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ستادیاخبار

)۱۱:۴۹-۹۸/۱۱/۲۱(سلیمانیسردارشهیدتشییعگذشتگانردفوتبارابطهدرقانونیپزشکیاطالعیه

داد.ارائهتوضیحاتیسلیمانیسردارشهیدپیکرتشییعمراسمگذشتگانردفوتعلتخصوصدراطالعیهایطیکشورقانونیپزشکیسازمان

خب گزارش سازمانرگزاربه از نقل به مهر قانونیی مجاپزشکی فضای در مطالبی انتشار پیرو اطالعیهای طی شدهزکشور اعالم فوت علت خصوص در ی

یادآورد با و سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید سردار تشییع مراسم روندرگذشتگان کرد: اعالم نیست، سازمان این به مربوط منتشره گواهی که نکته این ی

موا اساس بر سازمان این در گواهیها صدور و متوفیات معاینات وزانجام تدوین فوت علت تعیین استانداردهای اساس بر هم فوت علل و بوده علمی ین

میشود.اعالم

صادره فوتهای گواهی در سازمان این اعالمی استاندارد عناوین از هیچیک جزو نیز منتشره گواهی در مذکور فوت علت است: آمده اطالعیه این از بخشی در

نیست.

است.مشاهدهقابلهموطناناستحضارجهتمذکورحادثهدرصادرهگواهیهایازنمونهای

نیوز،مروربازتاب،نیوز،اعتدالبدر،میرزا،دیاریا،رآبازاراقتصادآنالین،آنالین،یرهمشهعصرخبر،انتخاب،نیوز،فرداآنالین،قدسپانا،موج،ایرنا،آنا،دیگر:منابع
قرش

/۹۸/۱۱(نیستسازماناینبهمربوطمنتشرهگواهیکرمان/حادثهشدهمنتشرفوتهایگواهیمورددرقانونیپزشکیتوضیحات
۲۱-۱۱:۳۹(

فوترگزارخب علت کرد: اعالم کرمان، حادثه شده منتشر فوتهای گواهی مورد در توضیحاتی بیان با کشور قانونی پزشکی سازمان الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره میزان- ی
نیست.صادرهفوتهایگواهیدرسازمانایناعالمیاستانداردعناوینازیکهیچجزومنتشرهگواهیدرمذکور

خب قضایی و حقوقی گروه گزارش سازمانرگزاربه الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره میزان، قانونیی درپزشکی مطالبی انتشار پیرو کرد: اعالم کشور

مجا دزفضای شده اعالم فوت علت خصوص در یادآوری با و کرمان در سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید سردار تشییع مراسم حادثه کهرگذشتگان نکته این ی

موا اساس بر سازمان این در گواهیها صدور و متوفیان معاینات انجام روند میرساند اطالع به نیست، سازمان این به مربوط منتشره بودهزگواهی علمی ین

استاندارد عناوین از یک هیچ جزو نیز منتشره گواهی در مذکور فوت علت و میشود اعالم و تدوین فوت علت تعیین استانداردهای اساس بر نیز فوت علل و

نیست.صادرهفوتهایگواهیدرسازمانایناعالمی

میشود.منتشرهموطناناستحضارجهتمذکورحادثهدرصادرهگواهیهایازنمونهای

پیام/انتهای
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ایران،صباآنالین،ایرانپارسینه،ملیت،نیوز،نامهق،رمشآنالین،جمجامایران،عصرفارس،یا،رآایرنا،سیما،وصدابرنا،دانشجو،شبستان،تسنیم،ایسنا،دیگر:منابع
رصد،اطلس،جیب،ایراننیوز،فرتاکنو،سالمها،ینربرتآنالین،کرمانفارس،پیامفارس،خلیجنیوز،اهللحزباندیش،نونیوز،فانوسآنالین،تجارتفارس،اکو

تهرانصبح

)۰۹:۲۹-۹۸/۱۱/۲۲(شکستدرهمسلیمانیسردارشهادتبایکارآمقدرتمندیادعایقانونی:پزشکیسازمانرئیس

شکست.همدرسلیمانیقاسمحاجسردارشهادتبایکارآمکدخداییوقدرتیرداعیهداگفت:کشورقانونیپزشکیسازمانرئیس-ایرنا-تهران

راهپیمایی حاشیه در شنبه سه روز آرانی مسجدی گفت۲۲عباس در ایرناوبهمن سیاسی خبرنگار با جمهوگو قاسمرافزود: حاج شهادت با ایران اسالمی ی

خورد.شکستمفتضحانهاست،دنیادرقدرتدارداعیهکهکسیوشدتربالنده

پایگاه به اسالم دلیر سربازان حمله با داد: ادامه آموی آمرنظامی و شد کوبیده هم در استکبار هیمنه مطلقریکا، سکوت در شکست این از پس ها ساعت یکا

گرفت.قرار

رهب معظم مقام انقالب دوم گام بیانیه درباره آرانی رهبرمسجدی اینکه گفت: ظرفیتری همه از یعنی کنیم عبور دانش کنونی مرزهای از باید فرمایند می ی

برسیم.پیشرفتهایقلهبهدانشدربتوانیموکردهاستفادهکشوردرموجودهای

راهپیمایی در خود حضور با مردم امروز داد: ادامه از۲۲وی قویتر انقالب، بیانیه دوم گام اجرای با و است اسالمی ایران دست در قدرت کردند اعالم بهمن

داد.خواهیمادامهرااسالمراهقبل

شد.گزارربشنبهسهامروزاسالمیانقالبیزپیروسالگردچهلویکمین

د دیگر بار ایران غیور راهپمیاییرمردم در گسترده حضور با را خود فهم و دشوا۲۲ک و سخت شرایط که کردند ثابت و داده نشان مانعربهمن موجود یهای

تقا که شد داشته گرامی مسئوالن و مردم سوی از حالی در ایران مردم انقالب سالگرد یکمین و چهل بود. نخواهد نظام و کشور از آنها بارحمایت آن ن

افزود.آناهمیتبربینالمللوسیاسیمهمموضوعات

جا سال فجر دهه بزرایام ایام با سپهبدری سردار شهادت روز چهلمین سلیمانیگداشت بسیاقاسم و است شده شهیدرمصادف فرمانده به عالقمندان از ی

داشتند.گرامیرااوراهونامامسالراهپیماییدرقدسسپاه

از ب۱۰کمتر اسالمی شورای مجلس انتخابات دوره یازدهمین دیگر اررروز مهم بسیار کشور موجود شرایط به توجه با که انتخاباتی شد. خواهد یابیزگزار

راهپیمایی در مردم پررنگ حضور و گذشته۲۲میشود ماه یک در ویژه به جهان و منطقه در شرایط دارد. انتخابات در پررنگ حضور همان تکرار نوید بهمن

است.۹۸سالبهمن۲۲اهمیتدیگردالیلازهم

رئیسجمهوز آمریادهخواهی قری «معامله به موسوم و تازه قالب و جلد در بار این قرارریکا هدف را فلسطین سرزمین کردن تکهتکه و است شده رونمایی ن»

است.داده

بز که نظامی انقالب جشن در مردم شومرگترحضور نقشه میتواند است منطقه در فلسطین مظلوم مردم حامی ترامپین بیشمادونالد چالشهای با یررا

راهپیمایی کند. جا۲۲مواجه سال دشواربهمن به توجه با جاری سال زمستان و پاییز رویدادهای و مردم اقتصادی مهمریهای هم کشور مسئوالن برای ی

میکند.برآبنقشوناامیدراکشورفرامنطقهایومنطقهایمتحدانیکا،رآمنقشههایوامیدهاموجودسختیهایتمامباانقالبازمردمحمایتواست

نیستم…سازاینبهمربوطهمنتشرگواهیمان/کرحادثهشدهمنتشرفوتهایگواهیدموردرقانونیشکیپزتوضیحاتان:میز|خبرخبرادامهادامه
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میشودانقالبدشمنانتوطئههایونقشههاشکستموجبراهپیماییدرمردمپرشورحضورکشور:قانونیپزشکیسازمانرئیس
)۹۸/۱۱/۲۲-۰۹:۱۳(

جمهورگزارخب قدرت مظهر ایرانی هر امروز گفت: و کرد عنوان انقالب دشمنان توطئههای و نقشهها شکست را راهپیمایی این در مردم پرشور حضور آرانی مسجدی میزان- اسالمیری ی
بودخواهد

سازمان رئیس آرانی قانونیمسجدی اهللپزشکی یوم راهپیمایی حاشیه در گفت22کشور در خبوبهمن قضایی و حقوقی گروه خبرنگار با ،رگزارگو میزان ی

کرد.عنوانانقالبدشمنانتوطئههایونقشههاشکستراراهپیماییایندرمردمپرشورحضور

تقا به اشاره با آرانی باشکوهرمسجدی سالگرد22ن تقویم امسال کرد: اظهار سلیمانی، قاسم حاج شهید اسالم رشید سردار شهادت روز چهلمین با امسال بهمن

بزپیرو دو اسالمی انقالب بری یک داشت. خواهد استرگ انقالب تاسیس و شروع حقیقت در و خورده رقم سلیمانی قاسم حاج سردار شهادت از قبل آن گ

است.ایرانملتگیربزوعظمتوشکوهمظهرومردمرهاییمقطعوایرانملتتحقیرپایانهمچنینو

سازمان قانونیرئیس جمهوپزشکی قدرت مظهر ایرانی هر امروز اینکه بیان با تصرکشور بود، خواهد اسالمی بری کرد: شهادتریح از پس تقویم این دوم گ

امپ علیه که است ایران ملت قدرت و یکپارچگی و وحدت آن و است سلیمانی قاسم حاج آمرسپهبد سریالیسم و خواهدریکا بسیج منطقه در آنان کردههای

شد.

شد.خواهدزمینکرهدراسالمپرچمشدنبرافراشتهوجهانیحکومتآغازمهماینکرد:عنوانوی

بهمن22یوماهللراهپیماییدراسالمیایرانمردمپرشورحضور

پیام/انتهای

حمایتدیگر:منابع

)۱۱:۵۷-۹۸/۱۱/۲۱(پزشکیکادرخطاهایافزایشیامردمبیشترگزارش

هستند؟آشناآنتبعاتوپدیدهاینباحدچهتاپزشکیجامعهومردماماداشته،درصدی8.4رشد،98سالنخستماههفتدرپزشکیقصورپروندههایاکوفارس:

که است شده شکایات رشد موجب مختلفی دالیلی بودهایم؛ پزشکی جامعه و درمانی کادر از شکایات افزایش شاهد اخیر سالهای «در نوشت: اعتمادآنالین

مدی سلحشور، بابک کرد.» اشاره درمانی کادر و پزشکان سوی از حرفهای اخالق نکردن رعایت به میتوان جمله آن سازمانراز کمیسیونهای امور پزشکیکل

آذرقانونی جا98کشور، سال نخست ماه هفت طی که حالی در هم آن کرد. اعالم را موضوع پزشکیراین قصور پروندههای .8.4ی، است داشته رشد درصد

در بررسی مورد اول نوبت پزشکی قصور پروندههای کل از زمانی بازه این در گزارش، این اساس قانونیبر وپزشکی هزار و931یک هزار یک و تبرئه مورد

بیشت559 همچنین شد. محکومیت به منجر نیز بارمورد اول نوبت پزشکی قصور در شکایت میزان که579ین بوده دندانپزشکی رشته به مربوط 370مورد

است.انجامیدهتبرئهبهمورد209ومحکومیتبهآنمورد

با زایمان و زنان جراحی آن، از با454پس عمومی جراحی با396مورد، ارتوپدی جراحی با290مورد، عمومی پزشکان بیشت261و رارمورد شکایت موارد ین

داشتهاند.
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پرستا گروههای از شکایات آمار جارهمچنین سال مهر پایان تا فروردین ابتدای از درمانی169یری مراکز فنی مسئوالن از شکایت به148و که بوده مورد

رشد قبل سال مشابه مدت با مقایسه در غی4.1و6.3ترتیب گروههای از شکایت میزان مدت این در است. کرده پیدا در137پزشکیردرصدی که بوده مورد

است.بودهمواجهجزئیکاهشیباقبلسالمشابهمدتبامقایسه

مدی آنچه سازمانرطبق کمیسیونهای امور قانونیکل انجامگرفته،پزشکی میدانی تحقیقات اساس بر داد، گزارش کادر70تا60کشور از شکایت دالیل درصد

موا و ضوابط رعایت که است داده نشان تحقیقات این نتایج برمیگردد. درمان کادر پزشکی و حرفهای اخالق موضوع به پزشکی و کادرزدرمانی اخالقی ین

اندازه تا میتواند آنها با خوب رفتار داشتن نیز و او همراهان و بیمار با اقدامزپزشکی عوارض مورد در ندادن توضیح چراکه بگیرد؛ را خطاها این جلوی یادی

است.شکایاتمیزانافزایشدریردیگعاملخوددرمانشروعازپیشدرمانی

کنند؟چهکاربایدپزشکیخطایبامواجههدرمردم

به میتوانند غیرجراحی، اقدامات چه و مختلف جراحیهای از ناشی چه کنند، پیدا پزشکی اقدامات یا درمان روند در مشکلی مردم اگر گفت باید مجموع در

کنند:مراجعهمراجعاینازیکی

ط این از که پزشکی امور ویژه دادگاهردادسرای از هم را او مجازات باشد، شده قصور مرتکب پزشک اگر و کنند مطالبه را واردشده خسارات و دیه میتوانند یق

بخواهند.

میکند.رسیدگیباشدتومانمیلیونپنجازکمترآنهادردرخواستیدیهکهپروندههاییبهواقعدرکهاختالفحلشورای

به طبابت پروانه لغو تا کتبی توبیخ از اقدامات از وسیعی طیف و بود خواهد پزشک با انتظامی برخورد آن نتیجه که پزشکی نظام سازمان انتظامی دادسرای

میگیرد.بردررادائمیشکل

دادگست محاکم به هم و پزشکی نظام سازمان به هم میتوان موارد اکثر در که کرد تاکید باید هم صالحیترباز برای مانعی هیچیک و کرد مراجعه همزمان ی

نمیشود.محسوبیردیگ

میگذاردسوءاثرباالدستیقدرتهایبهمردماعتمادبرپزشکیخطایجامعهشناس:یک

مهمت از جامعه یک پزشکان است معتقد جامعهشناس، قراییمقدم، باالدستیراماناهلل قدرتهای و مردم بین امنیت و اعتماد رابطه حفظ برای اقشار ین

ا افراد به که دارند را آن توان شغلها هنوز ایران در که پذیرفت «باید خاطررهستند: به که هستند افرادی جزو هم پزشکان دهند. اجتماعی منزلت و ج

حس و اعتماد روی میتواند اندازه چه تا بزند، سر حداقلی خطای قشر این از اگر که کنید تصور شرایطی، چنین در میکنند. کسب ویژهای احترام شغلشان

بگذارد.»تاثیرباالدستیقدرتهایبهمردمامنیت

متزل اعتماد این شده باعث پزشکی قصور موضوع اخیر سالهای در «متاسفانه میدهد: ادامه اعتمادزاو این نمیتواند هیچکس پزشکی، جامعه جز و شود ل

گرداند.»ربراازدسترفته

کار این تنگاتنگ ارتباط اما شوند، اشتباهی مرتکب که دارد احتمال انسانها بقیه همچون نیز پزشکان که کرد فراموش نباید «البته میکند: تاکید قراییمقدم

آورد.»وجودبهاعتمادیبیجامعهدرودهدبروزراخوداشتباهیهرازبیشخطا،اینشدهموجبانسانهاجانوسالمتبا

کجاست؟پزشکیخطایزمینهدرمسئولنهادینراصلیت

شدن بیشتر که پزشکان خطای رفتن باال فقط نه کند پیدا افزایش اخیر سالهای در پزشکی خطای پروندههای آمار شده باعث که دالیلی از مردمآیکی گاهی

پیگی مورد اتفاقردر یابد. افزایش هم پروندهها تعداد شده سبب مورد این در جامعه بیشتر دادخواهی است. زمینه این در حقوقی همینیهای پس از ًا

میشود.جدامیکنندکارباالیرمسئولیتپذیباکهپزشکانیسایرازرسمالخطشوراهوشناختهخطاکارِکپزشکهاستگاهیآ

بر مبنی شاکی اثبات صحت صورت در موضوع، این بررسی برای که دارد دادرسی تشکیالت یک پزشکی قصور با برخورد زمینه در پزشکی نظام خرسازمان
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برمیآیند.مسالهاینجبرانصدددرپرستار،یاپزشکیکسویازیرقصودادن

درمانی مراکز و مطبها پزشکی، موسسههای بر نظارت و بازرسی وظیفه کشور، سراسر پزشکی علوم دانشگاههای و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

و عمومی دادگاههای خاص شعبه یا دارویی و پزشکی جرائم ویژه دادسرای به را آن مورد حسب باید کردند، برخورد تخلفی و جرم با اگر و دارند عهده بر را

کنند.ارسالپزشکینظامانتظامیدادسراهاییاحکومتییراتزتعسازمانداروییوپزشکیویژهشعبیااستانهامراکزدرانقالب

شهرستانها، سایر در و دارویی و پزشکی جرائم ویژه دادسرای تهران، در شد، اشاره که همانگونه پزشکی تقصیرات به رسیدگی مرجع که کرد تاکید باید البته

است.انقالبوعمومیدادسراهای

آنالیناعتماداقتصادنیوز،دیگر:منابع

)۱۴:۳۷-۹۸/۱۱/۲۱(است؟چگونهقانونیپزشکیدربهارجاعنحوهوفوتعلتتعیینفرایند

تش بخش کشور، قانونی پزشکی سازمان خدماتی بخشهای از یکی گیالن/ چیرتابناک و است حدودزیح مث5-3ی میشود. بخش این به مربوط سازمان این فعالیتهای دردرصد اًل
است.شدهارجاعسازماناینبهبررسیبرایجسدهزار61حدود97سال

سازمان خدماتی بخشهای از یکی گیالن/ قانونیتابناک تشپزشکی بخش چیرکشور، و است حدودزیح به5-3ی مربوط سازمان این فعالیتهای درصد

است.شدهارجاعسازماناینبهبررسیبرایجسدهزار61حدود97سالدراًلمثمیشود.بخشاین

بسیا در «تابناک» گزارش مربه خصوص به موارد مطری شکایتی فوت خصوص در یا و باشد ناشناس متوفی که مواردی در یعنی غیرطبیعی باشدرگهای ح

موارد مشمول اینکه به19ویا جسد ارجاع قانونیگانه م(باشدپزشکی مخدر،رمثل مواد مسمومیت، کار، حوادث ترافیکی، حوادث خودکشی، قتل، دنبال به گ

سازمان به قضایی مراجع دستور با جسد هست الزم ،(... و دیگر غیرطبیعی دلیل هر یا سوختگی تصادف، خفگی، بلندی، از قانونیسقوط ارجاعپزشکی

عهده به فوت گواهی متوفی بستگان نیاز صورت در و دفن جواز صدور قانونیبشود. کارشناسانپزشکی یعنی قانونیاست، دالیلپزشکی جسد معاینه با باید

بشود.تأییدیاردافراد،بهواردهاحتمالیاتهامیاونشودضایعمتوفیازحقوقیتاکنندمشخصرافردگرم

میشود؟انجامشکلچهبهقانونیپزشکیبهانتقالواجسادمعاینهرونداما

بیما یک سابقه داشتن مثل طبیعی دالیل به فرد مطراگر او وفات نحوه مورد در هم شکایتی و کند فوت خانه یا و بیمارستان در مشخص، وهویتری نباشد ح

میشود.دفنمتوفیوصادرمعالجپزشکتوسطاوفوتگواهیمعالج،پزشکداشتنصورتدرباشد،مشخصفرد

م اگر مراما موارد مشمول یا نباشد طبیعی فرد مشکرگ و غیرطبیعی بهوگهای قضایی مراجع دستور طبق جسد باید شود قانونیک علتپزشکی تا ارجاع

شود.صادرمتوفیبرایدفنجوازآنازپسوتعیینگرم

بیما داشتن بدون فردی که صورتی منردر در زمینهای مشاورهزی ارائه ضمن دادپزشک بگیرند. تماس خود استان دادپزشک با میتوانند بازماندگان کند فوت ل

شد.خواهدصادردادپزشکتوسطفوتگواهینباشدنیازبیشتربررسیبهاگرامامیکند،منتقلقانونیپزشکیبهراجسدلزومصورتدرجسد،معاینهو

فوت که باشند داشته اعتقاد بستگان و کند فوت تصادف از بعد زمانی فاصله هر با ویا بدهد دست از را خود جان رانندگی حوادث اثر بر فرد که مواردی در

توسط متوفی جسد باید حتما است، تصادف به منتسب قانونیوی تصادفپزشکی به فوت انتساب برای صورت، این غیر در شود صادر دفن جواز و معاینه

شد.خواهندمشکلدچارخساراتودیهگرفتنو
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است؟چگونهقانونیپزشکیدرفوتعلتتعیینفراینداما

کالنت یا و قضایی مرجع نامه با جسد بهراول قانونیی کنتپزشکی از بعد میشود. داده درتحویل و تعرفه اخذ نامه، مدارل مداریافت شامل که شناساییرک ک

جسد گیرنده تحویل و متوفی(متوفی برای است، میگیرد) تحویل را جسد که قانونی نماینده ایشان حضور عدم صورت در ویا اول درجه بستگان منظور

میشود.آغازسالنمعاینپزشکتوسطجسدمعاینهکاروشدهتشکیلپرونده

میگیرد.صورتآزمایشاتانجامبراییربردانمونهوکالبدگشاییلزومصورتدروگرفتهقراریرظاهمعاینهموردجسد

قضایی مقام دستور با متوفی جسد ودفن، بستگان به جسد تحویل بر مبنی قضایی مرجع دستور صورت در و صادر متوفی برای دفن جواز مرحله این از بعد

میشود.دادهتحویلیرخاکسپابرای

د آن در نیز فوت علت که معاینه کامل گزارش شود انجام علت تعیین مرحله همین در اینراگر غیر در شد. خواهد ارسال قضایی مرجع برای شده ج

قانونیصورت وسرولوپزشکی شناسی آسیب شناسی، سم آزمایشات نظیر تکمیلی وژبررسیهای کیفDNAی یا و بالینی پرونده و میدهد انجام متوفیررا ی

دخالت وبدلیل بوده بر زمان بررسیها این انجام است. پرونده اطالعات تکمیل مراحل دیگر از نیز معالج یاکادر و بستگان از توضیح اخذ میکند. درخواست را

گاه سازمان از بیرون از3تا2عوامل استفاده و پزشکی کمیسیون تشکیل به نیاز که دارد وجود ابهاماتی هنوز گاهی بررسیها پایان در میانجامد. طول به ماه

طوالنیتر هم باز فرآیند صورت این در میشود. ارجاع پزشکی کمیسیون به پرونده لذا است؛ فوت موضوع با مرتبط رشتههای سایر متخصص پزشکان نظرات

است.متفاوتکمیسیونزمانبهبستهکهشده

میشود.ارسالقضاییمقامبرایگزارشومشخصگرمعلتفوت،علتتعیینتکمیلیبررسیهایپاسخوصولازبعد

به جسد گرفتن تحویل برای که قانونیکسی مداپزشکی داشتن همراه به ضمن است الزم میکند، حتمرمراجعه متوفی، و خود معتبر شناسایی بستگانک از ًا

نامه ارائه با تنها اجساد معاینه و باشد.پذیرش شده ذکر قضایی مرجع نامه در گیرنده تحویل عنوان به فرد نام باید اینصورت غیر در و باشد متوفی اول درجه

م سایر حتی ویا کار از ناشی وحوادث تصادف موارد است.در امکانپذیر قضایی مرجع احتمالراز که زمانی فاصله هر با آن بدنبال فوت و طبیعی غیر گهای

کنند.حرمطراقانونیپزشکیبهجسدانتقالتقاضایبستگانحتمااست،حرمطگرمایندرافرادییافردکوتاهی

)۱۵:۲۹-۹۸/۱۱/۲۱(یستیزبهمددجویانعیدییزروازماندادگاه/جلسهاولیندرزماهللروحکیفرخواستجزئیات

بارش دادگاه، جلسه نخستین در زم اهلل روح پرونده کیفرخواست صدور کرمان، حادثه علت ازدحام از ناشی ب6فشار در لودر دستگاه دو شدن مدفون و برف افزایشومتر و 40کان
خوانید.میادامهدرکهاستماه-بهمن21شنبه-دوامروزاجتماعییرخببستهعناویندانشجوییغذایبرایدرخواستدرصدی

شعبه در که وی محاکمه جلسه اولین در دادستان نماینده توسط زم اهلل روح کیفرخواست جزئیات ، ایمنا گزارش به15به و تهران استان انقالب یاستردادگاه

شد.قرائتشد،گزارربصلواتیقاضی

با زم، اهلل روح متهم محاکمه جلسه شعبهراولین در امروز صلواتی ابوالقاسم قاضی مستشار،15یاست حضور با انقالب دادستانودادگاه نماینده و مدافع کیل

شد.گزارربیرکیفدادرسیآئینقانون353و352مواداجرایدر

متولدریزو نیما، مستعار اسم با محمدعلی فرزند زم اهلل روح متهم پرونده محتویات حسب کرد: قرائت را کیفرخواست جایگاه در حضور با دادستان نماینده ی

ماه مرداد از١٣5٧پنجم کیفرصادره سابقه یک دارای و بازداشت نیوز، آمد کانال مدیر دیپلم، فوق فرزند، دو دارای متأهل، دارایری، بهوی، آقایوکیل کالت

است.روحیوجسمیسالمتدارایمشارالیهآن،اساسبرکهشخصیتپروندهدارایویابیگیرددبیر
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سال زمانی بازه در االرض»، فی «افساد به است متهم وی گفت: زم اهلل روح اتهامات به اشاره با ادامه در دستگی95وی زمان طرتا از جرایمری ارتکاب یق

تخ در معاونت گسترده، طور به اکاذیب نشر کشور، خارجی و داخلی امنیت کانالرعلیه اداره و تشکیل کشور، اقتصادی نظام در اخالل ایجاد در معاونت یب،

به جاسوسی منطقه، کشورهای از یکی اطالعاتی سرویس نفع به جاسوسی کشور، خارجی و داخلی امنیت زدن برهم هدف با مردم صدای و آمدنیوز معاند

سال ابتدای در فرانسه کشور اطالعاتی سرویس دستگی97نفع زمان همکارتا آمری، متخاصم دولت با جمهوری نظام علیه اسفندریکا دوم نیمه در اسالمی ی

سال دستگی96ماه زمان مشارتا خارجی، و داخلی امنیت علیه جرایم ارتکاب قصد به تبانی و اجتماع جمهوری، نظام علیه تبلیغی فعالیت در اسالمیرکت ی

همکا و عضویت نظام، مخالف سازمانهای و گروهها نفع مشاربه کشور، خارجی و داخلی امنیت زدن هم بر هدف با سحام معاند کانال با اغواری در کت

تح سالرو ماه دی در کشتار و جنگ به مردم مشا96یک آور، جمع در مشارکت کشور، امنیت زدن برهم هدف با شده بندی طبقه اطالعات نشرری در کت

است.متهماتهاماتجملهازحقوقیوحقیقیاشخاصشکایتونامشروعیقرطازمالتحصیلاسالم،مقدساتبهتوهینگسترده،طوربهاکاذیب

کرمانحادثهگذشتگانرددرموردقانونیپزشکیاطالعیه

قانونیسازمان دپزشکی شده اعالم فوت علت خصوص در اطالعیهای در کرد:رکشور اعالم سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد تشییع مراسم حادثه گذشتگان

نیست.سازماناینبهمربوطمنتشرهگواهی

قانونیسازمان مجاپزشکی فضای در مطالبی انتشار به توجه با افزود: اطالعیه این در دزکشور فوت علت خصوص در سردارری تشییع مراسم حادثه گذشتگان

سازمان این در گواهیها صدور و متوفیات معاینات انجام که میشود یادآور و نیست سازمان این به مربوط منتشره گواهی سلیمانی، قاسم حاج سپهبد شهید

میشود.اعالموتدوینفوتعلتتعییناستانداردهایاساسبرهمفوتعللوبودهعلمیینزموااساسبر

بودجمعیتازدحامازناشیفشارکرمانحادثهعلت

از ناشی فشار کرمان در سلیمانی قاسم سپهبد سردار شهید پیکر تشییع مراسم در هموطنان از جمعی فوت علت گفت: کشور احوال ثبت سازمان سخنگوی

بود.جمعیتازدحام

بین طبقهبندی افزود: کرمان در سلیمانی قاسم حاج شهید سرافزار سردار تشییع مراسم در هموطنان از تعدادی باختن جان علت درباره ابوترابی اهلل سیف

بیما (رالمللی Internationalیها Classification of Diseasesاز بیش قدمتی که م100) علتهای تعیین برای دارد، صورترساله به مختلف کشورهای در گ

میرود.کاربهیکسان

شامل اجرایی نسخه در و شده تنظیم مراتبی سلسله صورت به طبقهبندی این کرد: نشان خاطر م321وی برای علت برایرگهایرعنوان اما داده، خ

میگیرند.قراردستهبندییکدرمشابهمنشأبادلیلهایآسیبشناسیدرکاربردیترودقیقتردستهبندی

شامل اولیه دستهبندی کرد: تاکید بز18ابوترابی علت بیماردسته نظیر است، بیمارگ عروقی، و قلبی اینریهای از یکی و آن نظایر و عصبی سیستم یهای

استغیرعمدیحوادث،17دستهدستهبندیها،

رسیدمتر6ازبیشبهکانوب-مهابادمحوردربرفارتفاع

راهدا اداره بررئیس - مهاباد محور «قرهبالغ» گردنه در برف ارتفاع گفت: مهاباد جادهای حملونقل و ازوی بیش به که بسته6کان موجب است، رسیده متر

شد.متوالیروزسومینبرایمحوراینشدن

ب - مهاباد محور شدن مسدود باعث شنبه گذشته، روز از شدید کوالک و برف بارش افزود: خادمی آن(کانومحسن در را خودروها تردد و شده برهان) جاده

کردهاست.غیرممکن

دستگاه چند که است حدی به محور این در کوالک شدت افزود: است، بوده بیسابقه اخیر سال چند طی منطقه این در کوالک و برف شدت اینکه بیان با وی

شدند.مدفونبرفیرزدریدررگولودردستگاه2جملهازشهرستاناینیرراهداسنگینماشینآالتوخودرو
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رسیدنفرهزار373ازبیشبه99کنکورثبتنامهایآمار

کردند.ثبتنام99یرسراسکنکوردرکترشبراینفر732وهزار373حدودتاکنونگفت:کشورآموزشسنجشسازمانعالیمشاور

ت سراسوحسین کنکور گفت: کشور آموزش سنجش سازمان عالی مشاور روزهای99یرکلی سال13و12در جلسهرب1399تیرماه به ورود کارت و میشود گزار

از کنکور آزمون با سال9رشتههای ماه تا99تیر داوطلبان میگیرد قرار سنجش سازمان این سایت روی د11بر به نسبت دارند فرصت ماه پرتیر ینتریافت

کنند.اقدامخودکارت

میشوداعالماسفنداولهفتهیستیزبهمددجویانعیدییزروازمان

مدی توسعه معاون شجیعی بهراحمدرضا سازمان منابع و مستمزیت پرداخت زمان درباره کشور بهریستی مددجویان عیدی و مستمزی کرد: اظهار یریستی،

میشود.یزرواحسابشانبهماههر31یخرتادرگذشتههمانندمددجویان

مدی توسعه بهرمعاون سازمان منابع و نشدهزیت تخصیص مددجویان عیدی برای الزم منابع هنوز گفت: مددجویان، به عیدی پرداخت درباره کشور یستی

میکنیم.یزرواراآنهاعیدیماهاسفنداولهفتهیابد،اختصاصمنابعزودتراگرواست

مستم مبلغ اینکه بیان با ازروی مددجویان مستم120تا63ی همین اساس بر مددجویان عیدی افزود: است، تومان وارهزار عیدیری مبلغ یعنی میشود، یز

است.یرمستمماهیکمعادل

دانشجوییغذایبرایدرخواستدرصدی40افزایش

دانشجوییرمدی خوابگاه از استفاده درخواست کشور امروز اقتصادی شرایط به توجه با گفت: بهداشت وزارت دانشجویی غذای21کل از استفاده و درصد

است.داشتهافزایشدرصد40دانشجویی

قطع افزود: لو بنده خدا مشارحمان و ملکی خوابگاههای حوزه در دانشجویان به میتوانیم ما که خدماتی خودگردانرًا خوابگاههای از مناسبتر بدهیم کتی

ما حاضر حال در مشا38است. خودگردان،74کتی،رخوابگاه استیجا46وقفی،12ملکی،304خوابگاه استیجارخوابگاه خوابگاه (که اجارهری دانشگاه را ی

میشود)، واگذار دانشجو به ملکی خوابگاه عنوان به اما مجموع25کرده در که متاهلی دا499خوابگاه کشور کل در دانشجویی کهرخوابگاه هزار81یم

دادهاند.اسکانراپزشکیعلومرشتههایدانشجوی

یمرنداکشوردرکروناازموردیهیچ

هفتهزو دو تا وضعیت این اگر و نداشتهایم کشور در جدید کرونای ویروس از شدهای اثبات مورد هیچ تاکنون گفت: پزشکی آموزش و درمان بهداشت، یر

کردهایم.یترمدیابتالءبدونراکرونااولفازیابدتداومدیگر
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)۱۱:۵۴-۹۸/۱۱/۲۱(پراید»«کروناتاویروس»«کرونااز

م کام به را چینی شهروندان از خیلی گذشته هفته چند در که است کشنده ویروسی «کرونا» که البته ایرانرصد در که کرد فراموش نباید وجود این با کشاند، گ

می دست از را خود جان نفر یک ساعت نیم هر «کروناپراید» بنام ویروسی شیوع اثر کهبر است این در ایرانی کروناپراید با چینی کرونای تفاوت وجه دهد.

است. انسان مخصوص فقط ایرانی کروناپراید حال این با کند آلوده هم را انسانها شکل، تغییر با میتواند گاهی و است رایج حیوانات تمام بین چینی نوع

شد.مونتاژسایپاکترشتوسطایراندر1372سالازوبومیکامالکروناپرایدآمد.خواهدماسراغبههمفردانکنیماحتیاطاگرکهاستویروسیکروناپراید

م دهرخطر رورانه که باورند این بر برخی که است حدی به کروناپراید وسیله به ویروسگ به پراید خودرو با رانندگی یا شدن سوار علت به ایران در نفر ها

می دست از را خود جان و شده مبتال خکروناپراید یا شدن سوار توان که هستند جامعه فقیر اقشار از بیشتر کروناپراید ویروس به مبتالیان یدردهند.

می را مهلت این فرد به که چینی کرونای با مقایسه در اما ندارد. را باال کیفیت با و قیمت گران محتمالخودروهای و برساند بیمارستان به را خود تا دهد

کرونای خوبی البته نیست. کرونا ویروس با مقایسه قابل کروناپراید تراژدی کرد. خواهد قربانی زدن هم به چشم یک در را شما کروناپراید کند، حاصل بهبودی

آنتی فردا یا امروز که است این پیشگیچینی برای اقدامی حال به تا آیا اما آمد. خواهد بازار به آن واکسن و سویربیوتیک از کروناپراید با مقابله یا و ی

است.گرفتهانجامایرانیمسئولین

روایت است آمده یادداشت این عنوان در که ایرانی کشندهکروناپراید بسا چه و کرونا ویروس همچون که است پرایدی خودرو مالگر و جان قصد آن از تر

و حالت به تصادف اثر در که است پرایدی روایت کروناپراید مفهوم است. کرده را فلرمردم بدنزق و درآمده ازی را ما خواهران و برادران شده تکه تکه های

می بیرون روایتآن مآورند. پرایدهای هنگام زود خرابی و قطعات پایین کیفیت تکهرآفگرگر شدن، مچاله دادن، جان یادآور کروناپراید ویروس است. تکهین

واقعی است روایتی اما است، انگیز غم بسیار چند هر است. پراید خودرو درون در دقیقه یک از کمتر در نفر چندین یا و نفر یک شدن له و سوختن شدن،

سازمانو رئیس که است مهم نکته این ذکر شما. و من وسیله به شده تجربه قانونیگاه مپزشکی اصلی علتهای بهرکشور، را ایران در غیرطبیعی میر و گ

داند.میمخدرموادگستردهمصرفوجادهایخونینتصادفاتترتیب،

سال در تنها که بدانیم است مهم به1397همچنین همشه28نزدیک از نفر نقلرهزار برخی راستا این در دادند. دست از تصادفات در را جانشان ما یان

حدودقول رانندگی، تصادفات در شدگان کشته آمار از که است آن از حاکی می15ها فکر اگر است. پراید خودرو سهم استدرصد کوچکی عدد این کنید

شما.باراقضاوتویرگینتیجهاست.سالدرنفرپانصدوهزار2ازبیشرقمیعدداینکنید.میاشتباه

یرقنبلقمان

۱۳۹۸/۱۱/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۴

http://www.newswire.ir/HHU4B6RH


استانیاخبار

)۰۶:۰۴-۹۸/۱۱/۲۰(مازندران)(مخدرموادمصرفسوءازناشیگهایرمدرصدی۱۰کاهشداد:خبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

جا سال ماه نه در : گفت مازندران استان قانونی پزشکی با28یرمدیر مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان استان سطح در مخدر مواد مصرف ناشی عوارض اثر بر نفر
.یافتکاهشدرصد10قبلسالمشابهمدت

هستند.نزبقیماومردنفر22مخدرموادمصرفسوءهایفوتیکلاز:افزودخبرایناعالمباعباسیعلی،ایلناخبرنگارگزارشبه

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

است.بیشترمعتادخوابهایکارتوندرسرمازدگیوتغذیه

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

دانست.خانمانسوزبالیاینبامبارزه

: است هفگفتنی و (نود گذشته سال در مخدر مواد مصرف سوء از ناشی فوتی بقی52نفر64)تآمار ما و خودزمرد جان مخدر مواد مصرف سوء اثر در ن

دادند.دستازرا

)۰۶:۰۶-۹۸/۱۱/۲۰((تهران)کراینیواهواپیمایقربانیانهویتشناساییازجزئیاتی

کرد.یحرتشراکراینیواهواپیمایقربانیانهویتتشخیصوشناساییفرآیندازجزئیاتیکشورقانونیپزشکیسازمانآزمایشگاهیوپزشکیمعاون

هویت تشخیص و شناسایی فرآیند درباره ایسنا با گفتگو در پاشا قادی مسعود ا176دکتر هواپیمای سقوط هواپیماوقربانی این سقوط از بعد گفت: کراینی

قانونیکارشناسان کهپزشکی بود حادثه از بعد ساعاتی شدند، اعزام نیز هواپیما سقوط محل به آنان از گروه چند و درآمده آمادهباش حالت به تهران استان

م به جانباختگان آزمایشگاهیرپیکر قانونیکز عواملپزشکی سوی از کار دو همزمان و شد منتقل تهران قانونیاستان نمونههاپزشکی تطبیق یکی شد، آغاز

قربانیان.هویتتشخیصیردیگواجساداجزایو

ژنتیک نمونه اخذ به اقدام و دعوت قربانیان خانواده از هویت تشخیص و شناسایی برای کرد: خاطرنشان سانحه این قربانیان خانواده فراخوان به اشاره با وی

خا در نیز قربانیان از دیگر تعدادی خانواده همچنین شد، آنان همکاراز با که بودند کشور از بهرج و شده اخذ نیز آنان از ژنتیک نمونههای سفارتخانهها ی

دهیم.تحویلخانوادههایشانبهراآنانوکردهشناساییرااجسادتمامیهویتهفتهیکازکمترعرضدرتوانستیمماوشدارسالکشور

همکا نحوه درباره پاشا همکارقادی امورخارجه وزارت هماهنگی با سفارتخانه همینطور و کشورها این گفت: نیز ژنتیک نمونه ارسال در خارجی کشورهای یری

نداشتیم.خصوصایندرمشکلیوداشتندماباخوبی

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی قانونیمعاون یکپزشکی را هفته یک از کمتر عرض در اجساد شناسایی بارکشور گفت: و دانست هویت تشخیص در کورد
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ظاه متعدد معاینات انجام و آسیبها شدت به متخصصانرتوجه و کارشناسان سوی از تماما که ... و اجساد روی ژنتیکی و قانونیی تهرانپزشکی استان

کمـت بدون آنهم و هفته یک عرض در هویت تشخیص و شناسایی شده، یکرانجام اشتباه و خطا بسیارین اینکه ضمن میشود، محسوب اجسادرکورد از ی

شدند.شناساییحادثهازبعدسهروزدوتا

ط از هویت تشخیص امکان آیا اینکه مورد در کهروی چرا ندارد، وجود امکانی چنین گفت: خیر یا دارد وجود همسر است،زنژیق متفاوت هم با شوهر و ن

شد.اخذبرادروخواهروالدین،ازمانمونههایعمدهکرد.اقدامشناساییبهنسبمیتوانیقرطاینازباشندداشتهفرزندیاگراما

ا هواپیمای جانباختگان هویت تشخیص فرآیند در شده اجرا استانداردهای باالتوقادیپاشا از یکی را سازمانرکراینی اقدام گفت: و برشمرد روشها پزشکیین

بود.اروپاییکشورهایازیربسیاازباالترحتیگرفتکاربهکهروشیوقانونی

بهطو بود، کشورها دیگر در مشابه موردهای از باالتر نیز شناسایی سرعت وی، گفته برایربه زمان هفته دو حداقل که میدهد نشان من خود تجربه یکه

هویت شبانهرو176شناسایی فعالیت با توانستند ما متخصصان و کارشناسان و بود الزم پایانزمسافر به را شناسایی کار مدت این نصف از کمتر زمانی در ی

دهند.تحویلخانوادههایشانبهراپیکر176تماموبرسانند

ملیتتابناک،دیگر:منابع

)۰۶:۱۸-۹۸/۱۱/۲۰(!ماه8درفقطتهرانتصادفیقربانیانتعداد

شد.نفر878گرمبهمنجریرجاسالروز246درتهراناستانرانندگیتصادفات:کنارحوادث

داد.خبرماهآبانپایانتاسالابتدایازتهراناستانرانندگیحوادثدرنفر878گرمازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی،کنارگزارشبه

کل اداره آمارهای طبق گفت: تهران استان در رانندگی حوادث جانباختگان آمار درباره فروزش قانونیمهدی گذشتهپزشکی سال در تهران در1319استان نفر

شدهاند.مصدومنفر439وهزار39سالهمیندرودادهانددستازراخودجانرانندگیحوادث

سال رانندگی حوادث از ماهه هشت آمارهای حاضر حال در اینکه بیان با آمار98وی گذشته، سال و امسال آمار بهتر مقایسه برای گفت: است، شده استخراج

سال ماهه هشت در اساس این بر و کردهایم بررسی ماه آبان پایان تا سال ابتدای از را سال دو مجموعا97هر جان916، تهران استان رانندگی حوادث در نفر

میدهد.نشانرادرصد4.1کاهشآماراینکهشدهاندکشتهتهراناستانرانندگیحوادثدرنفر878نیزامسالماهههشتدردادهاند،دستازراخود

داد:امسال ادامه درونشه608فروزش معابر در تهران استان رانندگی حوادث جانباختگان از شه248ی،رنفر برون معابر و جادهها در راههای19ی،رنفر در نفر

شدهاند.کشتهمواردسایردرنفردوواختصاصیمسیردرنفریکروستای،

شه برون معابر در جانباختگان شمار افزایش از جاروی سال در سالری در که میدهد نشان ماهه هشت آمارهای بررسی گفت: و داد خبر نیز تعداد98ی ،

شه درون معابر در رانندگی حوادث ازرقربانیان ماهه621ی هشت در عبارتی608به97نفر به و رسیده در2.1نفر قربانیان اما است، داشته کاهش درصد

است.رسیدهیرسالجاماهههشتدرمورد248بهمورد223وازداشتهافزایشدرصد11.2یرشهبرونمعابر

قانونیکلرمدی سالپزشکی ماهه هشت در رانندگی حوادث مصدومان مورد در همچنین تهران گذشته98و97استان سال ماهه هشت گفت: هزار27نیز

تصادفات525و در نیزرنفر امسال مشابه مدت در و شدهاند مصدوم تهران استان در داده و27خ نیز164هزار آمار این که شدهاند مصدومیت دچار 1.3نفر

.میدهد.نشانراکاهشدرصد

ان)(تهراینیکرواهواپیمایقربانیانهویتشناساییازجزئیاتیلف:ا|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۰۱-۹۸/۱۱/۲۱(روز246درتهراناستانرانندگیتصادفاتدرنفر878گرمکرد؛اعالمتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرماهآبانپایانتاسالابتدایازتهراناستانرانندگیحوادثدرنفر878گرمازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در فروزش کلومهدی اداره آمارهای طبق گفت: تهران استان در رانندگی حوادث جانباختگان آمار درباره ایسنا، با قانونیگو سالپزشکی در تهران استان

شدهاند.مصدومنفر439وهزار39سالهمیندرودادهانددستازراخودجانرانندگیحوادثدرنفر1319گذشته

سال رانندگی حوادث از ماهه هشت آمارهای حاضر حال در اینکه بیان با آمار98وی گذشته، سال و امسال آمار بهتر مقایسه برای گفت: است، شده استخراج

سال ماهه هشت در اساس این بر و کردهایم بررسی ماه آبان پایان تا سال ابتدای از را سال دو مجموعا97هر جان916، تهران استان رانندگی حوادث در نفر

نیز امسال ماهه هشت در دادهاند، دست از را کاهش878خود آمار این که شدهاند کشته تهران استان رانندگی حوادث در میدهد.4.1نفر نشان را درصد

امسال داد: ادامه درونشه608فروزش معابر در تهران استان رانندگی حوادث جانباختگان از شه248ی،رنفر برون معابر و جادهها در راههای19ی،رنفر در نفر

شدهاند.کشتهمواردسایردرنفردوواختصاصیمسیردرنفریکروستای،

شه برون معابر در جانباختگان شمار افزایش از جاروی سال در سالری در که میدهد نشان ماهه هشت آمارهای بررسی گفت: و داد خبر نیز تعداد98ی ،

شه درون معابر در رانندگی حوادث ازرقربانیان ماهه621ی هشت در عبارتی608به97نفر به و رسیده در2.1نفر قربانیان اما است، داشته کاهش درصد

شه برون واز11.2یرمعابر داشته افزایش به223درصد سالجا248مورد ماهه هشت در مدیرمورد است. رسیده قانونیکلری همچنینپزشکی تهران استان

سال ماهه هشت در رانندگی حوادث مصدومان مورد گذشته98و97در سال ماهه هشت گفت: و27نیز تصادفات525هزار در تهرانرنفر استان در داده خ

شدهاندمصدوم

میدهد.نشانراکاهشدرصد1.3نیزآماراینکهشدهاندمصدومیتدچارنفر164وهزار27نیزامسالمشابهمدتدرو

رصدنیوز،فردانیوز،آفتابدیگر:منابع

)۰۷:۲۳-۹۸/۱۱/۲۱((کرمان)انسان"!غیرعمدیوحیوانی"واکنشهایکرمان:تشییعقربانیانگرمعجیبدلیل

تصوی درانتشار فوت علت و کرمان در سلیمانی سردار شهید پیکر تشییع آیین جانباختگان برخی فوت گواهی از عمومیری افکار تعجب باعث آنها، در جشده

است.شدهاجتماعیشبکههایکاربرانمنفیواکنشو

م فوت، علت شده منتشر عکسهای در ایرنا، گزارش درربه گرفتن قرار توضیحات بخش در و انسانی» غیرعمدی و حیوانی «واکنشهای اثر بر ازدحامزگ یر

دانستهاند.توهینراآنجانباختگان،فوتگواهیدرشدهجردفوتعلتبهنسبتنارضایتیاعالمبااجتماعیشبکههایکاربراناست.شدهذکرجمعیت

دادگست رئیس دستور و افراد اعتراض با داشتند، اظهار نیز کاربران از بعضی تارالبته است. کرده تغییر بعدا گواهیها در فوت علت کرمان، استان ثبتری یخ

است.حادثهوقوعازپسروز10وماهدی26فوتگواهیهای

نیستمابهمربوطگواهیوگهرب

مدی آمیان عباس موضوع، این به واکنش قانونیکلردر نداپزشکی اطالعی موضوع این از ما میگوید: ایرناپالس به کرمان براستان این گواهیریم. و گه

نیست.گفتیدشماکهموضوعیاینواستمشخصفوتهاعلتنیست.مابهمربوط

۳

۲۷

۱۳۹۸/۱۱/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۷

http://www.newswire.ir/KH4BTQWW
http://www.newswire.ir/MH4BUD5O


آبرو میخواستند عدهای میدهد: ادامه مزیروی علت و کردیم بررسی را اجساد ما کنند. اصالری موضوع این نوشتیم. کارشناسی و علمی و دقیق هم را گشان

است.غیرعلمیوغیرواقعیباشدهرچهعلتایناست.شیطنتیااستبدیخیلیخطاییااحتماالنیست.درست

بودهجمعیتفشاربگویندخواستهاند

خرمشاهی، عبدالصمد میان این مودر علت میدیدم بود بار اولین بود. برانگیز تعجب خیلی من برای موضوع این میگوید: ایرناپالس به جنایی رارکیل گ

است.افتادهاتفاقاینمردمهجومدروبودهجمعیتفشاربگویندخواستهاندکهاستاینمناستنباطنوشتهاند.حیوانیواکنشهای

در را فوت علت معموال قانونیاما انسدادپزشکی یا گردن حیاتی عناصر بر فشار فوت علت مینویسند: وراینگونه قلبی سخترگهای جسم برخورد یا یوی

میشود.شخصفوتباعثومیآیدفشاریهروقلبمغز،حساسمواضعبهکهقبیلاینازصدماتییابدنحرجواواعضابرفشارحتییاجمجمهبا

قضاییمحکمهدربررسیقابلواستغیرعمدقتلاین

مط که علتی این میدهد: توضیح مدیرخرمشاهی از ناشی میرسد نظر به و نبوده االن تا شده ورح پزشکی علم و تحلیل منظر از است. بوده ضعیف یت

نیست.درستمننظربهتعبیراینیم.رنداراموردیچنینمجازاتقانونیاپزشکیقوانین

مط علت این وی گفته اینربه به باید جزایی قانون منظر از دیگر طرف از پزشکی. علم تحلیلهای گرفتن نادیده هم و است انسان به توهین هم شده، ح

بررسی قابل قضایی محکمه در میشود، حساب غیرعمد قتل اتفاق این که آنجایی از بودند. مقصر حادثه این وقوع در کسانی چه که شود رسیدگی هم موضوع

است.

نیوز،بهداشت،۲۴اقتصادنیوز،تینخبرخودرو،نیوز،افکارمعاصر،راهبردنیوز،نامهفرارو،خبرنگاران،باشگاهبرنا،میهن،اقتصادتیک،ایرنا،پایشگر،تابناک،دیگر:منابع
آنالینایراناقتصادروزنو،،24رویدادسال،شعاربازتاب،نیوز،اصالحاتی،رفوخبریان،رشعبارت،فارس،خلیجنیوز،یرشهردانیوز،تیتر

)۱۲:۲۰-۹۸/۱۱/۲۱(شمالی)خراسان(اسفرایندرنفر۴گرموگازانفجارونشت

شد.شهرستانایندرنفرچهارگرمبهمنجراسفرایندرانفجاروگازنشتگفت:شمالیخراسانانتظامیفرمانده-ایرنابجنورد-

مظاه علیرضا ورسردار گاز نشت نتیجه در هستند کودک اولیه برآوردهای اساس بر که نفر چهار این داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز ی

دادند.دستازراخودجاناسفراینشهرستاندرمسکونیلزمنانفجار

است.اجرادستدرآنجزئیاتووقوعنحوهوحادثهایندقیقعلتتشخیصبرایهابررسیافزود:وی

م نظر از کشور استانهای نخستین ردیف در اخیر سال چند در شمالی خراسان شده، ارائه آمارهای منرطبق با مسمومیت اثر بر نسبتوگ به کسیدکربن،

است.خاموشقاتلجوالنگاهنوعیبهاستانایناساساینبروبودهجمعیت

مدی گفته قانونیکلربه شمالیپزشکی گاخراسان آمار لحاظ به استان این گذشته سال کشورزدر های استان بین در را سوم رتبه جمعیت، نسبت به گرفتگی

است.دادهاختصاصخودبه

است.واقعبجنوردشرقیجنوبیرکیلومت۶۰دراسفراینیرنفهزار۱۲۰شهرستانکزرم

مان)(کرانسان"!عمدیغیروحیوانیکنشهای"وامان:کرتشییعقربانیانگمرعجیبدلیلان:ایرعصر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۸:۲۲-۹۸/۱۱/۲۱(بلوچستان)وسیستان(گذاشتجایبرزخمییکوکشته۳زاهدانزابل-محوردرتصادف

داد.خبرحادثهایناثربرزخمییکوکشته۳وزاهدان-زابلمحوردرتصادفازبلوچستانوسیستانقانونیپزشکیکلرمدی

گو و گفت در امروز عبدی خودرورضا دستگاه یک برخورد اثر بر کرد: اظهار زاهدان در فارس خبرنگار پارسرسوابا پژو تی یک محدودهربا در راهییلی دو

شدند.زخمینفریکوکشتهنفر۳زاهدانبهزابل

شدندمنتقلزاهدانقانونیپزشکیبهدفنجوازصدوروشناساییجهتاجسادداد:ادامهوی

در تصادف این اینکه به اشاره با ادامه در مسیرهایرکیلومت12عبدی در رانندگی حین ایمنی نکات رعایت بر گفت: است افتاده اتفاق زاهدان راه پلیس ی

کرد.تاکیدیرشهبرون

75005پیام/انتهای
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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