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ستادیاخبار

)۰۷:۴۵-۹۸/۱۲/۰۷(پرخطروحساسمشاغلبرایژنتیکیپروفایلایجاد|میشودگرفتهمجرماندیاناینمونه

همشه از نقل به نو اخبار گزارش (ربه دیانای پروفایل تشکیل درباره کشور قانونی پزشکی سازمان رئیس آرانی مسجدی عباس ایسنا، از نقل به آنالین شغلیDNAی گروههای برای (
[…]یمرداعهدهبرژنتیکبانکمورددرراتکالیفیتوسعهششمبرنامهاساسبرماگفت:و…خبرنگارانآتشنشانان،ی،زپرواکادروپرسنلمانندحساس

همشه از نقل به نو اخبار گزارش سازمانربه رئیس آرانی مسجدی عباس ایسنا، از نقل به آنالین قانونیی دیانایپزشکی پروفایل تشکیل درباره کشور

)DNAپروا کادر و پرسنل مانند حساس شغلی گروههای برای موردز) در را تکالیفی توسعه ششم برنامه اساس بر ما گفت: و… خبرنگاران آتشنشانان، ی،

کنیم.اخذرامجرمانژنتیکاطالعاتبایدآنبراساسویمرداعهدهبرژنتیکبانک

حاضر حال در اینکه بیان با قانونیوی نمونهگیپزشکی افزود: است، برنامه از ازرجلوتر ما از90ی بیش تاکنون و شده تکمیل مجرم ژنتیک20هزار پروفایل هزار

است.انجامحالدرحوزهایندراقداماتویمردا

پروا کادر مانند گروههایی و حساس مشاغل برای دیانای پروفایل درباره سازمانزمسجدی کرد: اظهار نیز … و قانونیی برایپزشکی که دارد را آمادگی این

شود.انجامآنبهمربوطهماهنگیهایبایدالبتهکند.یرنمونهگیآنانازودهدتشکیلژنتیکیپروفایلهماقشاراین

سازمان قانونیرئیس دپزشکی که مشکالتی و کیتهاست مورد در خصوص این در ما مشکل یک تحرگفت: بتوانیمرپی باید ما است. آمده وجود به یمها

هستند.کیتهااینتولیددنبالبههمداخلیدانشمندانازگروهیالبتهکنیم.واردراکیتهااینکهکنیمپیداراهی

)۰۹:۱۷-۹۸/۱۲/۰۷(امسالنخستماهه9دررانندگیحوادثاثردرایرانی703وهزار13فوت

طی میدهد نشان کشور قانونی پزشکی سازمان آمارهای اقتصادی» «نود گزارش امسال9به و13ماهه نسبت703هزار که اند داده دست از رانندگی حوادث اثر بر را خود جان ایرانی
تعداد و13به در503هزار رانندگی حوادث سال9متوفی رشد97ماهه امسال حوادث در1/4، رانندگی حوادث مصدومان تعداد همچنین است. داشته به9درصدی نیز امسال ماهه

است.رسیدهنفر780وهزار282

سازمان آمارهای « اقتصادی نود » گزارش قانونیبه طیپزشکی میدهد نشان امسال9کشور و13ماهه رانندگی703هزار حوادث اثر بر را خود جان ایرانی

تعداد به نسبت که اند داده دست و13از در503هزار رانندگی حوادث سال9متوفی رشد97ماهه امسال حوادث تعداد1/4، همچنین است. داشته درصدی

است.رسیدهنفر780وهزار282بهنیزامسالماهه9دررانندگیحوادثمصدومان

سالشعارساحل،صبحدیگر:منابع

۲

۱۳۹۸/۱۲/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۲

http://www.newswire.ir/KHDJ1MDI
http://www.newswire.ir/IHDIKID2


)۲۳:۲۰-۹۸/۱۲/۰۷(سختسالدرگرم

آخ موحدیراد: سالرسامان روزهای سپ98ین حال در مضاعفی سختی با ایرانیها هفتهربرای اواخر در سرانجام شایعه، هفته چند از بعد است. یشدن

م میهمان این که میدانیم هفته آخر از ما حداقل است. درآورده سر هم ایران از کرونا ویروس که رسید خبر ورگذشته است ایران خاک در گسترش حال در گبار

م آمار میشود. افزوده آن به مبتالیان آمار بر نفرروزبهروز دو از کرونا اثر بر ایرانیها رسمیرگ آمار به شد، اعالم گذشته چهارشنبه در که اینجای19ی به تا نفر

بز عدد از خبر بهداشت وزارت از غیر سیاسی چهرههای برخی غیررسمی صورت به اگرچه است، رسیده مرحلهرگترکار غول کرونا میرسد نظر به میدهند. ی

سخت سال م1398آخر انگار که سالی وقایعراست؛ به نگاهی بود. افکنده سایه زندگی بر م11گ خبر انتشار میدهد نشان اخیر دالیلرماه به هموطنانمان گ

م آمار بتوان که ندارد وجود دقیقی آمار هنوز است. بوده گذشته سال یک در روتین اخبار از یکی سالرمختلف مقایسه98گومیر قبلش سال با مثال برای را

م کیفیت هست، که هرچه اما سالرکرد، در ایرانیها خب98گ بیشتر خبرخاصیت خروجی روی قبل سالهای از بیشتر و داشته ازرگزاری است. رفته یها

د که االن درهمین ایران امسال پاییز دوم نیمه از که میبینیم بزنیم، پیش ماه سه به فالشبک یک اگر هستیم، کرونا همهگیرگیر بیمارگیر بود؛ آنفلوانزا یایری

آما دیگر و یافت کاهش گسترشش دیماه در و زمستان اوایل در مرکه از همهگیری ماه دو همان حدود در اما نیامد. وزارترگومیرش رسمی آمار طبق یاش

جان فراوانی103بهداشت، ناگوار اتفاقات که جایی است؛ ایران پرمخاطره زمستان از قبل همه البته اینها گرفت. را ایرانیها از موردرنفر یک در فقط داد. خ

ج62 در خاکسپارنفر مراسم تلختریان از یکی در بعدش روز چند سپردند. جان سلیمانی قاسم سردار سالری حوادث شماره1398ین هواپیمایی۷۵۲پرواز

ا همهوبینالمللی و شد ساقط بود شده اعالم ایران هوایی پدافند سیستم انسانی» «خطای آنچه با د176کراین آمار اگرچه باختند. جان آن گذشتگانرمسافر

خب هیچ هنوز اما شد، اعالم رسما حادثه آماراین است؛ نشده اعالم ایران در آبانماه حوادث کشتهشدههای آمار از بزری درباره که رقابتری آن کوچکی یا گی

جربز در خارجی رسانههای و ایران مسئوالن بین خبرگی است. ورگزاریان هزار ادعایی عدد رویترز ایرانی500ی مسئوالن و کرده ثبت رویداد این برای را کشته

آبان اگرچه بههرحال است. عدد این از کمتر بسیار جانباختهها عدد که میکنند اعالم تنها واقعی عدد به اشاره م98بدون خبرهای بود،زگربا همراه یادی

نیست.دستدرآنازدقیقیآمارهنوزولی

م با تنها ایرانیان برای پرمخاطره بیمارزمستان اثر بر آماررگ هرساله مثال که شده موجب ایران در ساختوساز ضعیف استانداردهای نبود. همراه ویروس و ی

م از گارقابلتوجهی اثر بر سازمانزگ آنچنانکه باشیم. داشته قانونیگرفتگی سالپزشکی بهمنماه پایان دوم98در ماه شش از ماه سه در تنها کرده اعالم

گاز243سال، با مسمومیت اثر بر مستقیمیCOنفر ارتباط هوا سرشدن و سال دوم ماه شش با تنها آمار این کنید فکر شاید دادهاند. دست از را خود جان

هم امسال نخست ششماهه در سازمان، همین آمار طبق که بدانید است جالب اما جان۲۲۳دارد، کشور در منواکسیدکربن گاز با مسمومیت اثر بر نفر

آما طبق درمجموع دادهاند. دست از را سازمانرخود وبسایت که قانونیی درپزشکی است، کرده سال،10منتشر نخست دلیل562ماهه به تنها ایرانی

مزگا به نگاهی که حاال باختهاند. جان گارگرفتگی اثر بر ایرانیها «بزگ و «آب» «گاز»، عالوهبر ببینیم نیست بد انداختیم، چندرگرفتگی جان ساالنه هم ق»

سال در میگیرد؟ را و1398ایرانی هزار تاکنون قانونی، پزشکی سازمان رسمی آمار مطابق غ205و اثر بر درایرانی اشارهایرقشدن آمار این در البته گذشتهاند.

منتشر هم سال ابتدای در تلخ رویداد آن از هم تجمیعی آمار البته و خیر یا دارند حضور افراد این میان در هم سال ابتدای سیل جانباختگان آیا که نشده

شد داده خبر سیل وقوع زمان در آنچنانکه به42نشد. نزدیک و ایران شمال در تجمیعی50نفر آمار اما باختند، جان کشور جنوبغرب و غرب سیل در نفر

باختند.جانقگرفتگیرباثربرایراندرنفر600همسالنخستماهه9درهمچنیننیست.دستدرحادثهاینکشتههایتعدادازدرستی

بز برابر در آمار این مرگترالبته دلیل مرین رسمی آمار البته هنوز نیست. قابلتوجهی عدد جادهای تصادفات یعنی سال؛ طول در ایرانیان سالرگ در گومیر

شه1398 در راهور پلیس رئیس آنچنانکه اما نشده، منتشر جادهای تصادفات اثر روزانهربر بود، کرده اعالم امسال تصادفات45تا40یورماه در ایرانی

در البته میمیرند. م10جادهای آمار و افتاده اتفاق زمینه این در مهمی تحول اخیر بزرسال عدد از تصادف اثر بر ایرانیها سال27گرگ در کشته به1384هزار
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بز17عدد عدد این همچنان بااینحال رسید. گذشته سال در کشته مهمترهزار و است قابلتوجه و ایرانیرگ خودروهای کیفیت پایینبودن هم آن دالیل ین

جادههاست.بدوضعیتهمچنینو

خبرم سرخطهای از دیگر یکی هم کولبرها مرگ مری درست آمار رسمی مرجع اما بود، گذشته سال در میدانید،رگ که همانطور اما است، نکرده ارائه را آنها گ

ترارم از آنها مریکتژگ ازرین بیش داشت. پی در را عمومی همدردی که بود گذشته سال یک در اززرو20گها حال98ی در کرونا غول هنوز و است باقی

ماست.روزانهاخبارازبخشیگرمهنوزهستیم.آیندهروزهایدرسالاولازسختترسیلهاییانتظاردرواستایرانیشهروندانبلعیدن

سختسالدرگمرق:شر|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۶:۲۳-۹۸/۱۲/۰۷(شدمشخصهمدانیباردارمادرگرمعامل

خانم22ایسنا/همدان یک امسال می33مهرماه متولد نوزاد و گیرد می انجام خوبی به زایمان کند، می مراجعه همدان بوعلی خصوصی بیمارستان به طبیعی زایمان انجام برای ساله
دهد.میدستازراخودجانوشدهرحمگیرپاوانعقادیاختاللدچارمادرزایمان،ازساعاتیگذشتازپساماشود

سازمان به پرونده ارجاع و شده انجام شکایت از قانونیبعد مپزشکی تامه علت اعالم برداراستان نمونه از حاصل آزمایشات و بررسی اتمام به هایرگ ی

است.شدهاعالمسازماناینطرفازباردارمادرگرمنهایینتیجهماهچندگذشتازبعداکنونوشدکولومگرفتهصورت

قانونیکلرمدی گفتپزشکی در همدان بیماواستان آزمایش مورد های نمونه بررسی از پس اینکه بیان با ایسنا، با خونرگو اختاللزیری به منجر که دهنده ی

بیما نوع هر کرد: اظهار است، شده مشخص مادر این فوت عامل شود، می خونرانعقادی باعث که شزیری را شود فرد در خونوی بیمازیرک یا دهنده یری

کنند.میمعرفیدهندهیزیرخون

ت با کمالی ارتین اشتباهأدکتر اتفاقی هر اگر افزود: است، نشده تأیید مورد این در پزشکی قصور هنوز اینکه بر انگیزهکید کند، پیدا ربط پزشکی قصور به ًا

آورد.شماربهقصورراپزشکیاتفاقهرنبایدبنابراینگذاشتخواهدتأثیرمردمآیندهبرمستقیمطوربهموضوعاینوشدهکمپزشکیجامعه

و پزشکی نظام مربوطه های کمیسیون در باید نتیجه فوت، علت شدن مشخص از پس اینکه بیان با قانونیوی پزشکیپزشکی قصور تا گیرد قرار بررسی مورد

برخورد آن با منطقی صورت به باید نیز پزشکی قصور تأیید صورت در و داشت نخواهد همراه به خوبی نتایج کوبیدن پزشکی قصور طبل بر گفت: شود، تأیید

شود.

نمونه بندی جمع و بررسی کرد: اضافه برود، بین از است بیمار با حق همیشه اینکه تصور باید و هستند محق بیمار گاهی و پزشک گاهی اینکه بیان با کمالی

است.زمانبرایپروسهقانونیپزشکیدرشناسیآسیبهای

قانونیکلرمدی تپزشکی با همدان ساأاستان شفاف خبرنگار وظیفه اینکه بر تصزکید است، ای حرفه تحری پزشکی جامعه علیه نباید را مردم کرد: کردریح یک

شوند.پخشدقیقودرستصورتبهخبرهابایدو

سال در و نبوده پررنگ آن در نزاع بحث که است هایی استان جزء همدان خوشبختانه کرد: خاطرنشان پایان در هر97کمالی در نزاع معاینات 100براساس

ایم.بودهکشوراستاندهمیننفرهزار

پیامانتهای

روزنوآنالین،-اقتصاددنیایآنالین،ایرانبرنا،دیگر:منابع
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/۹۸()ز(البرشدگزارربهاآرامستانیترمدیسازماندرتدفینگروهرکاجلسهج:رکیرشهردابحرانیترمدیستاداعضایحضوربا
۱۲/۰۷-۰۷:۰۸(

مدیرکا ستاد تدفین شهردارگروه بحران کریت مدیری حضور با مدیرج ستاد رئیس البرز، استان قانونی پزشکی شهردارکل بحران کریت هاللری نجات، و امداد سازمان از نمایندگانی و ج
شد.گزاررباستاناسالمیتبلیغاتکلادارهوجرکیرشهرداعمومیروابطکلادارهپرورش،وآموزشاحمر،

خب پایگاه گزارش کربه عسگری حمیدرضا نشست این ابتدای در امروز، مدیرج سازمان رییس شهرداری؛ های آرامستان کریت اقداماتری خصوص در ج

کرد.ارائهراتوضیحاتی...وسردخانهغسالخانه،اجساد،نقلوحملتجهیزاتویرساختهازتقویتوبحرانحوزهدریرجاسالطیسازمان

بیما شیوع به توجه با بعدی بخش مدیردر ستاد رئیس فتحی علی کرونا، شهرداری بحران کریت بهتری به تا خواست اجرایی دستگاههای از شکلرج ین

کنند.اقدامآموزشوتجهیزرسانی،اطالعبهنسبت

دادند.ارائهخوداقداماتازتوضیحاتیمتولیدستگاههایازیکهرادامهدر

کا اعضای جلسه این در است ذکر به کردند.رالزم بازدید ساخته پیش قبور از جلسه در حاضر اعضای پایان در و داشتند حضور نیز رسانی اطالع و هشدار گروه

نیوزاهللحزبآنالین،سپیداردیگر:منابع

)۱۹:۳۴-۹۸/۱۲/۰۷(داشتفوتی۳یروبختیاچهارمحالدررانندگیحوادث

کردند.فوتنفر۳استانایندرچهارشنبهروزعصررانندگیحوادثاثرگفت:بریروبختیاچهارمحالاستانراهپلیسرییسایرنا-کرد-رشه

گفت در شب چهارشنبه نوربخش غالمعلی شهوسرهنگ محور در رانندگی حادثه یک در افزود: ایرنا خبرنگار با خمیرمایهرگو کارخانه حوالی ناغان به نفر۲کرد

کردند.فوت

بین رانندگی حادثه این گفت: پژو۲وی خودروی شهردستگاه سمت از که پژو چپ به تجاوز که داد حرخ حال در ناغان به ،رکرد بود حادثهکت این علت

شد.اعالم

کرد.فوتنفریکنیزکردرشهبهسورشجانمسیردر۲۰۶خودروگونیژواعلتبهدیگررانندگیحادثهدروی،گفتهبه

کرد.اعالممطمئنهسرعتازتخطیراحادثهاینعلتنوربخش

فو و اورژانس عمومی رابط وبختیارمسوول چهارمحال پزشکی بینریتهای حادثه در گفت: نیز و۲ی فوت تصادف صحنه در رانندگان از یکی پژو دستگاه

کرد.فوتاورژانستکنسینهایتوسطاحیاءعملیاتانجامازبعددیگرراننده

بود.ناغانجواد(ع)امامبیمارستانپرستاررانندگیحادثهاینشدگانفوتازیکیداشت:اظهارابراهیمیمحسن

پزشکی اعالم وبختیابراساس چهارمحال استان امسالرقانونی آذماه پایان تا رانندگیی تصادفات مدت۳فوتی این در که داشت کاهش نفر۱۹۳درصد

کردند.فوت

است.یروبختیاچهارمحالاستانپرحادثهوپرتردمحورهایازناغانوکردرشهبهسورشجان،محورایرناگزارشبه

آنالینکوشنیوز،فرتاکجماران،دیگر:منابع
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)۲۱:۱۹-۹۸/۱۲/۰۷(شرقیآذربایجاندرنفرهزار32نزاع

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیاداراتبهنزاعازناشیصدماتدلیلبهنفر554هزارو32امسالماهه10درگفت:آذربایجانشرقیاستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز فرد صفایی تبوعلی در فارس خبرنگار با دررگو داشت: اظهار امسال10یز و32ماهه ادارات554هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به پزشکینفر

مراجعانقانونی تعداد که گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این و کردند مراجعه شرقی آذربایجان و32استان بود645هزار یافته91نفر کاهش نفر

است.

در نزاع مراجعان کل از افزود: امسال10وی وزنفر839هزارو8ماهه و23ن مدت715هزار این در مرد مراجعان تعداد که است حالی در این بودند مرد نفر

است.داشتهکاهشدرصد2حدودنزمراجعانوافزایشنفر57قبلسالمشابهمدتبهنسبت

قانونیکلرمدی گذشتهپزشکی سال ماه دی طی در رقم این گفت: آذربایجانشرقی و2استان حدود413هزار مدت این در امسال که است بوده درصد18نفر

است.یافتهکاهش

گذشته سال در نزاع مدعی مراجعان آمار کل کرد: خاطرنشان فرد و37صفائی تعداد437هزار این از که بوده و10نفر وزنفر308هزار و27ن نفر129هزار

بودند.مرد

60002پیام/انتهای

آنالینجواندیگر:منابع
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)۰۶:۰۹-۹۸/۱۲/۱۰(یافتکاهشمازندراندردعواونزاعمازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستاندریرجاسالازماه۱۰طینزاعدرصدیسهکاهشازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی-یرسا

خب گزارش طیرگزاربه نزاع، شده انجام معاینات آمار عباسی علی مهر، جا۱۰ی سال رارماه استان در شامل۷۵۴هزار۱۹ی و۱۲نفر مابقی۸۳۱هزار و مرد نفر

داشت.کاهشدرصد۳قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینافزود:وکرداعالمنز

تص بیشتروی استان، مراکز از ارسالی گزارش اساس بر کرد: ساریح شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع عددرین با میاندرود و عدد۲۴۵هزار۴ی با بابل هزار۲،

است.شدهثبتنفر۳۸۰عددباجویبارشهرهایدرترتیببهنزاعمواردینرکمتونفر۸۳هزار۲عددباآملو۴۶۰

و هزار دو با خرداد استان، مراکز از ارجاعی آمار اساس بر عباسی گفته و۱۶۰به هزار دو با اردیبهشت و۱۳۹، هزار با فروردین بیشت۸۹۵، ترتیب آبانربه و ین

است.شدهگزارشآندرنزاعموردینرکمت۱۵۷۸باماه

کل قانونیمدیر دپزشکی و نزاع اینکه بر تاکید با مازندران بیشترگیراستان مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین تصپزشکی قابلراست، بخش کرد: یح

د و نزاع وقوع دنبال به افراد از مراکزرگیرتوجهی به انتظامی و قضائی مراجع طرف از قانونیی دیدگیپزشکی آسیب میزان و نوع اساس بر که میشود ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازاتقانونبهتوجهبا

به زندگی مهارتهای آموزش با میتوان گفت: و دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پایین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی استان اجرایی مقام این

د جای به افراد تا برد باال استرس شرایط در را افراد تحمل میزان پایین سنین در فیرگیرخصوص حلزی را بین ما فی مشکالت تفاهم و گفتگو بحث، با یکی،

کنند.فصلو

۱۳۹۸/۱۲/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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