
سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۸/۱۱/۲۶۱۳۹۸/۱۱/۲۶
لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار



ستادیستادیاخباراخبار

نیوزسالمتآنالین،55ارو،فر۳

۲استگمرآمادهمصدوم

نیوزسالمت۱

۴گیدزنوگمریکبارمرزبینکتحر/شکیپزسکهرویدو

۸یگرکارحوادثاثردرومیرگمرایشافز

امیدوتدبیرک،تابنا۲

۹"کرونا"ِرااضطردر"برف"ِنابحر

استانیاستانیاخباراخبار

س،فارپیامآنالین،مانکرخبر،اتحادآنالین،شفانیوز،حقوقبولتن،داد،خرآنالین،انایرصنعت،جهانحمایت،شبستان،یا،آرایلنا،ایسنا،۱۷
ابتکارباتو،کتابناها،ینبرتر

شکیپزبهکروناویروسبهابتالازدیمورکنونتاان:میزباگووگفتدرانتهراستانقانونیشکیپزکلمدیر
۱۲استنشدهجاعارانتهراستانقانونی

سفاربسیج،ان،جمار۳

۱۳استشدهضبطوکشفقزویناستاندرمخدرموادکیلو۳۷۰۰قزوین:استانانتظامیماندهفر

۱۵یافتکاهشصددر۵۴زنجاندرفتگیقگربرازناشیفوتیهای

صدر،24ساعتس،فارکوانیوز،شما،۲۴اقتصادان،جمارک،تابناانتخاب،۸

۱۶دادنددستازارخودجانگیالندربرفازناشیحوادثاثربرنفر۶

گیالنکوالکوبرفازمتاثرمناطقبهساندنرکمکایبرهواییامدادگیالن:احمرهاللجمعیتعاملمدیر
۱۶استمسدودروستاییمواصالتیهایمحوربیشتراست/شدهآغاز



ستادیاخبار

)۰۶:۴۸-۹۸/۱۱/۲۳(استگرمآمادهمصدومدارد؟؛همخوانیکشوردرحوادثمیزانبااولیهکمکهایهمگانیآموزشآیا

حتم - (پانا) معموتهران و میافتد اتفاق حادثهای وقتی دیدهاید هم شما عمًا است، خبر چه ببینند میشوند جمع عدهای کااًل نمیتوانند نهتنها ازراًل گاهی که بکنند دیده حادثه برای ی
دلسو طوزروی میکنند؛ هم بدتر را قضیه طوری شود، نخاع قطع که میکنیم جابهجا را تصادفی فرد یک فیلمهاری در که آنطور را سینهاش قفسه یا میدهیم دهان به دهان تنفس ی

با به امیدی دیگر و شود جابهجا طرف دندههای که میدهیم فشار همکازدیدهایم، به کمک برای اغلب ما گذشته شوخی از نباشد. تنهارگشت کنیم؛ چه میمانیم رفته هوش از که ی
کند.خرابترراکارهمهمینبساچهواستقندآباًلاحتمابلدیمکهیرکا

ج یک به چرا ایران، بزربهگزارش داریان نیاز اولیه کمکهای آموزش برای ملی حوادثرگ چه باالست؛ کشور در حوادث میزان چون است روشن پاسخ یم؟

آخ براساس طبیعی. غیر حوادث چه و سازمانرطبیعی آمار قانونیین امسال،9درپزشکی نخست من436ماهه گاز با مسمومیت اثر بر یکونفر کربن، کسید

باختهاند.جانگرفتگیقرباثربرنفر555وسوختگیاثربرنفر370وهزاریکشدگی،قرغاثربرنفر153وهزار

ح داخل رانندگی حوادث از ناشی مصدومان و شدگان کشته تعداد شهرهمچنین درون حوادث شامل کشور سراسر جادهای شهریم برون جادههایری، و ی

سازمان به که قانونیروستایی مجموعپزشکی در است، شده داده و13ارجاع خا399هزار و حرنفر از مواردیرج و اختصاصی های راه شامل که جادهای یم

مجموع در است دست این و13از دیگ703هزار خودکشی، از اعم نقلیه وسایل سوانح سایر و و...رنفر ترافیکی684کشی غیر حوادث و جان747نفر نفر

باختهاند.

روزانه تهران اورژانس سازمان سوی از شده ارائه آمار براساس است بهذکر بیشتر350الزم متأسفانه میشوند. مصدوم شهر این در رانندگی حوادث اثر بر نفر

میدهد.دستازراخودجانموتورسواریکروزانهمیانایندرکههستندموتورسوارانمیشوند،منتقلبیمارستانبهآمبوالنسباکهتروماییمصدومان

به و شده مصدوم نزاع در که افرادی تعداد قانونیهمچنین کردهاندپزشکی مراجعه کشور و463سراسر به117هزار که مصدومانی تعداد و پزشکینفر

بودند.مردنفر291وهزار201ونزنفر489وهزار81تعداداینازکهبودندنفر780وهزار282مجموعدرکردهاندمراجعهکشورسراسرقانونی

مغ عارضه و رانندگی حوادث از بهغیر مزاما عامل سومین و دومین که بیماری است کشور در میر و براساسرگ که دارد قرار نخست درجه در قلبی یهای

روزانه شده ارائه بیما300آمارهای این براثر ساالنهرنفر همچنین کردهاند. فوت مغ160تا150ی سکته دچار نفر کهزهزار میشوند منجر15ی آمار این درصد

میشود.گرمبه

شدنرم بدتر مانع اقدامات این با بلکه نمیکند، کمک مصدوم فرد بهبود به اولیه «کمکهای میگوید: هاللاحمر اولیه کمکهای آموزش مدیر نخساز، یم

طو شود، کمک مصدوم جان نجات به تا گیرد صورت اقداماتی چه و کجا اینکه دانستن بنابراین میشویم. ناهنجاروضعیت که بزری آسیب یا بهوجودرگتری ی

است.»یرضرومردمهمهبرایآنآموزشکهاستاساسیومهمبسیارموضوعاتازیکینیاورد،

از و کنیم تثبیت را دیده حادثه وضعیت توانست خواهیم و بود نخواهیم تماشاچی دیگر باشیم، بلد را اولیه کمکهای اگر هستیم؛ روبهرو موضوع دو با پس

نکردهایم.عمیقترراآسیبکهمیدانیمدادیمانجاماقدامیاگراینکهمهمترآن

آموزشی ظرفیت از باید میدهد انجام را کار این سازمانی بهشکل که هاللاحمر بجز بگیرند، یاد را اولیه کمکهای مردم اینکه «برای میافزاید: نخساز

همکا و پرورش و آموزش مجاردانشگاهها، شبکههای و رسانهها و نهاد مردم سازمانهای حتی مختلف نهادهای و سازمانها اجرایی، دستگاههای یزی

کرد.جبرانراموجودکاستیهایبتوانتابیفتدراهبهگیربزیانرجبایدجمعیتمیلیون80بایرکشوبرایواقعدرکرد.استفاده
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اینکه تا نزدیکانشان. و آنها برای نه میافتد اتفاق دیگران برای حوادث اینگونه میکنند فکر همه که است این دارد وجود اینخصوص در که مشکلی متأسفانه

میکنند.»سرزنشزمینهایندرکافیاطالعاتنداشتنبرایراخودکهآنجاستومیشوندروروبهحادثهایبا

همیا و همنوع به کمک «مسأله میگوید: اینباره در نیز شناس جامعه و دانشگاه استاد ادهمی، هموارهرجمال اجتماعی زندگی حوزههای و شرایط همه در ی

به معطوف بشر احوال و اوضاع همه در کنش این میشود. محسوب دگردوستی و اجتماعی سرمایه مختصات و مؤلفهها از یکی و بوده بشر دغدغههای جزو

پنهان و آشکار منفی ناخواسته پیامدهای به است ممکن نباشد الزم معلومات و دانش و آمادگی مبتنیبر کنشی چنین اگر اما میشود تلقی منجرزارزش یادی

شه جوامع در نیاید. پیش روزمره اجتماعی روابط در جدی اختالالت و آسیبها تا هستند مهارتهایی نیازمند کنش هر برای کنشگران بنابراین اینرشود. ی

میکند.»پیداموضوعیتبیشترمسأله

کمکهای آموزش ضعف گفت «میتوان میگوید: نمیشود، گرفتن فیلم یا تماشا مشغول باشد آموخته بخوبی را کردن کمک مهارت کسی اگر اینکه بیان با او

همیا و دوستی نوع اخالق ضعف ضعفراولیه، علت میتواند اجتماعی پاسخگویی و نظارت ضعف و نهادی مسئولیت ضعف مسئولیت، اخالق ضعف ی،

کند.»عمیقترراحادثهیکعواقبوباشدبموقعوحرفهایودرستامدادرسانی

غفا تازهترمسعود به اشاره با روانشناس روزانهری، شدن کشته بر مبنی رسانهها اخبار غمانگی60ین خبر این «اگرچه میگوید: جادهای تصادفات در استزنفر ی

دیگر سویه و ماجراست سوی یک این نگرفتهاند.» یاد را درست رانندگی که هستند مردم خود تلخ حوادث این دالیل از یکی که باشیم داشته توجه باید اما

آمو مهارت بهعنوان را هردو میتوان که حادثه از پس آموزش به برمیگردد هم شده؛زآن گرفته شوخی آموزشی نظام همواره «متأسفانه کرد: جمع یکجا ی

آشپ باغبانی، خیاطی، مختلف دورههای دبیرستانها بهزقدیم آموزشها این هم موقع همان اما میدادند آموزش دانشآموزان به را اولیه کمکهای حتی و ی

مفیدی کار شرایطی هر در بتوانند که شوند تربیت بهگونهای باید جامعه افراد میدادند. قبولی نمره راحت هم آموزشها این معلمهای و میشد گرفته شوخی

بگی قرار شرایطی در است ممکن که است طبیعی این دهند. مشکالترانجام از میتوانیم ببینیم آموزش چنانچه خب باشد. داشته ما کمک به نیاز فردی که یم

کنیم.»یرپیشگیآنهاگرمحتییابعدی

بهخود را مسئوالن و تصمیمگیرندگان ذهن همواره که است موضوعی عمومی فرهنگ یک بهعنوان حیاتی، و خاص مهارت این کردن نهادینه چگونگی اما

میکند: تأسف ابراز نیست برخوردار پزشکی اطالعات حداقلهای از جامعه اینکه از کشور اورژانس سازمان آموزش معاون آقازاده، پژمان است. کرده مشغول

چی زمینه این در اطالعات فرهنگساز«داشتن به نیاز ما بیاید. بهدست شبه یک که نیست دازی سرمایهگذاری مستلزم خود نوبه به هم این که بلندریم ی

د متقاضیان آن طبق که شود تدوین قانونی اینکه یکی داد؛ انجام را آموزشها این روش دو به میتوان است. رانندگیرمدت و راهنمایی گواهینامه یافت

فو و اولیه کمکهای مدت کوتاه دوره گذراندن به بیشترموظف میدهد نشان آمارها که چرا شوند. پزشکی مریتهای و مصدومان بهرین مربوط میرها و گ

پایین.»سنینوکودکمهددورهازآموزشنیزدومروشواسترانندگیحوادث

م و تصادفات آمار که کشورهایی او ازربهگفته را الزم آموزشهای است، پایین آنها میر و ت4گ او میکنند. آغاز کودک مهدهای در و میکند:أسالگی کید

اصالحی بنابراین نیست. پررنگ و جدی امر این متولیان برای هنوز باشد، اثر منشأ و مهم میتواند میزان چه تا اولیه کمک یک یا پزشکی نکته یک «اینکه

نکردهاند.»کردراقضیهضرورتوجدیتمسائلاینباگیرردمدیرانخودچوننمیگیردصورتهم

نباید هم اولیه کمکهای مهارت آموزش نیست، سخت چندان پرسش این پاسخ اگر نه؟ یا هستیم خود همنوع جان نجات مسئول انسان یک بهعنوان ما آیا

باشد.سختچندان

نیوزسالمتآنالین،55فرارو،دیگر:منابع
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)۰۷:۳۹-۹۸/۱۱/۲۳(زندگیوگرمیکربامرزبینکترح/پزشکیسکهرویدودهد؛میگزارشملتخانه

مرآخ در مهم علت پزشکی قصور که دارد آن از حکایت جهانی بهداشت سازمان آمار مرورین بهانه، همین به است. جهان سراسر در میر و دارگ خطا این کاهش های راه بر کهری یم
کند.بیشترراپزشکیعلمبهجامعهاعتمادتواندمی

خب اجتماعی خبرنگار گزارش آورگزاربه نام پزشکان مدیون امروز ما جامعه ؛ ملت خانه مداری مردم به مردم، جان حفظ برای تالش بر عالوه که است یری

هستند.شهره

درمان برای خود پای با گاهی که بیمارانی کند. می روبرو هایی نگرانی با را بیماران گاهی پزشکی، خطای زمینه در معدود های پرونده برخی وجود این با

با توانایی دیگر و گاهیزمیروند و ندارند بیماران درد شنیدن برای «زمانی» که پزشکانی میان این در نیست، ماجرا تمام این ندارند را عادی زندگی به گشت

میشوند.بیمارناخواستهگرمبهمنجریربیمادرمانتشخیصدرکافیتبحرنداشتندلیلبه

آخ مرطبق در مهم علت پزشکی قصور که دارد آن از حکایت جهانی بهداشت سازمان آمار دررین سازمان این گزارش براساس است. جهان سراسر در میر و گ

از بیش ساالنه و میدهند دست از پزشک خطای یا قصور دلیل به را خود جان دنیا در نفر پنج دقیقه، پزشکان138هر اشتباهات دلیل به جهان در نفر میلیون

میبینند.آسیب

کشورداخلدرپزشکیقصوراتکورددارردندانپزشکان

مدی سلحشور سازمانربابک کمیسیونهای قانونیکل سالپزشکی آبان پایان تا فروردین ابتدای از گفت: و داد خبر پزشکی قصورات از جدیدی آمار از گزارشی

پزشکیرجا قصور پروندههای صدر در زایمان و زنان حوزه و دندانپزشکی ترتیب به تعداد این از که گرفت قرار بررسی مورد اول نوبت در پرونده هزار چهار ی

و هزار پنج از که دارند، تعداد662نفر،19قرار این از که بودند پزشکی قصور دچار دندانپزشکی رشته در و429نفر محکوم همچنین233نفر شدند. تبرئه نفر

شدند.تبرئهنفر365ومحکومنفر163کهبودندپزشکیقصوردچارنفر519زایمانوزنانرشتهدر

کردعبورپزشکیاشتباهاتکنارازراحتیبهنمیتوان

تنها پزشکی قصورات کرد، عبور آن کنار از راحتی به نمیتوان و میشود تمام بیمار جان شدن تمام قیمت به و هستند جبران غیرقابل پزشکی خطاهای بیشتر

همکا میکند، استفاده آن از پزشک که وسایلی کیفیت بودن پایین شغل، به تعهد عدم بیتجربگی، دارو، اشتباه وربه ندارند کافی تخصص که افرادی با ی

ب امروز نمیشود؛ ختم پزشکی تیم عمل سرعت بودن اشتباهیرپایین گرفتن گچ مادر، رحم از خروج هنگام در کودک دست قطع تولد، هنگام در نوزاد سر یدن

کودک دست قطع به منجر که م8شکستگی شد، جوارساله و اعضا در پزشکی وسایل ماندن جا شکمی، عفونت دلیل به زایمان از پس مادر بیمارانرگ ح

تکنولو پیشرفت مدد به که هستند اشتباهاتی ازجمله جراحی عمل هنگام مجاژدر فضای در گاهی هزی، و میبینم وری حقیقی عالم در دلخراشی صحنه یک

میشوند.محسوبپزشکیدنیایدرعادییرامگاهیمتاسفانه

پزشکی دنیای در را آن حادثه وقوع لحظه همان در تنبیهی هیچ بدون پزشک و میشود بخیر ختم پزشکان توسط ناخوشایند اتفاقات این مواقع از برخی

سوال این میان این در میدهد ادامه خود کار به مشکلی هیچ بدون خاطی پزشک و میماند مهر به سر ماجرا تمام میشود، تبرئه و میدهد جلوه عادی

دادگست پلههای رفتن پایین و باال کلی بعد درصد چند و میشوند درمانشان مراحل در پزشکان مجازات خواستار بیماران از درصد چند میآید حقرپیش به ی

میرسند؟خود

جهانیآمارازکمترایراندرپزشکیاشتباهات

ای تفاسیر این تمام حربا کشوررج در دیگر کشورهای به نسبت پزشکی شکایتهای آمار میگوید: پزشکی اشتباهات آمار مورد در بهداشت وزارت معاون یرچی

م ششم تا سوم عامل میشود عنوان چنانچه است؛ پایینتر بسیار نیز پزشکی خطاهای به نسبت حتی آمار این است. پایین بسیار آمرما در خطایرگ یکا
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از بیش ساالنه داده نشان بررسیها و است آم250پزشکی بر عالوه فاجعه این آنکه بدتر و میشوند پزشکی قصور قربانی کشور این در نفر دررهزار یکا

... و جراحی و مراجعه میزان چه به نسبت و روندی چه اساس بر آمارها این دید باید اما است، وقوع حال در انگلستان و کانادا همچون دیگر کشورهای

است.شدهسنجیده

تخصص و تبحر نبود از ناشی پزشکی قصورات میگوید: ملت خانه به پزشکی خطاهای مورد در دهم مجلس در مردم نماینده نوبندگانی جمالی محمدجواد

بسیا بین این در میدهد روی پزشکیرپزشکان جامعه در که اشتباهاتی از بسیاری است. بیمار نشدن توجیه از ناشی میدهد موضوعرخ این از بیماران از ی

برقرار خود بیمار با خوبی ارتباط بتواند پزشک اگر بین این در نمیدهد؛ اطالع کند تهدید را بیماران است ممکن که خطراتی درمانی پزشک که هستند شاکی

میشوند.روبرویرکمتمشکالتبادرمانازبعدهمودرماندرهمشکبدونکند

داشته اطمینان خود پزشک به بتوانند بیماران که زمانی است درمان در اصل اولین بیماران درد شنیدن برای پزشکان گذاشتن وقت میکند: تاکید ادامه در وی

.نمیکنندپنهانراخوددردباشند

پزشک نیست؛ کافی اندازه به بیمارستانها در بیمار درمان برای الزم تجهیزات نیست، نیاز تبحر تنها مواقع از برخی میافزاید: ادامه در فسا مردم نماینده

به را خود کار پزشک آمده پیش بین این در میشود بیماران جانی ناپذیر جبران خسارات به منجر درمانی تجهیزات نبود دلیل به اما میکند را خود تالش

است.شدهمشکلایجادباعثدرمانیکادریابیماربیتوجهیباامااستدادهانجامدرستی

استبیمارمسئولپزشکحالتهمهدر

تح به پزشکان از عدهای اینکه بیان با نوبندگانی یارجمالی خود پزشک علیه بر پزشک یک بیمار کردن یازیک حسادت خاطر به خود همکار بردن سئوال یر

س افزود: میشود، گفته پزشکان کردن سو آن به اصطالح در که میپردازند مراجعهورقابت کافی نکردن توجیه و جراحی عمل نامناسب نتیجه پزشکان، کردن

بسیا در که است جراحیرکننده حوزه در پزشکان از را بیماران نارضایتی زمینه مواقع از وزی است بیمار مسئول پزشک حالت همه در میکند ایجاد یبایی

هستیم.روبرومسائلیچنینباکمترباشدبیشترآموزشهاهرچه

بیشت میکند: یادآور ادامه در جراحانروی و زنان متخصص دندانپزشکی، به مربوط کشور در حاضر حال در پزشکی خطاهای آمار متاسفانهزین که است یبایی

این دارند که کار سختی دلیل فعالیتهایربه آن کنار در کردهاند؛ خود آن از را حوزههازکورد دیگر درمانی فعالیتهای به نسبت دندانپزشکی حوزه در یبایی

دیگ جایگاه ایرانی جوانان بین در لمینت و ایمپلیت آن کنار است،در شده بیشتربیشتر خطاهای با دندانپزشکان شک بدون است کرده پیدا روبروری ی

میشوند.

پزشکیبرایآفتیرسم،واسم

شده آفت یک به تبدیل شدن پزشک و داشتند مناسبی اجتماعی جایگاه جامعه در پزشکان االیام قدیم از میگوید: ادامه در دهم مجلس در مردم نماینده

میشود.پزشکیقصوراترشدبرایعاملیکهمیروندشدنپزشکسمتبهجوانانحرفهاینرسمواسمپیدربیشترافرادتبحرواستعدادازغرفااست

را پزشکی جامعه گاهی که پزشکی قصورات میگوید: ملت خانه خبرنگار به پزشکی اشتباهات مورد در مجلس، بهداشت کمیسیون عضو خالقی یرسوالزبشیر

س مردم مال و جان با رانندگی حتی و خلبانی پزشکی، مهندسی، مثل مشاغل از برخی میدهد، روی پزشکان از برخی بیتوجهی اثر بر بارمیبرند باید دارد کار

است.پزشکطرفازبسیارحوصلهنیازمندتبحربرعالوهاستحساسیبسیارشغلپزشکیمیانایندرکنیم؛توجهآنهابهیربیشتدقت

ه که است تعرفهای تخلفات یا برمیگیرد در را مورد دو پزشکی تخلفات میکند: تاکید ادامه در کوثر و خلخال مردم یازنماینده میشود شامل را درمان ینه

باشد.داشتهپیدربیمارانبرایمالیوجانیناپذیرجبرانصدماتمیتواندیکرهکهدرماندرکوتاهی

جانی خسارات الخصوص علی شد اشتباه مرتکب بیمار درمان حین در پزشکی اگر گفت: و کرد اشاره پزشکی پروندههای به رسیدگی نحوی به ادامه در وی

ط و رجوع پزشکی نظام مربوطه کمیتههای به میتوانند بیماران ناپذیر دلیلرجبران به و است پزشکی نظام سازمان امر این تشخیص مرجع کنند شکایت ح

گیدزنوگمریکبارمرزبینکتحر/شکیپزسکهرویدوملت:خانه|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۵



کرد.خواهنداستفادهپزشکیحوزهمتخصصانکارشناسینظراتازموضوعبودنتخصصی

تص ادامه در میزانرخالقی باشد شده تجویز اشتباه داروی اگر حتی دارند، نقش بسیار قضایی مراجع و پزشکی نظام قصورات میزان تشخیص در میکند: یح

پزشکان برای طبابت پرونده لغو و مادی مجازات تا کتبی و شفاهی تذکر از شود رفتار قانون مطابق خاطی پزشک با و شده مشخص قانون در آن مجازات

شود.میگرفتهنظردرخاطی

ماده مطابق میکند: تاکید مجلس درمان و بهداشت کمیسیون تمامی٦٤٨عضو و داروفروشان و ماماها و جراحان و پزشکان چنانچه اسالمی مجازات قانون

ه میشوند، اسرار محرم خود حرفه یا شغل مناسبت به که بهرکسانی کنند، افشا را مردم اسرار قانونی، موارد درغیر و3گاه یا1ماه و حبس یکسال تا روز

و میلیون یک تا500به بیمارمیلیون6هزار گزارش به مکلف پزشکان مقررات، و قوانین مطابق که مواردی در میشوند؛ محکوم نقدی جزای هستند،ریال ی

نمیشوند.فوقجرایممشمول

اگروامایربسیاباپردرآمدرشتهایپزشکی

اکث اقتصادی شرایط دلیل به ما کشور اخیر سال چند در میکند: تاکید داردرخالقی که مشکالتی تمام سوای پزشکی و هستند درآمد پر شغلهای دنبال به یت

داده اختصاص پزشکی رشته به که سهمیههای میان این در شود پزشک فرزندانشان میکنند تالش خانوادهها افراد استعداد از دور به است درآمدی پر حرفه

را رشته این شغلی درآمد و خانوادهها اصرار براساس نه باشد داشته عالقه و استعداد باید میشود رشته این وارد که کسی بوده ساز مشکل حدودی تا شد

فک و جسمی توانایی دارای باید پزشک استعداد بر عالوه که است حساسی بسیار شغلی پزشکی تفاسیر این تمام با کنند؛ حوزهرانتخاب این در هم الزم ی

باشد.داشته

یمرنداقانونیکمبودپزشکیخطاهایوقصوراتمورددر

قصورات اگر میگوید: ملت خانه به و کند می اشاره پزشکی قصورات در غیرعمدی و عمدی جرایم به مجلس قضایی کمیسیون عضو پورمختار محمدعلی

اتفاقی صورت به اگر میشود، محسوب عمدی جرائم جزو باشد تعمدی صورت به رارپزشکی آن مجازات و میگیرد تصمیم آنها مورد در پزشکی نظام دهد خ

داده روی پزشکی خطائی و قصور نمیشد اشتباهاتی چنین دچار درمان حین در و داشت را بیمار درمان توانایی دیگر، پزشکی شود ثابت اگر میکند. مشخص

قرار بررسی مورد موضوع این نهم مجلس در اما نشد پرداخته پزشکی قصورات موضوع به دهم درمجلس میشود؛ مشخص مجازاتش قانون براساس و است

یم.رنداقانونیکمبودپزشکیخطاهایوقصوراتمورددرگرفت،

است: گفته نیست، بازدارنده پزشکی خطای برای مجازاتها میزان اینکه بابیان این از پیش مجلس، قضائی و حقوقی کمیسیون نایبرئیس پور کمالی یحیی

قصو گاهی اما میشود مرتکب را خطایی سوءنیت با پزشک سهلانگارگاهی دلیل به و نبوده کار در خطاری این پزشکیری خطاهای میزان و میدهد خ

فناو ازنظر جامعه که پیشرفتی بهتناسب باید ما و تکنولورافزایشیافته و پزشکیژی برای موارد اغلب در دهیم؛ تطبیق جامعه شرایط با را خود قوانین دارد، ی

ج شده خطا مرتکب تغییرکه نمیتواند ناچیز مبالغ این است، تأمین مالی ازلحاظ که پزشکی درحالیکه میشود، گرفته نظر در مالی روندریمههای در ی

شود.ویبعدیخطاهایازمانعوکندایجادویاقدامات

جوامع تمام مثل هم ما جامعه دارد، وجود خطا هم آنجا در میشوید متوجه میکنید، توجه را پیشرفته کشورهای به وقتی باشید، میخواهد هم دنیا جای هر

پزشکی خطای که بداند را این جامعه کنیم تالش باید که است دیگر خطاییرپیشرفته اگر بنابراین میدهد؛ پزشکیرخ نظام که نیست این معنی به داد؛ خ

پیچیدهای امر پزشکی که است این واقعیت اما برساند؛ حداقل به را خطاها این میزان که کند تالش باید پزشکی نظام است داده دست از را خود کارایی

در اینکه ضمن کند. عمل پزشکی قصور کاهش جهت در میتواند که است اقدامی شده وضع قوانین بازدارندگی به پرداختن میرسد نظر به است؛ سختی و

معنی بدین گیرد قرار توجه مورد باید دارند انسانها جان نجات به راسخ اعتقاد کسانیکه و رشته این مستعد دانشجویان به توجه آموزشی و دانشگاهی حیطه

و آموزشی مراکز تایید به که شوند عمل وارد کسانی بلکه کرد نخواهد پیدا کافی تخصص و دانش واسطه به را حوزه این در فعالیت امکان دانشجویی هر
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نشود./درمانعرصهبهآنهاورودضامندانشگاهدرقبولیصرفوباشندرسیدهدانشگاهی

پیامپایان

پیماناشرفیمحبوبه:گزارشگر

نیوزسالمتدیگر:منابع
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)۱۱:۳۱-۹۸/۱۱/۲۵("کرونا"ِراضطرادر"برف"ِنبحراگذشت؛کههفتهایدرایسنااجتماعیخبرهایسرخطبریرمرو

پیگیریرتح تاب و تب در هرچند اخیر هفته در ایسنا اجتماعی راهپیماییریه در خدمترسان دستگاههای آمادگی اما گذشت؛ "کرونا" و "برف" اخبار انتگرال22ی حذف علت بهمنماه،
بود.گذشت،کههفتهایدرپرمخاطباخبارجملهازنیزقشمکرژئوپاومیانکالهتاالبماجرایمعلمان،وبازنشستگانعیدیپرداختدانشآموزان،کتباز

که نشستی در بهداشت جهانی سازمان ایسنا، گزارش ب10به اضطراربهمنماه وضعیت بهعنوان را ویروس کرونا شیوع کرد، همینرگزار در کرد. اعالم جهانی ی

"کروناویروس موضوع پیرامون گذشته هفته چهار - سه همچون سالمت حوزه اخبار نبض گذشت که هفتهای در نیز هفته2019راستا این در گذشت. "WHO

بیما برای رسمی "کووید-رنام را جدید کروناویروس از ناشی (19ی "Covid-19قب آدهانوم «تدروس و کرد اعالم دبیر) - برایریسوس» که گفت سازمان این کل

شود.تولیدکروناویروساینواکسنماه18مدتدرتایمرامیدواویمردانیاززمانبهویروساینبامقابلهبرایواکسنیتولید

امروز تا که شرایطی ازهجمع(در چین در جدید کروناویروس تلفات شمار خا1400) در هم تن سه و گذشته جانرنفر آن به ابتال اثر بر چین مرزهای از ج

بیما این از مثبتی مورد هنوز اما مرباختهاند، شایعه و است نشده تایید ایران در مشکری زنی وزارتوگ سوی از تهران، بیمارستانهای از یکی در کرونا به ک

با دانشجویان برای کرونا آزمایش نتایج راستا همین در شد. تکذیب تاکیدزبهداشت و اعالم منفی نیز هستند قرنطینه در اکنون هم که چین ووهان از گشته

زمان مدت باید حال عین در و هستند کامل سالمت در دانشجویان این که سپ14شد را قرنطینه ورروز کنند. آخزی در نیز بهداشت ضمنریر اظهاراتش ین

موارد که داد اطمینان مردم به کشور، در کرونا مثبت مورد گزارش عدم بر تاکید با حال عین در میشنویم، مرزها پشت از را "کرونا" پای صدای اینکه بیان

داد.خواهداطالعراویروساینمثبت

پیشگی در مردم جلردغدغه برای راهی عنوان به "ماسک" انتخاب و جدید کروناویروس به ابتال از آنرگیوی دنبال به و "ماسک" بازار شدن داغ نیز ابتال از ی

اخبا حتی و گرانفروشی از رارگزارشهایی ماسک از استفاده کرده اعالم مکررا بهداشت وزارت که درحالیست این شد؛ سبب را ماسک" "کمبود بر مبنی ی

پیشگی برای روشی عنوان سربه نمیکند. توصیه درری ماسک کمبود عدم بر تاکید با هم پزشکی ملزومات و تجهیزات ادارهکل بازرسی و نظارت اداره پرست

ه و اصالت فاقد و تقلبی ماسکهای فروش در متخلفین کلیه با که گفت قضاییرکشور، مراجع به متخلفان و شده انجام قاطع برخورد ماسک گرانفروشی گونه

میشوند.معرفی

محیط حفاظت سازمان رئیس مزاظهارنظر علت درباره کالنتریست عیسی شد. ساز خبر آنها تلفات آمار افزایش پی در میانکاله مهاجر پرندگان واردرگ ی

م و بوتولیسم سم تولید علت را میانکاله تاالب به آب امیرنشدن کیاست اما دانست پرندگان مدیرگ - مدیریان دفتر آبرکل حوضه آب منابع دریت یایریز

در که کنیم توجه نکته این به باید دیگر سوی از نداشتیم. میانکاله تاالب حقابه تامین در مشکلی ما و داشتیم بارش نظر از خوبی سال امسال گفت: خزر-

بگیرد.رایزرهاسااینجلویکهیمرندامهمینزمخیاسدجملهازسازهایمیانکاله،بهآبیزرهاسامسیر

مجا فضای در خبرهایی روزها واگذازاین از جری در زمین مدیزی - همتی محمدرضا است. شده دست به دست ماهی پرورش برای هرمز دفترریره کل

بهرهبردا و حدودراستعدادیابی مساحتی اینکه به اشاره ضمن باره این در - جنگلها سازمان طبیعی منابع ج12ی در مربع متر پرورشزهزار برای هرمز یره

واگذا برای محدودیتها از کدام هیچ جزو قسمت این که دارد زمین تخصیص برای مشخصی محدودیتهای طبیعی منابع گفت: است، شده واگذار یرماهی

نبود.

شه حوزه در گذشته هفته بسیارابتدای همانند اخباری با دیگر حوزههای از بری روند مسیرها، مادگی آ از شرگزاری برای دعوت و اهللری یوم راهپیمایی در کت

شه22 حوزه در شد. آغاز رسانربهمن خدمت های دستگاه نیز شهردازی سازمانریرمجموعه ، اتوبسرانی همانند تهران هنزیباسازی و فرهنگی سازمان ، یری

کردند.اعالمبهمن22راهپیماییبرایراخودهایبرنامه...وتاکسیرانیو

شه مسئولین اظهارات گذشته هفته ادامه راهپیماییردر در شه22ی حوزه خبرنگاران با شهرساربهمن کمیسیون رییس تاکید از گرفت قرار توجه مورد نیز یزی

۲
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راهپیمایی در مردم پرشور حضور با دیگر ای حماسه خلق بر تهران استاندار تاکید تا مشکالت حل برای اقشار همه همزبانی و همدلی بر تهران شهر 22شورای

بهمن.

بردا بهره از خوش اخبار همچنان هفته همین در افتتاحراما جمله از داشت؛ ادامه کشور آبادانی جهت در و... عمرانی های پروژه و22ی عمرانی500هزار پروژه

و معاون نژاد جمالی که فجر دهه بازدر همزمان کشور در ورزشی نشاط و شور ایجاد از گذشته هفته در خبر این بر عالوه وی داد. ایسنا به را آن خبر کشور یر

بود.دادهخبرنیزنرقتغییر

دیگ اخبار گذشته هفته ساردر مناسب جمله از شهردازی ورزشی مجموعههای ادامهری خود فعالیت به جواداالئمه همراهسرای ، معلوالن و جانبازان برای ی

گرفت.قرارایسنایرشهحوزهمخاطبانتوجهموردخبرنگاران99ترافیکحرطنامثبتآغازومعاصریرمعمادارایارزشمندخانههایحفظ،دهدمی

هم گذاشتیم سر پشت که هفتهای بوده؛ پرمخاطب همیشه آن برای شده تعیین رقمهای و «عیدی» پرداخت خبرهای سال پایانی ماههای به شدن نزدیک با

ابتدا که جایی تا آورد وجود به اگرهایی و اما دانشجومعلمان نگرفتن قرار شمولیت تحت اما نبود، بینصیب کارمندان و بازنشستگان برای خوش خبر این از

و معاونان از دزیکی برای دانشجوها این شمولیت عدم از پرورش و آموزش خبریر داد؛ خبر دولت بخشنامه طبق عیدی وریافت زود خیلی که بهزی دست را یر

ماده به استناد با وی و کرد مدت6کار نسبت به آموزشوپرورش در خدمت متعهد دانشجویان که گفت آموزشوپرورش، وزارت خدمت مستخدمین قانون

.شدخواهندبهرهمند«عیدی»سالآخرپاداشاز،1398سالدرتماموقتتحصیل

علوم اساتید و دانشگاهیان برخی مخالفت علیرغم که تصمیمی ؛ دانشآموزان کتب از انتگرال حذف ورعلت آموزش وزارت مسئوالن و کارشناسان یاضی،

از مهمی بخش انتگرال «اینکه میگویند اینکه با و میکنند دفاع آن از همچنان مقدماترپرورش همه بخواهیم اگر معتقدند: است» درست کامال است، یاضی

گذاشتهایم.دانشآموزانپایپیشدیگرهایمهارتبهپرداختنبرایمانعیکیم،ربگذاپرورشوآموزشدوشبررادانشگاهدانشیبار

مط نباید هم کنکور در انتگرال دیگر اینکه بر تاکید با وزارتخانه این بهرمسئوالن زندگی سبک «آموزش را درسی کتب دروس تغییر برای خود استدالل شود، ح

میکنند.بیانمدارسساله12آموزشهایبودنمفیدوکردنزندگیبهتروزندگیدرستراهیافتنمنظوربهدانشآموزان»

تا22 رخدادهای از بربهمن؛ برای ساله هر که کشور ارگزاریخی و دستگاهها بین این در و میشود گرفته نظر در تمهیداتی و تدابیر آن ویژه مراسم گانهاییری

به سازمان امداد، کمیته آن، تابعه سازمانهای و رفاه و کار وزارت پرورش، و آموزش وزارت اینزچون در پرشور حضور برای مردم دعوت بر عالوه ... و یستی

ش با سازمانها این روسای و صادر را پیامهایی دبیرروز مومنی، سردار به میتوان آن جمله از که داشتند بیاناتی امسال راهپیمایی در بارکت مبارزه ستاد کل

مردم باشکوه حضور گفت: که کرد اشاره مخدر راهپیماییآمواد در اسالمی ایران بصیرت با و دنیا22گاه همه به را ایران ملت عظمت و اقتدار ماه، بهمن

غرورآف حضور این و داد برنشان دیگر بار و کرد تبدیل ناامیدی و یأس به را دشمنان نقشههای و توطئهها تمام زرین تارگ در جمهورینی ایرانریخ اسالمی ی

صحنه به باید مردم است، بسته رو از را شمشیر دشمن که اکنون و هستند انقالب صاحب مردم گفت: نیز مستضعفان بنیاد رئیس فتاح همچنین خورد. رقم

بگذارند.نمایشبهراخودرأیوکنندپیداحضوروبیایند

مجا فضای در ساده جستجوی یک کوتاهتزبا در شما گمشده نیمه یافتن مدعی که باشید سایتهایی و کانالها فعالیت شاهد میتوانید هستند.ری مدت ین

د هم مبالغی شما از عضویتشان برای آنها از طربعضی هیچ از البته که اطالعاتی ثبت با و میکنند واردریافت را شما ندارد، وجود آن صحتیابی امکان یقی

همسرج موضوع نیست. کشور در قانونی دستگاههای تایید مورد ظاهرا که میکنند مجاریانی فضای در زندگیزیابی در اینترنت حضور با که سالهاست ی

مط کالهبردارروزمره گاهی و آسیبها ظهور با و شده داغ آن بحث زمانی بازههای از برخی در است. شده طرح این از وریها مسئوالن هشدار با بارها یق

گفت در جوانان و ورزش وزارت جوانان امور معاون تندگویان، محمدمهدی اساس همین بر است. بوده همراه نیز پلیس فعالیتوالبت به نسبت ایسنا با گو

.ندارندرسمیمجوزیابی،رهمسگروههاییاکانالهاسایتها،ازهیچکدامگفت:ودادهشدارجوانانبهکانالهایوسایتهااین

فناو علوم، عرصه در زنان حضور اهمیت به جهانی توجه جلب راستای در متحد ملل ورسازمان مهندسی سالری، در و2016یاضیات تصویب را قطعنامهای
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بعد به سال آن نامگذارفو11از علم در دختران و زنان جهانی روز را بسیاریه اما وجود این با کرد، هنوزری که باورند این بر سیاستگذاران و پژوهشگران از ی

مشا پایین درصد با حوزهها وراین مردانهاند همچنان که علومی خصوص در ایسنا گزارش باقیماندهاند. مردانه همچنان تاکنون پیش دهه چهار از زنان کت

بخوانید.راشدهنوشتهبهانههمینبهکه2026تاجهاندرشغلمیلیونچهاررفتنبینازهشدار؛

گذاشت.سرپشترابرفیوخبرپرهفتهنیزایسناحوادثگروه

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی معاون هفته روز اولین قانونیدر اپزشکی هواپیمایی سقوط قربانیان هویت تشخیص و شناسایی فرآیند راوکشور کراین

است.بودهاروپاییکشورهایازیربسیاازباالترحتیکهگرفتهکاربهراروشیقانونیپزشکیسازمانکهکردتاکیدویحرتش

اخطا بهدنبال و هفته ادامه سهشنبهردر از بارشها نهایتا کشور، شمالی نیمه استانهای از برخی در برف بارش مورد در هواشناسی سازمان در22یه بهمنماه

طو به شد؛ آغاز کشور شمالی برایرجادههای ساعته چندین انتظار از پس هم برخی و شدند دپو گیالن استان به منتهی جادههای در خودروها از برخی که ی

بهزبا نقاط برخی در برف ارتفاع مجموع در دادند. ادامه خود مسیر به پیاده و کرده رها را خودروهایشان نهایتا محورها، به30گشایی ارتفاعات در و 1.5سانت

ب قطعی موجب سنگین برف بارش و شد روبرو تاخیر با مسیرها نبودن باز دلیل به امدادی اکیپهای اعزام رسید، هم تلفنرمتر خطوط در اختالل و آب و ق

روز این در کشور، اورژانس اعالم بنابر شد. گیالن استان در ارتباطی باختند؛هسهشنب(و جان برف دلیل به نفر هفت علت5) به شهرستانرنفر در بهمن یزش

رشت.شهردرسقفیزشرعلتبهنیزنفریکوسقفازسقوطعلتبهنفریکرودبار،

وجودبا بزبا تالشها، علیرغم و نیافت پایان گیالن در سپید بحران اما چهارشنبه، روز در شمال – تهران آزادراه موقت بخشهاییرگشایی در همچنان آب و ق

بود.قطعرشتاز

با از سقوطزپس باعث برف بارش سنگین حجم هم طرفی از و هوا دمای افزایش پنجشنبه، روز در گرفته، صورت امدادرسانیهای و اصلی مسیرهای گشایی

رود رشته در رودبا(بهمن طبقرحوالی مجموع در شدند. اعزام مناطق این به روستا اهالی نجات برای امدادی بالگردهای و گرفتار ساکنان از تعدادی و شد (

دارد.ادامهخوزستانوگیالناردبیل،استانسهبهامدادرسانیهانجاتوامدادسازمانرییساعالم

روز ب22مراسم خدمترسان دستگاههای تمهیدات با نیز ماه اشتربهمن سردار مراسم پایان در و شد دررگزار مردم حضور که گفت انتظامی نیروی فرمانده - ی

داد.خبرکاملامنیتدرمراسماینیرگزاربازهمچنیناوبود.بیسابقهولذتبخشامسالبهمن22راهپیمایی

پیامانتهای

امیدوتدبیرتابناک،دیگر:منابع
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استانیاخبار

تهراناستانقانونیپزشکیبهکروناویروسبهابتالازموردیتاکنونمیزان:باگووگفتدرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
)۱۳:۲۲-۹۸/۱۱/۲۳(استنشدهارجاع

درگزارخب بدنبال میزان- خبری یکرج برفوت مبنی رسانهها در مشکزی تهرانی مدیون فروزش دکتر کرونا، به مطرک شایعات به پاسخ در تهران استان قانونی پزشکی گفت:رکل شده ح
است.نشدهارجاعتهراناستانقانونیپزشکیبهکروناویروسبهابتالازموردیکنونتا

قانونیکلرمدی خبپزشکی قضایی و حقوقی گروه خبرنگار با گفتگو در تهران مطرگزاراستان شایعات با رابطه در میزان یکری فوت بر مبنی شده میانسالزح ن

بهومشک جسد انتقال و کرونا به قانونیک مداپزشکی از آمده بعمل بررسیهای براساس کرد: اظهار بررسیهایراستان و شده ارجاع بالینی مستندات و ک

کل اداره به قانونیالزم مسنپزشکی خانم به متعلق جسد تهران بیما71استان از ناشی عوارض بدلیل که است بیمارستانهایرسالهای از یکی در دیابت ی

است.شدهیربستتهران

بیما زمینه در پنومونی تشخیص با که شده نفس تنگی و تب دچار درمانی و تشخیصی اقدامات حین در فرد این گفت: درمانروی تحت داخلی پیشرفته ی

است.نمودهفوت)تدیاب(داخلیپیشرفتهیربیماازناشیعوارضبدلیل98ماهبهمن20خرمودروگرفتهقرار

بست حین در بیمار افزود: بیمارفروزش شواهد و عالئم فاقد کمتری چنانچه و است بوده کرونا اخذری و بررسی ضمن باشد کرونا ویروس به ابتالء احتمال ین

به چنینی این موارد ارجاع درمانی، و بهداشتی سیستم در تخصصی قانونینمونههای کهپزشکی است خاصی شرایط تابع بهداشتی پروتکلهای اساس بر

مینمایند.یرهمکاقانونیپزشکیدرالزمنمونههایاخذبرایبهداشتوزارتتخصصیتیمایمنی،وبهداشتیاصولرعایتضمن

به روتین و معمول صورت به جسد کرونا ویروس به ابتال بالینی عالئم نداشتن و بالینی شک وجود عدم دلیل به خاص مورد دراین کرد: اضافه پزشکیوی

است.شدهصادردفنجوازنهایتدروگرفتهصورتالزممعایناتوارجاعتهراناستانقانونی

مدی قانونیکلرفروزش بهپزشکی کرونا ویروس به ابتال از موردی حاضر حال در گفت: نیز تهران قانونیاستان الزمپزشکی و است نشده ارجاع تهران استان

است.پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتخصوصایندررسانیاطالعمرجعکرونا،ویروسبهابتالءصورتدراستذکربه

خب گزارش مرگزاربه رئیس جهانپور، کیانوش میزان، مری خبر انتشار درباره نیز بهداشت وزارت عمومی روابط یکرکز بیمارستانهایزگ از یکی در میانسال ن

نیست، درست این کرد: عنوان کرونا ویروس اثر در کشورزپایتخت از که افرادی تمام گفت: است.وی نشده دیده کشور در کرونا ویروس از عالئمی هیچ یرا

است.نشدهواردایراندرکروناویروستاکنونگفتمیتوانقاطعیتبهومیبرندسربهکاملسالمتدرهمآمدهاندایرانبهچین

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

شدهاندتبرئهپزشکیکادر

پیام/انتهای

ها،ینربرتفارس،پیامآنالین،کرمانخبر،اتحادآنالین،شفانیوز،حقوقبولتن،خرداد،آنالین،ایرانصنعت،جهانحمایت،شبستان،یا،رآایلنا،ایسنا،دیگر:منابع
ابتکارباتو،تابناک
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)۱۲:۴۳-۹۸/۱۱/۲۳(استشدهضبطوکشفقزویناستاندرمخدرموادکیلو۳۷۰۰قزوین:استانانتظامیفرمانده

جا سال در گفت: قزوین استان انتظامی فرمانده افزایشوکیل۳۷۰۰یرقزوین- شاهد و شده ضبط و کشف قزوین پلیس ماموران توسط مخدر مواد انواع افیونی۵۸گرم مواد درصدی
هستیم.شدهکشف

انتظامی نیروی محل در استان گروهی رسانههای خبرنگاران جمع در چهارشنبه ظهر که استان گروهی رسانههای خبرنگاران جمع در حاجیان مهدی سردار

راهپیماییرب در مردم باشکوه حضور به اشاره با شد ح۲۲گزار این داشت: اظهار بزربهمن ایرانیرکت بصیر ملت و کرد ناامید دیگر بار را دشمن مردم حضور گ

انقالب از مردم میکردند فکر که بود مستکبرانی برای ارزشمندی پیام که آمد صحنه به دیگر بار مشکالت همه با و گفت لبیک انقالب کبیر رهبر ندای به اسالمی

میشد.دیدههمسلیمانیشهیدتشییعدراعتماداینواندگرفتهفاصله

مردم و دادند را پیامشان و آمدند همه سلیمانی فجر در داشت: اظهار وآوی شد بصیرت موجب انقالب و هستند جوامع دیگر الگوی امروز والیتمدار و گاه

است.گرفتهشکلمقاومتیقارآفشمالوآسیاغربدرمقاومتارتشامروز

موثرندجرایمازیرپیشگیدررسانهها

تص حاجیان اینرسردار در رسانهها نقش و کردید مخابره بخوبی را پیام این و هستند رسانه جبهه اول خط جهادگران و انقالب گویای زبان رسانهها کرد: یح

است.تقدیرقابلوکنندهتعیینانقالبپیامصدور

پیشگی در کاربردی نقش رسانهها گفت: ناهنجاروی و بزه از قادرند و دارند جرایم از جلری دررگیوی رسانه گیرد صورت شهروندان سوی از غفلتی اگر و کنند ی

هستند.ینرآفنقشپلیسبازوانعنوانبهپایدارامنیتتأمین

کنیم.استفادهبخوبیظرفیتاینازبایدودارندیرمؤثنقشیزسافرهنگوآموزشوطالقاعتیاد،سرقت،ازیرپیشگیدررسانههاشد:یادآورحاجیان

بود.سرقتبامبارزهاولویتکهگرفتقراربررسیموردموضوعچندیندر۹۸سالدراولویتهاکرد:بیانوی

جا سال در انتظامی نیروی اولویتهای از ممنوعه مواد و مخدر مواد کاال، قاچاق با مبارزه شد: یادآور استان انتظامی نیروی اینرفرمانده در موفقیت و بود ی

شد.استانوکشورامنیتتثبیتموجبکار

۱۱۰تماسهایدرصد۷۰شدنعملیاتی

ارتباطی سامانه داشت: اظهار حاجیان جا۱۱۰سردار سال در و است مردم و پلیس ارتباطی و۴۴۰یرپل م۵۰۰هزار این با کهرتماس شد برقرار درصد۷۰کز

است.شدهعملیاتیتماسها

پیشگی در پلیس اقدامات که است آن بیانگر که داشته کاهش درصد دو قبل سال به نسبت تماسها تعداد کرد: بیان باالروی امنیت و بوده مؤثر جرایم از ی

هستیم.امنیتموضوعدرقبولقابلوعالیاستانهایردیفدرکهیرطوبهرفته

و همگانی نظارت دفتر شد: یادآور حاجیان با۱۹۷سردار مردم چهره به چهره مالقات با عرصه این در و کند مهیا را مطلوبی رسانی خدمت بستر میتواند

کنیم.برطرفرامشکالتمیشودتالشنیروفرماندهان

ب با امسال افزود: به۲۲یرگزاروی چهره به چهره اندا۷۸۰مالقات راه با و شده رسیدگی مشکالت از مردمزفقره پاسخگوی جمعه نماز در خدمت میز نهضت ی

هستیم.

با ارتباط و مواصالتی و جغرافیایی خاص موقعیت دلیل به راهور حوزه در گفت: تردد۱۱حاجیان افزایش شاهد کشور استان۱۰استان جادههای در درصدی

هستیم.

فوتیسانحهدرصدی۱۲کاهش
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کاهش شاهد تردد رفتن باال علیرغم افزود: آمار۱۲وی با که هستیم فوتی سوانح قانونیدرصدی جراحتی۲۵پزشکی سوانح در اما ایم داشته فوتی کاهش نفر

شاهدیم.راافزایشدرصد۲خسارتیو

تص حاجیان پلیسرسردار عرصه در کرد: امسالآیح و بودیم سرقت کاهش شاهد و شده خوبی اقدامات است فنی کار که من۶۴گاهی سارقان وزباند ل

شدند.دستگیراستاندرخودرو

شد: یادآور قزوین استان انتظامی نیروی رابطه۲۰فرمانده این در که شد منهدم و شناسایی استان در خودرو سرقت سا۸۳باند کهرنفر شدند دستگیر ق

دستگیرمهمت آن بزرین محموله کشف و سارقان وری ارزشرگ به آلومینیوم و مس شمش و قبل۴ق محموله و بودند بومی غیر سارقان که بود تومان میلیارد

شدنذوباز

شد.کشف

باند این افزود: و داد خبر عنف به سارقان باند شش انهدام از سا۱۵وی توانستیمرنفر پلیس عملیات ادامه در و شدند دستگیر همگی که بودند حرفهای ۴ق

است.شدهکشفدامسرقتدرصد۸۰کهکنیممنهدمکردنداعترافاحشامسرقتفقره۶۰بهکهرانفر۲۲بااحشامسارقانباند

دستگی کرد: بیان حاجیان برسردار تجهیزات سارقان رابطهری این در که است شده انجام اقدامات دیگر از هم که۱۹ق شدند دستگیر سرقت۱۴۰نفر فقره

افتادند.پلیسدامبهنیزبودندنفر۴ومیکردندسرقترایلهارپیچکهآهنراهیلرسارقانشدیمموفقآنکناردروداشتند

استشدهکشفعمدقتلپروندههایدرصد۹۶ازبیش

پلیس در قاچاق کاالی خصوص در گفت: ادامه در توانستیمآوی امسال باالی۵۲۴گاهی قاچاق پروندههای و کنیم ضبط و کشف را قاچاق سوخت لیتر هزار

است.شدهکشفقاچاقدامرأس۲۱۷۰کهبودهفقره۳۰حدودهمتومانیمیلیون۱۰۰یک

شایعت داشت: اظهار کالهبردارحاجیان زمینهرین این در و است بوده چک و ای قولنامه اسناد جعل کارت، به کارت و تلفنی صورت به و۲۰یها ماینر دستگاه

است.شدهضبطوکشفنیزمیکردایجاداخاللکشوراقتصاددرکهکویینبیتدیجیتالدستگاههای

قزویناستاندرمخدرموادکیلو۳۷۰۰کشف

جا سال ابتدای از گفت: و کرد اشاره هم مخدر مواد کشف در پلیس موفقیتهای به حاجیان ازرسردار بیش تاکنون و۳ی کشفوکیل۷۰۰تن مخدر مواد گرم

هستیم.درصدی۵۸افزایششاهدبودکیلو۲۲۶وتن۲حدودکهقبلسالبهنسبتکهشده

افزایش از دستگی۳۲وی دستگیردرصدی زمینه در شد: یادآور و داد خبر هم مواد کننده حمل و معتاد و قاچاق مخدرری مواد قاچاقچی افزایش،۶ی درصد

موادزتو کننده حمل و کننده دستگی۲۶یع زمینه در افزایش، افزایشردرصد شاهد افیونی مواد ها نگهدارنده آو۳۳ی جمع در و رشدردرصدی با معتادان ی

شدیم.روبرودرصدی۵۳

ایم.داشتهافزایشدرصد۱۶کهشداجراحرطسهیزرومیانگینطوربهوآلودهنقاطدرحرطمرحله۸۶۵مخدرموادیزپاکسادرافزود:حاجیان

در ترافیکی فرهنگ حوزه در راهور حوزه در پلیس ایجابی خدمات زمینه در گفت: و۸۳وی با۱۹۸مهد با و ایم کرده پیاده را تخصصی آموزشهای مدرسه

و۵۴مطبوعات بازآمو۱۵۰مورد در و شده اقدام رسانی اطالع برای سیما و صدا با تخلفزفقره که کسانی برای رانندگی و راهنمایی قوانین دارندزی ۷۳یادی

است.شدهاقداممورد

شه درون خدمت در شد: یادآور قزوین استان انتظامی صدوررفرمانده دنبال که است دستور در رانندگی و راهنمایی تابلوهای بازبینی و داشتیم خوبی نظم ی

هستیم.شناسنامه

ایم.شدهپیشگیرانهاقداماتواردوارائهتاکنونمشاورهمورد۶۱۴کهمیشوددادهیرحضوآموزشپاسگاههاویهارکالنتدرمشاورهحوزهدرکرد:بیانوی

امسال افزود: حاجیان کالنت۷۴۵۰سردار و مشاوره مراکز به پرونده کهرفقره شده ارجاع همکا۴۷۲۷یها با که است شده مصالحه به منجر دادگسترفقره یری

استشدهضبطوکشفقزویناستاندرمخدرموادکیلو۳۷۰۰قزوین:استانانتظامیماندهفرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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کنیم.ایجادرااختالفحلشوراینقشمیخواهیم

د و نزاع مشکالت داشت: اظهار حدودرگیروی حقوقی۳۱ی مشکالت خانوادگی۱۶درصد، و کاربردی۳۸درصد و علمی پلیس دیدگاه و است بوده درصد

میشویم.اجتماعیآسیبهایازیرپیشگیبهورودباواست

گی بهره با شد: یادآور قزوین استان انتظامی دکترفرمانده و ارشد کارشناس از دفترری یک که میکنیم ارائه مراجعان به رایگان مشاورههای شناسی روان ی

دا محورحقوقی پژوهش اقدامات و داریم قرار کار دستور در را باری نامههایی تفاهم راستا این در و میرویم جلو علمی نگاه با و دانشگاهیرم۶یم و علمی کز

است.شدهمنعقد

فارسبسیج،جماران،دیگر:منابع

)۱۳:۲۲-۹۸/۱۱/۲۴(یافتکاهشدرصد۵۴زنجاندرقگرفتگیربازناشیفوتیهای

مدی - ایرنا برزنجان- از ناشی فوتیهای امسال گفت: زنجان استان قانونی پزشکی بارکل مقایسه در که بود نفر پنج استان این در گذشته،۱۱قگرفتگی سال مشابه مدت در ۵۴.۵۵فوتی
دارد.کاهشدرصد

م اینکه بیان با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در پنجشنبه روز ستاره مهرداد نیزردکتر روانگردان و مخدر مواد مصرف از ناشی یافته۲۲.۲۲گهای کاهش درصد

یافتهاند.افزایشدرصد۲۰و۶۰ترتیببهمدتاینطیکارحوادثوسوختگیازناشیفوتیهایافزود:است،

غ از تاشی فوتیهای داشت: اظهار گاروی و (زقشدگی گذشتهCOگرفتگی سال مشابه مدت با مقایسه در که بوده نفر پنج و هفت ترتیب به مدت این طی (

است.نکردهیرتغیی

قانونیکلرمدی ترتیبپزشکی به مدت این طی نزاع و عمومی معاینههای کار، حوادث به مربوط معاینههای گفت: زنجان درصد۰.۰۶و۱۸.۷۲،۰.۵۱استان

است.یافتهکاهشدرصد۲.۴۲نیزرانندگیتصادفاتبهمربوطمعاینههایوافزایش

معاینههای مجموع کرد: خاطرنشان قانونیوی طیپزشکی زنجان جا۱۰استان سال و۳۳یرماهه با۹۰۲هزار مقایسه در که بود و۳۴مورد مورد۴۹هزار

است.یافتهکاهشدرصد۰.۴۲گذشتهسالمشابهمدت

مدت این طی نقلیه وسایط از ناشی فوتیهای به مربوط معاینههای افزود: با۲۸۶ستاره مقایسه در که بود گذشته۲۷۳مورد سال افزایش۴.۷۶مورد درصد

دارد.

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال دی در دستگاه این آمار به اشاره با زنجان مراستان گفت: گذشته، سال مشابه مدت با آن مقایسه و ازری ناشی گهای

است.یافتهافزایشدرصد۲۱.۰۵گذشتهسالمشابهمدتمورد۱۹بامقایسهدرکهبودنفر۲۳یرجاسالماهدیدررانندگیتصادفات

بست مصدومان از عمدهای بخش کرد: خاطرنشان جزئیرستاره مصدومیت دارای مصدومان فقط و شده معاینه بیمارستانها در گذشته سال مرداد از ی

میکنند.مراجعهقانونیپزشکیبه

استشدهضبطوکشفقزویناستاندرمخدرموادکیلو۳۷۰۰قزوین:استانانتظامیماندهفرمهر:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۵

http://www.newswire.ir/IH4M8ZAF


)۱۳:۵۹-۹۸/۱۱/۲۵(دادنددستازراخودجانگیالندربرفازناشیاثرحوادثبرنفر۶

اند.دادهدستازراخودجاناستاندربرفازناشیحوادثبراثرنفرشش؛قانونیپزشکیگزارشاساسبرگفت:گیالنیراستاندابحرانکلرمدیایرنا--رشت

اسالمی :رضا داشت اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در جمعه جانباختهعصر نفر شش رودبار(از رود رشته روستای در بهمن سقوط در نفر درسه نفر سه و

رشت در که بودند برشت تیر سقوط براثر نفر نفرریک یک ، اش واحدمسکونی بر ازق عبور حال دیگرزدر نفر یک و وی روی بر برف سقوط و ساختمانی یر

اند.دادهدستازراخودجانرشتمهرمسکندرآبکانالدرسقوطبراثرکوالکوبرفدرهم

کرد.تکذیبراشودمییرنویسزملیرسانهدرکهگیالندربرفحوادثازناشیباختهجاننفرهفتتعدادوی

گیالندرقرباکیپ۳۴۹فعالیت

ب و آب مشکالت رفع برای ها تالش تداوم به اشاره با ادامه در تسروی گفت:برای استان راههای و ،رق برقرسانی در ش۸۵یع براکیپ ازرکت به۹ق استان

هستند.استاندرسنگینبرفبارشازناشیقربمشکالتکردنبرطرفویابیعیبمشغولفزایندهتالشبااستاندرعملیاتیاکیپ۲۶۴همراه

های پست تمامی اینکه بیان با استان۶۳اسالمی ولت بکیلو مدار ؛روارد شده انجام های تالش با کرد: اظهار اند، شده حاضر،ق ازدرحال هزار۱۸کمتر

یم.ردااستاندرقربقطعیکرمشت

است.رسیدهروستا۶۱ونفرهزار۱۰بهاست،قطعآنهاشربآبکهروستاییکانرمشتتعدادهمچنینافزود:وی

استشدهگشاییزباگیالنفرعیوروستاییراههایدرصد۷۰حدود

است.شدهگشاییزبااستانفرعیوروستاییراههایدرصد۷۰حدودگفت:گیالنیراستاندابحرانکلرمدی

ایناسالمی که کرد بینی باپیش راه امروززمیزان وقت پایان تا فرعی و روستایی شده روستایی۹۰بهگشایی و فرعی راههای تمامی آنکه ضمن برسد؛ درصد

شود.میگشاییزبا)هشنبفردا(تا

شد.آبوقرب،راهزمینهدربویژهمردمبرایمشکالتیبروزموجبیافت،تداومشنبهسهتاوشدآغازاستاندرگذشتهشبیکشنبهازکهبرفبارش

رصد،24ساعتفارس،اکونیوز،شما،۲۴اقتصادجماران،تابناک،انتخاب،دیگر:منابع

بیشتراست/شدهآغازگیالنکوالکوبرفازمتاثرمناطقبهرساندنکمکبرایهواییامدادگیالن:احمرهاللجمعیتمدیرعامل
)۰۹:۳۶-۹۸/۱۱/۲۳(استمسدودروستاییمواصالتیمحورهای

استمسدودمحورهابیشترمتاسفانهروستاییمناطقدربرفبارشحجمبهباتوجهگفت:پورولیرضا

خب اجتماعی گروه گزارش آخرگزاربه خصوص در گیالن احمر هالل جمعیت مدیرعامل پور، ولی مهدی برنا؛ وری گیالن استان در کوالک و برف وضعیت ین

به گفت: برنا خبرنگار به مناطق این مردم به شد،5791امدادرسانی ارائه امدادی خدمات اضطرا1630نفر اسکان شدند،رنر داده تو1798ی پتو شد،زتخته یع

غذایی1273 تو72نفره4بسته شد،زساعته ،ربط2576یع آب و12400ی نان در1390قرص کوالک و برف از متاثر مناطق مردم میان در نیز کنسرو قوطی

است.شدهیعزتوگیالناستان

دارد.قرارکاردستوردررودباروتالشارتفاعاتبراییزپرواسورتدووشدهآغازصبحامروزازنیزهواییامدادهمچنینداد:ادامهپورولی
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http://www.newswire.ir/HHN40KCW
http://www.newswire.ir/MH4EW5LN


با زمینی مواصالتی مسیرهای آیا که سوال این به پاسخ در امدادی مسئول مقام درزاین برف بارش حجم به باتوجه کرد: بیان خیر، یا است شده گشایی

با مسیرهای است، مسدود محورها بیشتر متاسفانه روستایی بازمناطق خوشبختانه که بود مسدود رشت به سروان و سراوان به رودبار محور نیز شده گشایی

است.گشاییزبادستدرفومنبهسراوانمحورنیزحاضرحالدرشد،گشاییزبامسیراینیرراهداوامدادینیروهایتالش

سازمان از باید رسمی آمار کرد: بیان مناطق این جانباختگان تعداد با رابطه در احمر هالل جمعیت قانونیمدیرعامل براساسپزشکی اما شود گرفته استان

اند.دادهدستازراخودجانمتاسفانهبهمنیزشراثربرچندتنیدررسمیغیرآمارهای

ع مردم است، زمانبر بحران رفع و دارد تفاوت بسیار عادی شرایط با بحرانی شرایط شد: یادآور پایان در امدادی مقام شاهللزاین ان تا باشند صبورتر باید یزمان

دهند.انجامدقیقوصحیحصورتبهراخودوظایفبتوانندهادستگاهتمامی

است/بیشترشدهآغازگیالنکوالکوبرفازمتاثرمناطقبهساندنرکمکایبرهواییامدادگیالن:احمرهاللجمعیتعاملمدیربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار
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