعدوبودکهآمبوالنساتوبوسدستگاهیکوآمبوالنس4نکشید.طولچندان

نبود؟کمآمبوالنستعداداین

تعداد که است دره ته به اتوبوس یک سقوط شبیه حادثه میکرد. پر را امدادی نیروهای جای آمبوالنس و میشد بدتر حادثه شاید بود بیشتر اگر یادیزنه.

پیشگی باید حادثه این نمیکند. کمکی باشد، بیشتر آمبوالنس تعداد هرچه و دادند تقرجان همه درمان. نه و میشد وری باختند جان اول لحظات همان یبا

تمام.

میکند.سیپیآررانفرچندنفریکوداردنیروکمبودازنشانکههستهمفیلمهاییولی

بودند شده خفه افراد این میکند. بررسی اطرافیان دل تسالی و خانوادهها تسکین برای را فوتی نفر چهار سه، دارد نفر یک نمیکند. سیپیآر را نفر چهار سه،

نمیکرد.کمکیاورژانسنیرویبودنبیشترو

است؟بودهکافیواستانداردآمبوالنسونیروتعدادکهمیگوییدشما

دهد.دستازراخودجاننشدنرسیدگیدلیلبهجمعیتکاهشازبعدکهنبودکسیواستبودهکافیبله

نشد؟خواستهپیشنهادیمراسمروزازپیششمااز

پیشگی حادثه وقوع از قبل باید کار این شود. انتخاب مسیر این که گرفتند تصمیم آقایان نهایت در ولی بودیم جلسات راهیردر واقعا وقوع از بعد و میشد ی

است.نادرستواقعامیشد،کمترتلفاتبود،بیشتراگروبودکماورژانسنیروهایتعدادکنیدفکراینکهنداشت.وجودتلفاتکاهشولرکنتبرای

نشد؟انجامکهمیدادخربایداتفاقیچه

میشود.همینمیآورند،فشاربازهمجمعیتتراکماینوشدتاینباوقتیمیکردند.رعایتبایدخودشانمردم

کردند.گیرفضاییدرعمالمردمولی

ح مردم حرنه ولی بودند ایستاده مکان همین در قبلش ساعت دو مردم کردند، اتفاقرکت این و کردند حرکت مردم داد. همرخ نفر یک شاید نمیکردند کت

نمیدید.آسیب

میکنند.کترحهممردمبرسد،پیکرحاملماشینوقتیکهبودپیشبینیقابلولی

ح بودم، اگر حرمن بودم، جمعیت آن در اگر من نمیکردم. حرکت جمعیت این با و جمعیت تراکم این در چه برای نمیکردم. حرکت فقط کنم؟ ورکت کت

شود.حادثهمانعمیتوانستجمعیتنکردنکترحفقطلحظهآنشد.اتفاقاینباعثجمعیتهجوم

میشد.پیشبینیبایدوبودپیشبینیقابلموارداینهمهولی

دیگر زمان آن که بگویم باید میپرسید، هی چون ولی نیست. من اختیارات حیطه در این کرد. عنوان مقصر را خاص نهاد یا فرد یک نمیشود بههرحال ولی
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داد.انجامنمیشدیرکا

داد؟انجامبایدیرکاچهشرایطایندر

دارد.فراوانیخساراتموارداینازکدامرهیاعقببهگشترباست.خطرناکسرآوردنپایینیانشستنکرد.کترحیاآوردفشارنباید

فارسخلیجفرارو،نیوز،آفتابدیگر:منابع

(کردستان)کردندمراجعهکردستانقانونیپزشکیبهنزاعبخاطرخانمنفرهزاردوازبیش

کردهاند.مراجعهکردستانقانونیپزشکیاداراتبهنزاعدلیلبهخانمنفر284وهزار2آذر،پایانتاامسالابتدایازکرد:اعالمقانونیپزشکی

کردهاند.مراجعهکردستانقانونیپزشکیاداراتبهنزاعدلیلبهنفر10وهزار9آذر،پایانتاامسالابتدایازکرد:اعالمقانونیپزشکیُکردتودی،گزارشبه

و هزار هشت به نسبت آمار قبل858این سال مشابه مدت کننده مراجعه امسال،1،7نفر کنندگان مراجعه کل از اینکه ضمن داشته افزایش و6درصد هزار

بودند.نزنفر287وهزار2ومردنفر571وهزار6قبلسالحالیکهدربودنزنفر284وهزار2ومردنفر726

در و9همچنین هزار پنج امسال، آذر به منتهی ادارات613ماهه به رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر بهپزشکی نسبت که کردند مراجعه کردستان استان

مان)(کرقربانی62؛خیبرزدقیقه48روایتق:شر|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتهکاهشدرصدپنجقبلسالمشابهمدتنفر909وهزارپنج

و هزار چهار مدت، این رانندگی حوادث مصدومان کل و51از هزار یک و مرد وزنفر562نفر هزار چهار پارسال، مشابه مدت در رقم این که بودند نفر292ن

است.بودهنزنفر617وهزاریکومرد

m.rپیام/انتهای

دلآفتابدیگر:منابع

(کردستان)رسید۹۹سالپایاننوبتباراینسنندج/بهقطاررسیدنجدیدوعدهدهد؛میگزارشمهر

کشو و استانی مسئوالن که است دهه دو از بیش – شبکهرسنندج به کردستان نزدیک ای آینده در که دهند می وعده مدنظرری نزدیک آینده هنوز گویا ولی شود، می متصل کشور یلی
است.نرسیدهفراآنها

خطرگزارخب به کردستان اتصال داستان استانها: گروه – مهر طری و پروژه یک عنوان به است دهه دو از بیش کشور قرارریلی کار دستور در اولویت دارای ح

میشود.حرمطپروژهاینتکلیفتعیینخصوصدرتازهوعدهایبارهرواستگرفته

کشو و استانی مسئوالن متعدد وعدههای به حدودرنگاهی که میدهد نشان جا۱۵ی سال پایان بار هر است، زمانرسال عنوان به آینده سال ابتدای یا ی

بردا بهره و افتتاح خصوص در مطرنهایی پروژه این از مدیری از مسئوالن و رسید سر به شده داده وعدهها سالهای همه ولی میشود گذاشتهرح کنار یت

است.بالتکلیفهمچنانسنندجآهنراهپروژهولیشدند

شهرسا و راه وزارت که زمانی ترابزاز و راه هنوز کشور وری نیکزاد و بهبهانی همچون چهرههای و داشت نام وزی آخوندی که زمانی تا بودند وزارتزیرش یر

مط سنندج آهن راه پروژه افتتاح برای را سال پایان وعده همه بود شده، داده نام تغییر آخررخانه به کردستان برای هنوز سال پایان این گویا ولی میکردند ح

است.نرسیده

شهبا و نجار از و کرده فعالیت کردستان در زمان مدت این در هم متعددی ضمنزاستانداران و بار یک مدت چند هر نیز رسیده، مرادنیا و زاهدی به تا گرفته ی

ب اینکه یا و پروژه از خطرگزاربازدید به هم کردستان سال پایان تا اینکه یا و نزدیک آیندهای در که میدادند وعده نشستی و جلسهای متصلری کشور یلی

است.نشدهمتصلکشوریلیرخطبهاستاناینهمچنانورفتندکردستانازآنهاولیمیشود،

استنرسیدهسرانجامبههنوزکههایوعده

خط اتصال بحث امید و تدبیر دولت آمدن کار روی مطربا اصلی اولویتهای از یکی عنوان به کردستان به سالریلی از و شد پایان۹۲ح سال هر تاکنون

است.نرسیدهفرایهارتدبیمدنظرسالپایانهنوزمتأسفانهکهمیشود،حرمطپروژهایناتمامعنوانبهبعدسال

دستان)(کردندکراجعهمردستانکرقانونیشکیپزبهاعنزبخاطرخانمنفرارهزدوازبیشدتودی:ُکر|خبرخبرادامهادامه
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مط پروژه یک عنوان به سنندج – همدان – تهران آهن راه برنامهرخط اساس بر و شد دههزیرح در گرفته صورت و۸۰یهای مهم پروژه این که بود قرار

شود.آغازآناجراییکارهمزمانصورتبهوقطعهچندیندرحیاتی

پیگی با و دهه یک گذشت با همدان،رتنها – تهران یعنی آن طوالنیتر مسیر که است سال چندین همدانی، مسئوالن سوی از گرفته صورت مناسب یهای

بردا بهره استانیربه مسئوالن سرانجام بی وعدههای میان در سنندج – همدان یعنی آن کوتاهتر مسیر ولی شدهاند مند بهره آن از مردم اکنون هم و رسید ی

است.ماندهباقیتمامنیمههمچنان

خط به کردستان اتصال برای جدید وعده جراما در و یکشنبه شامگاه مرادنیا بهمن را سنندج در قطار سوت شنیدن و کشور بریلی بهرگزاریان آغاز مراسم ی

کرد.اعالمسنندجآهنراهایستگاهاحداثکار

شودمیآغازیرجاسالپایانتاهمدان-سنندجآهنراهیرگذایلر

برنامه طبق گفت: مراسم این در کردستان عملیاتزیراستاندار دادهایم، کردستان مردم به که وعدهای و گذاری سالریل پایان تا همدان - سنندج آهن راه ی

میشود.آغازیرجا

تحقق حال در شده داده وعدههای الزم اعتبارات تخصیص با دولت این در و بوده آهن راه احداث نقل و حمل توسعه بحث در کردستان مردم خواسته وی

است.

شروع پروژه این برای دولت وعده افزود: گذاروی همدانریل و همدان به سنندج محور دو از زودی به شده زمانبندی برنامه طبق که است سال پایان از قبل ی

برسد.اتمامبهپروژهاین۹۹سالپایانتامیشودتالشومیشودآغازآنعملیاتهمزمانطوربهسنندجبه

را پروژه اجرایی عملیات موضوع این اهمیت به توجه با و نگذارند کم کردستان مردم برای خود تعهد اساس بر باید پیمانکاران داد: ادامه کردستان استاندار

بخشند.یعرتس

م باشماق مرز به اتصال زمینه مسیر این اتمام با شد: یادآور دنبالرمرادنیا به را کردستان توسعه شود محقق برنامه این اگر که میشود فراهم نیز عراق و یوان

داشت.خواهد

کرد.عملیراآنهامیتوانتعهداتانجامومسئوالنهمدلیارادهباونیستندرؤیاپروژههااینکرد:بیانوی

سال پایان نیز مرادنیا بردا۹۹بهمن بهره برای شدهررا اعالم آن افتتاح برای سال پایان یک بار هر اخیر دهه دو به نزدیک طی که میکند اعالم پروژهای از ی

خیر.یابودامیدوارجدیدوعدهاینبهمیشودکهنیستمشخصواست

استکشورهایاولویتجزوهمدان-سنندجآهنراه

و معاون خادمی شهرسازخیراهلل و راه درخواستزیر ضمن هم وی البته که بود سنندج آهن راه تکلیف تعیین خصوص در دهنده وعده مسئوالن دیگر از هم ی

میرسد.یربردابهرهبهپروژهاین۹۹سالپایانتاکرداعالمآن،یرپیگیبرایکردستاناستانداراز

فی پیشرفت به توجه با گذشته سال دو در شده انجام کالن سطح در که بندی اولویت به توجه با نیز سنندج - همدان آهن راه پروژه کرد: بیان باالییزوی یکی

شود.متصلکشوریلیرشبکهبهآیندهسالتامیشودسعیوگرفتقرارکاردستوردرداشتکه

ش توسعهرمدیرعامل و ساخت شبکهزکت به کرمانشاه و همدان اتصال از بعد گفت: کشور نقل و حمل اولویتریربناهای در نیز کردستان استان کشور یلی

برسد.اتمامبهپروژهاینتامیشودیقرتزآیندهسالوامسالطیکهیافتاختصاصپروژهاینبهتومانمیلیارد۸۰۰وگرفتهقراریلیرشبکهیربردابهره

شبکه وجود داشت: اظهار امیدوارخادمی و است منطقهای هر توسعه ساز زمینه بساریلی را ایستگاه میخواهیم وقتی و برسد سنندج به آینده سال یمزیم

میرسد.مقصدبهیلرنزدیکآیندهدریعنی

دا درخواست افزود: هفتهایروی دو اجرایی برنامه و شوند عمل وارد تر جدی صورت به پروژه این اتمام برای کردستان استاندار ویژه به استانی مسئوالن یم

دستان)(کرسیدر۹۹سالپایاننوبتبارسنندج/اینبهقطارسیدنرجدیدوعدهمهر:|خبرخبرادامهادامه
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برسانیم.اتمامبهراآنموقعبهبتوانیمتاپروژهاینبرایباشندداشته

ش توسعهرمدیرعامل و ساخت بهزکت توجه با و باشد داشته توقف هم روز یک حتی نباید پروژه این اجرایی عملیات شد: یادآور کشور نقل و حمل یربناهای

برسانیم.اتمامبه۹۹سالپایانتاراآنبایددادهایمکردستانمردمکهتعهدی

رانندگیتصادفاتدرکردستانی۲۸۰گرم

که است نشدهای عملیاتی وعدههای مانده پایدار و ثابت اخیر دهه دو طی آنچه ولی میکنند، تغییر آن دنبال به هم مسئوالن میروند، و میآیند دولتها

دارد.تأثیرکردستاناستانمردمآیندهوزندگیرویمستقیمصورتبه

تازهت سویردر از شده اعالم آمار قانونیین در۲۸۰کردستانپزشکی جا۹نفر سال دسترماهه از را خود جان رانندگی تصادفات دلیل به کردستان استان در ی

است.یرشهبینجادههایغیراستانداردوکنندهنگرانوضعیتآناصلیدالیلازیکیکهدادهاند

پروا های حداقل وجود کنار در استاندار های راه استانزنبود در جدی کمبودهای و مشکالت دیگر از راه آزاد از بودن بهره بی البته و سنندج فرودگاه در ی

دهد.میکشتنبهایجادهتصادفاتدررااستاناینمردمازیادیزشمارسالهرکهاستکردستان

بخش آهن راه احداث شک سفزبدون برای زمینه و میدهد کاهش را نقلیه وسیله با مردم ترددهای از مسئوالنریادی متأسفانه ولی میکند، فراهم را ایمن ی

کشو البته و تسرکردستانی همچنین و اعتبار موقع به تأمین برای تالش جای به عمرانی، و توسعهای پروژههای دیگر همانند و سالها این همه طول در یعری

هستند.تبلیغاتیورسانهایژستهایدنبالبهبیشترآنهاازیربردابهرهواحداثدر
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۸/۱۰/۳۰۱۳۹۸/۱۰/۳۰
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