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ستادیاخبار
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هستیم.شاهدلیوانخالینیمهسویهیکدیدنبرایعمومیافکاردررایروافتکاپویوآمدهفرودآنعملکردبرانتقاداتتیزتیغکهرسیدهخودکارپایانبهحالیدردهممجلس

جا سالهای در و نبوده تازهای پدیده این ، ایمنا خبرنگار گزارش هستیمربه اجتماعی متراکم خشم شاهد اجتماعی، ناکامی نوعی شدن حکمفرما دلیل به نیز ی

باشد.اجتماعیمتراکمخشمهمینازناشینیزدهممجلسعملکردخصوصدرروزهااینقضاوتهایازبخشیشایدو

اساس بر ناکامیست. همین از ناشی میدهد بروز خود از جامعه روزها این که خشمی و بوده واقعیت یک این است؛ شده اجتماعی ناکامی دچار ما جامعه

ایرانرجدیدت در خانوارها تعداد رشد آمارها، حدود2.7ین در رقمی جمعیت رشد درحالیکه است یک1.24درصد معنای به این و میدهد نشان را درصد

از بیش کشور احوال ثبت سازمان آمار طبق که وقتی است؛ مجردی زندگی به تمایل افزایش نشانه و اجتماعی دا11تغییر مجرد ایرانی جوان کهرمیلیون یم

ه و کردهاند رد را ازدواج متعارف طرسن نتایج اساس بر که وقتی نکردهاند؛ ازدواج آمارگز مرگیرح کار نیروی نری ایران، آمار بیکارکز جوانانرخ ساله،15-24ی

میماند.ناکاماشتغالوازدواجازماجواناستدرصد11.7کلیربیکاخرنامادرصد27

ه که کازوقتی خانوارهای زندگی ماهانه ورگرینه میلیون سه کا760ی دستمزد حداقل با میزان این و میشود تعیین تومان دارد؛رهزار فاصله فرسنگها گران

میماند.ناکامماگررکانشدهحاصلپیشرفتیشغلیاشامنیتوموقتقراردادهایحذفوکارقانوناصالحبرایسالچهلازبعدکهوقتی

ن که مشاروقتی تنهارخ زنان اقتصادی خاورمیانه12کت کشورهای با حتی و است دا10درصد فاصله نردرصد که بیکاریم.؛وقتی فارخ بعضزغالتحصیالنری ًان

از60به بیش و میرسد زنانزمیلیون2درصد باشند، داشته اشتغال غیررسمی اقتصاد پرخطر حاشیههای در و باشند مشغول غیررسمی اقتصاد در مجبورند ن

میمانند.ناکامما

حدود ساالنه حاضر حال در قاچاق کاالی حجم که چی15وقتی که است دالر ناکامزمیلیارد ما تولیدکننده و صنعتگر است، کشور بودجه یکپنجم حدود ی

میماند.

سالیانه میبینیم که ناکامیهاست همین دل از میشود؛ تولید اجتماعی متراکم خشم میبینیم که ناکامیهاست همین دل دستگاه16از وارد پرونده میلیون

از بیش گذشته سال ابتدایی ماه هشت در قانونی، پزشکی سازمان آمار اساس بر میبینیم که ناکامیهاست همین دل از میشود؛ پرونده416قضائی هزار

مراکز به قانونینزاع گذشته،پزشکی سال مشابه زمان مدت با مقایسه در که شده ارجاع به6.6کشور را خود ناکامیها همین است. داشته افزایش درصد

نگی را ناکامیها این جلوی اگر بدهم هشدار باید میدهد. نشان مهاجرت موجهای اجتماعی،رشکل متراکم خشم نکنیم، تبدیل اجتماعی امید به را آن و یم

نگی را ناکامیها این جلوی اگر برد. خواهد خود با را آن ثبات و امنیت و کهرایران مواجهیم جامعهای با همواره و نمیشود دیده لیوان پر نیمه وقت هیچ یم

میکند.بسندهلیوانخالینیمهدیدنبهتنها

بخش اما است، اجتماعی متراکم خشم آن تبع به و اجتماعی ناکامی نوعی از ناشی دهم مجلس عملکرد خصوص در روزها این قضاوتهای از بخشی اگرچه

است.دهممجلسدستاوردهایازجامعهنداشتناطالعازناشینیزآنازرنگیپر

اساس که آنست ابرحقیقت دو عنوان به کارشناسان تعبیر به کارآمدی و مشروعیت بحران دو که شرایطی در گرفت، شکل خاصی شرایط در دهم مجلس ًا

استرات "بحرانهایژبحران آبی"، منابع "بحران بانکی"، "نظام چالش ابر شش و بود کشور روی پیش "بیکازیک "بودجه"، محیطی"، "صندوقهایریست و ی"
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به بینالمللی بحرانهای که شرایطی در بود، اجتماعی بحران حکایتگر اجتماعی آسیبهای و شکافها و داشت پی در اقتصادی بحران ما برای بازنشستگی"

ناهنجا مروضعیت که داخلی بحرانهای و بود رسیده عصری در داشت. قرار هشدار وضعیت در است اجتماعی سرمایه بحران آن ثقل ورکز داشتیم قرار ی

میگفتند.بحرانهاهمایندیعصریامسئلهانباشتعصرآنبهکهیمردا

نمایندگانرعص عنوان به ما که وقتی نبود. قیاس قابل بحرانها پیچیدگی و انباشت لحاظ به دوم و اول مجلس حتی گذشته مجالس از هیچیک با که ی

اصلیت فقدان در آنها پای به پا دهم مجلس در گرمردم هاشمی اهلل آیت یعنی انقالب، نمادین سرمایه اجتماعیرین سرمایه حماسه از آنها پای به پا یستیم،

انتخابات دو جمهوردر ماهریاست دی ناآرامیهای ِ حادثه دو شرنگ از کاممان مردم، دل به دل شدیم، مشعوف پنجم اسالمی شورای و دوازدهم و96ی

ماه آبان ا98ناآرامیهای هواپیمای حادثه و پالسکو سلیمانی، قاسم سپهبد اسالم رشید سردار ترور شد، دروتلخ را ما یاسوج تهران هواپیمای حادثه و کراینی

کرد.حملهیترجمهوومشروطیتنمادعنوانبهمجلسبهداعشکهکردیمتجربهراروزهاییالتهابفروبرد،عظیموعمیقگیوس

سا همسان چون قوانینی بررسی و تصویب با و همه این بکازبا منع و بازنشستگان حقوق حقوقرگیری از حمایت معلوالن، حقوق از حمایت بازنشستگان، ی

شهردا پایدار درآمد و ایرانی مادران فرزندان به تابعیت اعطای نوجوانان، و مدیرکودکان قانون اصالح کار، قانون اصالح و کشوریها خدمات …ریت و ی

هستیم.بیمناکهمهنوزآناجرایحسنبرنظارتبرایگرچهکردیم،گشایشاحساسورفتتنمانازخستگی

کیف تورم نام به پدیدهای با حاضر حال حدودردر گذشت با که است این جالب نکته است. قانون تورم از ناشی این و مواجهیم نهاد110ی تأسیس از سال

حدودرقانونگذا ایران، در حدود11ی با فرانسه اما شده تصویب قانون قانونگذا200هزار نهاد سابقه دارایرسال تورم2800ی همین خاطر به که است قانون

کیف تورم شاهد حاضر حال در ازرقانون، بیش وجود هستیم؛ نیز از1800ی بیش و مجرمانه دادگست18عنوان میز روی بر پرونده خودرمیلیون کشور در ی

است.ادعااینشاهد

و کوچک موفقیتهای دنبال به نیافتنی، دست و کالن موفقیتهای جای به دهم مجلس در که رساند نکته این به را ما تحلیلها و شرایط این مجموعه

کیف تورم و قانون تورم آنکه جای به و باشیم یافتنی حیثردست این از و برویم مانده میز روی قوانین رساندن سرانجام به دنبال به کنیم، این از بیشتر را ی

داد.انجامگیربزکارهایدهممجلس

وجود و کشور مسائل حل برای امکانات محدودیت دلیل به نخست شد؛ حادث امر دو دلیل به من زعم به مظلومیت این بود. مظلومی مجلس دهم مجلس

صندوقهای بحران بحرانها، این از قلم یک تنها میگذاشت. قوانین کردن اجرایی برای مجلس راه سر بر بحرانها این که موانعی و اقتصادی چالش ابر شش

سا همسان قانون کامل اجرای عدم باعث که بود آمزبازنشستگی دولت خروج مانند بحرانهایی وجود دلیل دومین شد. بازنشستگان حقوق برجام،ری از یکا

ماه دی سال96ناآرامیهای سیلهای ماه98، دی ناآرامیهای بیما98، شیوع پیشرو از بیش را دهم مجلس راندمان که کرد حادث را شرایطی کرونا ی

داد.قرارخودتأثیرتحت

سا تصمیم روند در میانی نهادهای اهمیت به توجه با تا شده انگیزهای من برای که موفقیتهایی نبود. کم مجلس این در کوچک موفقیتهای همه این یزبا

دارم.نگهروشنوسعقدربهراامیدکورسواینودهمادامهخودفعالیتبهاجتماعیوسیاسیکنشگریکعنوانبههمچنانی،رسیاستگذاو

نظارتیوتقنینیحوزهدردهممجلساستانیویرکشومیراث

ردیف

دستاوردنوع

دستاوردجغرافیای

قانونعنوان

قانونهدفجامعه

دهممظلوممجلسایمنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۳/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



قانونهدف

یرقانونگذامرحله

1

تقینینی

یرکشو

بازنشستگانحقوقیزساهمسان

وبازنشستهگرانرکا

بگیرانیرمستم

بازنشستگانخانوارینهزهسبدوضعیتبهبود

قانوناجرایبرایبودجهتخصیص

کارقانوناصالح

گرانرکا

گرانرکاشغلیامنیت

جزئیاتتصویبوبررسیحالدر

یرکشوخدماتیترمدیقانوناصالح

پیمانیوقراردادیکارمندان

شغلیتبعیضهایکاهش

جزئیاتتصویببررسیحالدر

بازنشستگانیرگیربکامنع

جوانان

انسانیسرمایههدررفتازیرگیوجلوکشوریتیرمدیسنمیانگینکاهش

اجرامرحلهدر

یهارشهرداپایداردرآمدالیحه

یهارشهردا

فروشیتراکمازیرگیوجلویرشهپایدارتوسعهایجاد

جزئیاتتصویبوبررسیحالدر

گرانرایثابهرسانیخدماتجامعقانون

گرانرایثا

شهادتوایثارفرهنگازحمایت

اجرامرحلهدر

معلوالنحقوقازحمایتقانون
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معلوالن

معلوالنافزاییتوان

قانوناجرایبرایبودجهتخصیص

خانوادهازحمایتقانوناصالح

خانواده

مطلقهزنانحقوقازحمایت

بررسیمرحلهدر

نوجوانانوکودکانحقوقازحمایتقانون

نوجوانانوکودکان

کودکبامبارزه

یرآزا

نگهبانشورایبررسی

ایرانیمادرانفرزندانبهتابعیتاعطایقانون

ایرانیمادرانفرزندان

تحصیلازبازماندهکودکانویرهمسکودکوکارکودکانکاهش

اجرامرحلهدر

معلمانبندیرتبهحرط

معلمان

معلمانافزاییتوان

اجرامرحلهدر

یزآموسوادنهضتآموزشیارانویسیرالتدحقمعلماناستخدامتکلیفتعین

یسیرالتدحقمعلمان

پرورشوآموزشدرشغلیتبعیضهایرفع

اجرامرحلهدر

زنانعلیهخشونتمنعالیحه

زنان

خانگیخشونتهایبامبارزه

اسالمیشورایمجلسحقوقیوقضائیکمسیوندربررسیحالدر

آنازناشیدیدگانبزدهازحمایتواسیدپاشیمجازاتتشدیدقانون

دیدهبزهزنان

پاشیاسیدبامبارزه
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اجرامرحلهدر

دخترانازدواجسنحداقلافزایشحرط

همسرانکودک

یرهسمکودکبامبارزه

زنانفراکسیوندربررسیحالدر

2

نظارتی/اجرایی

استانی

دولتهیأتدررودزایندهاحیایستادتشکیلمصوبه

اصفهانمردم

رودزایندهبحراندرآبسیاسیواجتماعیطبیعی،یترمدیاحیای

ستادبودجهتخصیص

سومتونلبهتخصیصیاعتباراتشدنبرابرپنجوسومتونلسدوسومتونلساختیعرتسبراییهارپیگی

اصفهانمردم

رودزایندهیزرآبحوضهبهمترمکعبمیلیون250ورود

اجرامرحلهدر

بودجهدرسومتونلسداعتباراتتخصیصیرپیگی

اصفهانمردم

رودزایندهیزرآبحوضهبهمترمکعبمیلیون250ورود

اجرامرحلهدر

آنیراعتباوارضیموانعرفعواصفهانبهشتیشهیدفرودگاهتوسعهپروژهیعرتس

اصفهانمردم

اصفهاندریرگردشگاقتصاداحیای

بودجهردیفتخصیصواراضیتملکوتوسعه

آنیراعتباموانعرفعواصفهانقرشگذررکناپروژهانجامدریعرتس

اصفهانقرشمردم

اصفهانهوایآلودگیکاهش

استاننقلوحملشبکهتوسعه

اجرامرحلهدر

اصفهان–تهرانالسیریعرسقطارانجامدریعرتس

اصفهانمردم
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اصفهانهوایآلودگیکاهش

استاننقلوحملشبکهتوسعه

اجرامرحلهدر

آنیراعتباموانعرفعوجهاننقشورزشگاهتکمیلدریعرتس

اصفهانمردم

ورزشصنعتقطببهاصفهانتبدیل

اجرامرحلهدر

اصفهانمتروپروژهبهملیاعتباراتتخصیصیرپیگی

اصفهانمردم

اصفهانهوایآلودگیکاهش

یرشهنقلوحملشبکهتوسعه

اجرامرحلهدر

ملیتوسعهصندوقمنابعازروستاییاشتغالتوسعهمصوباتاجراییرپیگی

اصفهانشهرستانگانهششبخشهایمردم

روستاییتوسعه

استانکزرمبهشغلیمهاجرتهایازیرگیوجل

اجرامرحلهدر

دهممجلسدراصفهانمردمنماینده**

)۰۹:۰۷-۹۹/۰۳/۰۹(ایرانجامعهدرناموسیقتلهایشناختیجامعه

):هدغاغل(عبادینیااحمد-شوشان

دارند پیروی خود معیشت در سنتی جامعه ازشکل که استانهایی در بخصوص ایران شهرهای تمام در ناموسی قتلهای ی شده،پدیده ارائه اطالعات و آمار طبق

شود.میمشاهدهبیشتر

کرد.تقسیمبرونخانوادگیودرونخانوادگیٔهدستدوبهمیتوانراناموسی،قتلهایکلیتقسیمبندییکدر

قتلهای

درونخانوادگی.

است.بیگانهافرادکترمشابایاتنهاییبهخانواده،هماناعضایسایرتوسطخانوادهاعضایازافرادییافردرساندنقتلبهشامل

برونخانوادگی.قتلهایاما

میشوند.انجاماؤهخانوادیاگرفتهقرارتجاوزموردفردوتوسطنوامیسبهمتجاوزانازجوییانتقامٔهانگیزباکههستندقتلهایی
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ناموسی قتلها اینگونه قربانیان معموال و است داشته وجود گذشته از ایران اقوام تمام میان سنتی،ودر مناطق در بهویژه ایران جامعه در ناموسی قتلهای

پد توسط که هستند ای نکرده ازدواج دختران معموال خانوادگی قتلردرون به خود پدر یا برادر شوهر، توسط که متأهلی زنان یا میشوند کشته برادرشان یا

میرسند.

بسیا بسیاردر در که ظنی سوء است. قتل عامل سوءظن یک تنها ناموسی های قتل از اثباتری به هم نهایت در و است بدبینی و توهم از ناشی موارد از ی

رسد.نمی

متداولرق وفرهنگ رسوم و ندارند خودرا جامعه بر حاکم ارزشهای و حساسیتها به توجهی اتفاق، این بروز از قبل ، ناموسی قتلهای در مقتول افراد اکثر به یب

شود.خودمیسنتیخانوادهبیآبروییبهمنجراقدامشانیاگذاشتهپایرزراخویشجامعه

ب و بیآبرویی از ترس اصلیشان عامل که ناموسی قتلهای جنس این درایران، شناسان جامعه عقید خاربه عاشقانه روابط دررپایه است، فرهنگی ضوابط از ج

باشد.میروبهکاهشپدیدهاینامارخوشبختانهامادارد،بیشتروجودسنتیجوامع

به نگرش خشونت، خردهفرهنگ اجتماعی، پایگاه طایفه، و ایل به وابستگی قاتالن، میان در میدهد نشان هم جامعهشناسان این پژوهش وزیافتههای ن

باشد.میحوادثمؤثرایندالیلقتلها،ازاینازطایفهگانربزحمایت

استانها:ترتیببهکشورکلردزنانوقتلنزاعهاامار1398کشوردرسالقانونیپزشکیسازمانشدهارائهامارهایطبق

مورد35934باتهران-استان1

مورد18869بارضویخراسان-استان2

مورد14480بااصفهان-استان3

مورد9909باشرقیاذربایجاناستان-4

مورد9571باالبرز-استان5

مورد9561بافارس-استان6

مورد7895بامازندران-استان7

مورد7327باگیالن-استان8

مورد7162باکرمان_استان9

مورد6838باغربیاذربایجان-استان10

مورد6297باخوزستان-استان11

نظ یافته، توسعه کمتر شهرهای به نسبت یافته توسعه شهرهای در قتل آمار باالبودن به باتوجه درواقع فوق وعاملرامارهای ساختارجامعه بودن سنتی یه،

کند.میرنگراکمناموسیقتلهایدرمؤثر

دانند.میحوادثیدرچنینومؤثرکرمحراعاملایرانیدرجامعهفرهنگیتغییراتهستندکهباوربرایندرایرانجامعهشناسانجدیدااما

دختر قتل واقع پوال13در انعکاس نامحرم مرد با ارتباط ظن به تالشی هایرساله نگاه این که است مدرنیته و سنت گفتمان دو بین تضاد یا جامعه شدن یزه

است.شدهجامعهدرمتعارفشعوریاجمعیوجدانشدنرنگکمباعثاجتماعی،مشخصواقعیتیکدربارهناپذیرآشتیومتضاد

شد؟وحشتناکیحوادثچنینازبروزمانعتوانمیچگونهآیدکهمیپیشسئوالیفوقتفاسیرتمامبانهایتدر

داشت.توجهقانونیومدنینهادهایسطحدودربایدپرسشاینبهپاسخرد

کیف ومجازات قانون بااعمال دارند وظیفه رسمی نهادهای اول مرحله طردر از وهمچنین نده بازدار امکاناتری تمام از استفاده با جامعه درسطح آموزش یق
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کرد.یرگیوجلبایدحوادثیچنینازبروزوآموزشیاییرسانه

):هدغاغل(عبادینیااحمد-شوشان

دارند پیروی خود معیشت در سنتی جامعه ازشکل که استانهایی در بخصوص ایران شهرهای تمام در ناموسی قتلهای ی شده،پدیده ارائه اطالعات و آمار طبق

شود.میمشاهدهبیشتر

کرد.تقسیمبرونخانوادگیودرونخانوادگیٔهدستدوبهمیتوانراناموسی،قتلهایکلیتقسیمبندییکدر

قتلهای

درونخانوادگی.

است.بیگانهافرادکترمشابایاتنهاییبهخانواده،هماناعضایسایرتوسطخانوادهاعضایازافرادییافردرساندنقتلبهشامل

برونخانوادگی.قتلهایاما

میشوند.انجاماؤهخانوادیاگرفتهقرارتجاوزموردفردوتوسطنوامیسبهمتجاوزانازجوییانتقامٔهانگیزباکههستندقتلهایی

ناموسی قتلها اینگونه قربانیان معموال و است داشته وجود گذشته از ایران اقوام تمام میان سنتی،ودر مناطق در بهویژه ایران جامعه در ناموسی قتلهای

پد توسط که هستند ای نکرده ازدواج دختران معموال خانوادگی قتلردرون به خود پدر یا برادر شوهر، توسط که متأهلی زنان یا میشوند کشته برادرشان یا

میرسند.

بسیا بسیاردر در که ظنی سوء است. قتل عامل سوءظن یک تنها ناموسی های قتل از اثباتری به هم نهایت در و است بدبینی و توهم از ناشی موارد از ی

رسد.نمی

متداولرق وفرهنگ رسوم و ندارند خودرا جامعه بر حاکم ارزشهای و حساسیتها به توجهی اتفاق، این بروز از قبل ، ناموسی قتلهای در مقتول افراد اکثر به یب

شود.خودمیسنتیخانوادهبیآبروییبهمنجراقدامشانیاگذاشتهپایرزراخویشجامعه

ب و بیآبرویی از ترس اصلیشان عامل که ناموسی قتلهای جنس این درایران، شناسان جامعه عقید خاربه عاشقانه روابط دررپایه است، فرهنگی ضوابط از ج

باشد.میروبهکاهشپدیدهاینامارخوشبختانهامادارد،بیشتروجودسنتیجوامع

به نگرش خشونت، خردهفرهنگ اجتماعی، پایگاه طایفه، و ایل به وابستگی قاتالن، میان در میدهد نشان هم جامعهشناسان این پژوهش وزیافتههای ن

باشد.میحوادثمؤثرایندالیلقتلها،ازاینازطایفهگانربزحمایت

استانها:ترتیببهکشورکلردزنانوقتلنزاعهاامار1398کشوردرسالقانونیپزشکیسازمانشدهارائهامارهایطبق

مورد35934باتهران-استان1

مورد18869بارضویخراسان-استان2

مورد14480بااصفهان-استان3

مورد9909باشرقیاذربایجاناستان-4

مورد9571باالبرز-استان5

مورد9561بافارس-استان6

مورد7895بامازندران-استان7

مورد7327باگیالن-استان8

مورد7162باکرمان_استان9
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مورد6838باغربیاذربایجان-استان10

مورد6297باخوزستان-استان11

نظ یافته، توسعه کمتر شهرهای به نسبت یافته توسعه شهرهای در قتل آمار باالبودن به باتوجه درواقع فوق وعاملرامارهای ساختارجامعه بودن سنتی یه،

کند.میرنگراکمناموسیقتلهایدرمؤثر

دانند.میحوادثیدرچنینومؤثرکرمحراعاملایرانیدرجامعهفرهنگیتغییراتهستندکهباوربرایندرایرانجامعهشناسانجدیدااما

دختر قتل واقع پوال13در انعکاس نامحرم مرد با ارتباط ظن به تالشی هایرساله نگاه این که است مدرنیته و سنت گفتمان دو بین تضاد یا جامعه شدن یزه

است.شدهجامعهدرمتعارفشعوریاجمعیوجدانشدنرنگکمباعثاجتماعی،مشخصواقعیتیکدربارهناپذیرآشتیومتضاد

شد؟وحشتناکیحوادثچنینازبروزمانعتوانمیچگونهآیدکهمیپیشسئوالیفوقتفاسیرتمامبانهایتدر

داشت.توجهقانونیومدنینهادهایسطحدودربایدپرسشاینبهپاسخرد

کیف ومجازات قانون بااعمال دارند وظیفه رسمی نهادهای اول مرحله طردر از وهمچنین نده بازدار امکاناتری تمام از استفاده با جامعه درسطح آموزش یق

کرد.یرگیوجلبایدحوادثیچنینازبروزوآموزشیاییرسانه

شوشانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۵:۳۰-۹۹/۰۳/۰۹(استسازمانآنتجدیدنظرهیأتصالحیتدرقانونیپزشکیبدویهیأتآراءبهنسبتاعتراض

نیستندرسیدگیبهصالححقوقیعمومیدادگاههایوبودهسازمانآنتجدیدنظرهیأتصالحیتدرقانونیپزشکیبدویهیأتآراءبهنسبتاعتراضبهرسیدگی

پروندهیانرجخالصه

تا نظ3/2/91یخردر ابطال بر مبنی ارومیه پزشکی نظام انتظامی بدوی هیأت طرفیت به شکواییهای ی.خ. تارآقای در که هیأت آن شده20/8/89یخریه ابراز

ادا عدالت دیوان اورولوربه جراح و متخصص ع.ت. دکتر آقای عملکرد از اینجانب داده توضیح و تسلیم دادسرایژی هشتم شعبه دادیار کردم، شکایت ی

مط کامل طور به را موضوع اینکه بدون هیأت آن و نمود ارجاع مذکور هیأت به را موضوع ارومیه انقالب و بیمارستانیرعمومی و شکایت پروندههای و کند ح

بز علت به من کردهاند، صادر من بیحقی بر رأی کند أخذ توضیح شکایت طرف و من از و نماید مالحظه وررا گرفتم قرار جراحی عمل تحت پروستات گی

فل میله با ایشان دستیار جراحی از پازقبل به منجر و کردند وارد ضربه بنده مثانه به کامری مثانه ناحیه از هم و شد مثانه خودگی حتی و شدهام معیوب اًل

ج در دیوان اول شعبه در پرونده دارم. رسیدگی تقاضای و شد مسلم تخلف آنجا در و داد انتقال تهران به مرا مقصر استرپزشک گرفته قرار رسیدگی یان

از که شده پیشابراه تنگی دچار عمل از بعد و گرفته قرار پروستات جراحی عمل تحت ی.خ. آقای داشته اظهار تقدیمی الیحه طی ارومیه پزشکی نظام سازمان

قصو گونه هر از وی دستیار و معالج پزشک علمی مستندات اساس بر میباشد. پروستات بسته و باز عمل شده شناخته دررعوارض شاکی و شدهاند تبرئه ی

م انتظامی عالی هیأت نهایت در و ارومیه پزشکی نظام انتظامی تجدیدنظر هیأتهای به میتواند انتظامی بدوی هیأت رأی به اعتراض داشتن یزکرصورت

ماده به الحاقی تبصره بهموجب اینکه به نظر دیوان اول شعبه نماید. رسیدگی تقاضای و مراجعه از42(تهران) اعتراض به رسیدگی پزشکی نظام قانون

عدم قرار غربی آذربایجان استان تجدیدنظر دادگاه صالحیت اعتبار به میباشد مربوطه استان تجدیدنظر دادگاه صالحیت در پزشکی انتظامی هیأتهای آرای

ماده استناد به غربی آذربایجان استان تجدیدنظر دادگاه شانزدهم شعبه پرونده وصول از پس مینماید. صادر که38صالحیت پزشکی نظام سازمان قانون
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قـرار غـربی آذربـایـجان انتظامی تجدیدنظر هیأت شایستگی اعتبار به است داده قرار استان انتظامی تجدیدنظر هیأت صالحیت در را اعتراض به رسیدگی

است.گرفتهقرارشعبهاینکاردستوردرکهداشتهارسالکشوردیوانعالیبهراپروندهوصادرصالحـیتعدم

دیوانرای

مواد از جمهو34،35،36،38مستفاد پزشکی نظام سازمان ترقانون (که ایران اسالمی اسری کرده تعیین را آنها صالحیت و گوناگون هیأتهای )تکیب

ابتدائ پزشکی انتظامی بدوی هیأتهای آرای که است شمارهاین صالحیت عدم قرار مراتب به بنا است استان تجدیدنظر هیأت در اعتراض قابل /3-00033ًا

فوق3/92 استان پزشکی انتظامی تجدیدنظر هیأت صالحیت تشخیص با و شده صادر درستی به غربی آذربایجان استان تجدیدنظر دادگاه شانزدهم شعبه

گردد.ارسالذیصالحمرجعبهپروندهمیداردمقرر

مستشار–کشوردیوانعالی25شعبهرئیس

خوشوقتیسعیدی-

پیام/*انتهای

استمانسازآنتجدیدنظرهیأتصالحیتدرقانونیشکیپزبدویهیأتاءآربهنسبتاضاعترک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۵:۲۰-۹۹/۰۳/۰۷(مازندران)(میکندکورنمیدهد،شفاالکلیمشروبات

گرفت.رانفر۸جانمازندراندرامسالفروردینکرونا،ازیرپیشگیبرایالکلیمشروباتمصرف

گزارش هایخبرنگاربه استان جوانگروه خبرنگاران قانونیکلر،مدییرساازباشگاه ،گفت:پزشکی تقلبی۸مازندران الکلی مشروبات مصرف اثر بر نفر

بود.نشدهثبتگیرمهیچپارسالمشابهمدتکهحالیدرباختند،جانمازندراندرامسالفروردین

است.شدهثبتموردموردیکباکدامهرنوشهرونورآمل،و۲باقائمشهر،۳بابابلافزود:او

است.شدهگزارشمتاهلهمگیشدگانفوتکلازگفت:هستند،نزبقیهومرد۷تعداداینازاینکهبیانباعباسیدکتر

قانونیکلرمدی مراکزپزشکی از ارسالی گزارش اساس بر افزود: قانونیمازندران باپزشکی راهنمایی ترتیب به متوفیان سواد سطح باالتر۳استان و لیسانس ،

هستند.موردیکباکدامهربیسوادوابتداییدیپلم،،۲

گزارشهای در اینکه بیان با قانونیاو هیچرمپزشکی داد: هشدار خانوادهها به دارد، وجود هم شده پلمب تقلبی الکلی مشروبات مصرف اثر بر نفر چندین گ

میشود.تهیهزمینییرزگاههایرکادرموارداغلبدرنیزشدهپلمبالکلیمشروباتحتیونداردوجودکشوردراستانداردیالکلیمشروباتگونه

کنند.ابالغآنانبهراالزمهشدارهایوتوصیههاوباشندخودجوانانونوجوانانفرزندان،مراقبمیدهیمهشدارخانوادههابهافزود:عباسیدکتر

)۰۶:۳۹-۹۹/۰۳/۰۷(99درفروردینتقلبیالکلیمشروباتمصرفاثربرمازندرانی8گرم

دادند.دستازراخودجانتقلبیالکلیمشروباتمصرفاثردرنفر8یرسالجافروردیندرگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش سارگزاربه شهرستان از فارس سالجاری فروردین در کرد: اظهار خبرنگاران، جمع در امروز صبح عباسی علی الکلی8یری، مشروبات مصرف اثر در نفر

است.نشدهگزارشفوتیقبلسالمشابهمدتدرکهاستحالیدراینکهدادنددستازراخودجانتقلبی

است.شدهثبتموردموردیکباکدامهروشهرو،نورآملو2باقائمشهر،3بابابلافزود:وی

است.شدهگزارشمتاهلهمگیفوتشدگانکلاز:کرداضافههستند،نزبقیماومرد7تعداداینازاینکهبهاشارهبامازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

مراکز از ارسالی گزارش براساس کرد: بیان مسؤول قانونیاین باپزشکی راهنمایی ترتیب به متوفیان سواد سطح باالتر3استان و لیسانس ،ابتدایی2، ،دیپلم
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هستند.موردیکباکدامهربیسوادو

گزارشهای در اینکه به اشاره با قانونیعباسی هشداررمپزشکی خانوادهها به دارد، وجود هم شده پلمب تقلبی الکلی مشروبات مصرف اثر بر نفر چندین گ

کا در موارد اغلب در نیز شده پلمب الکلی مشروبات حتی و ندارد وجود کشور در استانداردی الکلی مشروبات گونه هیچ میشود.زگاههایرداد: تهیه زمینی یر

کنند.ابالغآنانبهراالزمهشدارهایوتوصیههاوباشندخودجوانانونوجوانانفرزندان،مراقبمیدهیمهشدارخانوادههابهکرد:خاطرنشانوی

/ع86034پیام/انتهای

مازند،پیامنیوز،شیعهخبرخودرو،آنالین،تجارتفارس،اکوآنالین،ایرانانتخاب،شفاف،یرخبپایگاهشهروند/روزنامهپانا/سیما،وصداایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع
24رویدادکنا،رداغ،خبرباتو،تابناکروزنو،امید،وتدبیرها،ینربرتایران،دیدهباننو،سالموارش،

)۰۵:۳۶-۹۹/۰۳/۰۷((گیالن)آیددرمیصدابهکهبرایزنگهاجامعه؛درخشونتافزایش

آو تاب و تحمل آستانه کاهش پیامد رفتن در کوره از و غضب تندخویی، خشونت، ایرنا- - دررشت به منجر موارد بیشتر در که است جامعه رفتارگیری کالمی، های نتیجهری در و ی
شود.میناپذیرجبرانحوادثبروزونزاع

ف میانه در - ایرنا – چیررشت کسی ها وعربده وزیادها آید برمی شان حنجره ته از که نامفهوم و ته سرو بی وعبارات زشت کلمات مشتی جز فهمد نمی ی

دهند!خوددستیرکامباداچیست؟ازخشونتوعصبانیتهمهایناندازد،میدلبهوهراسوهولکهشودمیوحشتناکیصداهایبهتبدیل

شود.واردشانبحثبهکندنمیجراتکسیاماکردهشاندورهجمعیت

ممتدرتصوی های جیغ با که است شب نیمه دیگر؛ میزی بیرون محل اهل کند، می او خاندان و شوهر نثار که هایی فحش و جلورن جرات کسی اما یزند

کند.میمنتقلدرمانیکزرمبهرانزهماورژانسوبردپاسگاهبهبدزبانهمسرحرجوضرباتهامبهرامردوآیدمیپلیسواورژانستانداردرفتن

پا های چمن روی بر که جوانی رود می گرمی به رو هوا و است اردیبهشت روزهای از یکی غروب دیگر؛ رارقابی آنها و گذاشته قدم بازک کند می له پا یر

است.مردمهمهوشمااستفادهبرایفضااینشو،جرخازودچمنها،داخلرفتیچراگوید:میمعترضانهنگهبانآید،میخودبهنگهبانمردصدای

چنان عصبانیتش میان در آنی به را نگهبان مرد و شده جوان خشم به منجر نهایت در و لفظی دعوای به بحث این و دهد می نشان تندی واکنش جوان اما

سپارد.میجاندمدروخوردمیخیابانجدولبهسرشوافتادهزمینبرکهدهدمیهول

خبرتصوی بدتر، و دیگر مردری و شد منتشر اخیر های هفته طی که است من۵۲ی به صبح هشت حوالی ای بابلسرزساله بهنمیر روستای در همسرش مادر ل

من به آن از بعد و رساند می قتل به را همسر مادر و همسر ای اسلحه با و رود دخترزمی دو و رفته دیگر روستایی در خود گلوله۱۴و۱۷ل هدف را اش ساله

شود.مییرمتواودهدمیقرار

آخ پدراما که است آن نماید می ترسناک و دلخراش که آن مجارین فضای در اخیر روز دو طی که اتفاقی برد می خواب در را نوجوانش دختر سر داس با یزی

تصوی وهمزمان یافت ای گسترده بازتاب ها رسانه ازرو دختآی ترحیم نامرگهی که شد منتشر باالی۱۰ک بر خاندان مردان از مردانیآنفر درخشید می گهی

بودند.کردهتطهیرراخودناموسیقتلاینبانوعیبهکه

با خشونت وقایع این از هایی نمونه پرخاشگراینها تندخویی، خشونت، هستیم، آنها شنونده یا شاهد ما همه روز هر که است رفتنری در کوره از و غضب ی،

آشناست.وملموسبرایمانبسیارچه

99دینفروردرتقلبیلکلیامشروباتمصرفاثربرانیمازندر8گمرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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جارامو امور از بخشی به شده تبدیل که آوری تاب و تحمل آستانه کاهش پیامد که عوارضی مان، زندگی دریه به منجر موارد بیشتر در و است جامعه یرگیری

شود.میناپذیرجبرانحوادثبروزونزاعنتیجهدرویررفتاکالمی،های

کهجرائم دراستان تنها نه جرائم آمار میان در روزها این شتم و ضرب و توهین نزاع، شامل وبرافروختگی خشم تندخویی، عصبانیت، برخشونت، مبتنی

است.توجهیقابلرقمماجامعهدربلکهاستینرباالت

آو تاب و مردم تحمل آستانه دهد می نشان که کوچکترشرایطی با و یافته کاهش جامعه رفتاری و کالمی های العمل عکس شاهد تنش خارین عرفری از ج

هستیم.افرادبین

اند دست و کارشناسان اعتقاد به وضعیت این بیافزائیم عادی مسائل به هم را آن از ناشی تبعات و ها دغدغه استرس، و کرونا موضوع اگر امررحال کاران

است.شدههمتروخیمقبلبهنسبت

قرا بی شاهد برمان دور روزانه ما طوربیشتر به هستیم، خود نیز و مردم تحمل آستانه کاهش عبارتی به یا ها دررفتن کوره از ها، عصبانیت ها، بیری با که ی

ت تراهمیت جلوه کم و شدیدرین دعواهای و جدالها ها، کشمکش مگوها، و بگو کرد، عبور آن کنار از گذشت و اعتنایی بی و صبر با توان می که موضوع ین

کند.مینابودراگیرردافرادزندگیکهدهدمیخراتفاقهاییوشودمییرناپذیجبرانشرایطبهمنجرگاهیوگیردمیشکل

به دست اجتماعی های محیط برخی تاثیر تحت و زودگذر احساسات خاطر به افراد مواقع بیشتر در که رود می شمار به منفی های هیجان دسته آن خشم

کند.ایجادآنانبرایفراوانیمشکالتادامهدراستممکنکهزنندمیعملی

بیکا جامعه، اتفاقات با تحمل آستانه کاهش ارتباط روانپزشکان و شناسان ومخارجامعه درآمدها میان شکاف و فاصله اقتصادی، مشکالت عدالتی، بی جری،

دانند.میجامعهدرخشونتدالیلازرافرهنگواجتماعبرسیاسیغلبهوافسردگیواضطرابطبقاتی،فاصلهخانواده،

جمهورگزارخب مری اسالمی بری با گیالن میرگزارکز دالیلزی واکاوی به نسبت حوزه، این به مربوط کارشناسان از دعوت و تحملگرد آستانه کاهش و خشونت

است.کردهاقداممردم

داردکشورسطحدررالفظیوفردییرگیردمیزانینرباالتگیالن؛

باالت اما هستند، آرام گیالن مردم کنند، می فکر اینکه علیرغم گفت: گیالن انتظامی نیروی اجتماعی امور درمعاون میزان سطحرگیرین در لفظی و فردی ی

است.استاناینبهمربوطکشور

اختصاص خود به را اول رتبه کشور سطح در کالمی و فردی نزاع موضوع در گیالن استان متاسفانه افزود: زاده رسول مجید سرهنگ ایرنا، خبرنگار گزارش به

رود.میباالترهانزاعآمارفروردیناواخروسالگرمهایفصلدرکهاینضمنداده،

نیست.استاناینبافرهنگمردمیبندهزمهماینداشت:اظهارشوند،میخاطرآزردهخاصموضوعینرکوچکتباگیالندرمردماینکهبیانباوی

است.یافتهافزایشدرصد۲۱جمعیدستهیرگیردونزاعوکاهشگیالناستاندردرصدپنجگذشتهسالطیفردییرگیردونزاعکرد:نشانخاطروی

استان این در قتل وقوع پارسال همچنین داشت: اظهار است، خشن جرائم جزء قتل که این بیان با گیالن انتظامی نیروی اجتماعی امور درصد۷۰معاون

داشت.افزایش

قانونیپزشکیبهنزاعارجاعاتنظرازگیالنهشتمرتبه

یافت.اختصاصاستاناینبههشتمرتبهقانونی،پزشکیبهنزاعارجاعاتنظرازپارسالداشت:بیاننیزگیالنقانونیپزشکیکلرمدی

در ما آمار اینکه بیان با قربانی مهدی قانونیدکتر ازپزشکی ای عمده بخش که کنم می احساس کرد: اضافه است، نزدیک هم به انتظامی نیروی آمار با

است.کالمیتوهیندرهایرگیرد

بدت داشت: اظهار فیروی های نزاع ارجاعات نظر از گیالن استان رتبه بهزین قانونییکی "پزشکی که۱۰تا۵بین باشد می هستند" شتممدعی و ضرب مورد

(گیالن)آیدمیدرصدابهکهایبرزنگهاایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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گرفتند.قرار

سال کرد: نشان خاطر دارد، ارتباط اقتصاد مقوله با ها نزاع اینکه بیان با بیشتربیشت۹۱و۹۰وی رقم میان البته که داشتیم را نزاع آمار کمترین و ۱۰ینرین

دارد.وجودتفاوتدرصد

قانونیکلرمدی تاثیپزشکی دایره اقتصادی مشکالت کرد: اضافه گیالن چنانکهیادیزیرگذاراستان کند می متاثر را همه و بهدارد قادر افراد مواقع خیلی

شود.مییکیزفیهاییرگیردونزاعموجباینونیستندعصبانیتلرکنت

سال داشت: بیان نیز گیالن استان در قتل درباره داشتیمرکمت۹۷وی را قتل موارد درین سال۹اما شدهنیز۹۸ماه بیشتر گذشته، سال آمار کل از قتل آمار

است.

داردراخشونتبهمربوطپروندهسومودومرتبهاخیرسالسهدودرگیالن

می این در نیز شناس جامعه علیزاده رضا پژوهشیزدکتر کار و بررسی به اشاره با گیالن۱۰گرد گفت: " شناسی گیالن "پژوهشکده در گیالن استان اساسی مسئله

دارد.راخشونتبهمربوطپروندهسومودومرتبهاخیرسالسهدودر

اما دید، را آنها توان می آسیب عنوان به منظر یک از ها پدیده سایر مانند کنیم، می صحبت خشونت مانند هایی پدیده با ارتباط در که زمانی افزود: وی

شود.میاجتماعیمسئلهبهتبدیلبلکهگفت،آسیبتواننمیآنبهدیگرشود،مییادزجامعهدرپدیدهیکتنوعوتعددکهزمانی

فی خشونت اینکه بیان با باالتزوی بنریکی بندی سهمیه به مربوط "اتفاقات جامعه در اتفاقات از برخی داشت: اظهار است، عینی خشونت سطح ین"زین

است.باالیکیزفیوکالمیهایخشونتکهاست،ایننشانگر

مجا فضای نقش درباره شناس جامعه مجازاین فضای کرد: نشان خاطر ها خشونت و اتفاقات بروز در چیزی هایزی الیه در که داشتهریزی وجود جامعه ین

است.جامعهسطحدراشکالبلکهنیستیزمجافضایازاشکالکند،میعیانودهدمینشانرا

آما شکل به جامعه در را خشونت مفهوم اینکه بیان با ادامه در داروی کننده نگران و باال سطح در بهری کرد: اضافه رفتایم، و عمل نوع هدفرهر با که ضربهی

شود.میگفتهخشونتشود،انجامگروهییافردبهزدن

ف خشونت در موضوعات داشت: اظهار گیالن در خشونت افزایش به اشاره با علیزاده استانردکتر غرب در انداختن تیکه و تماس لمس، زدن، بوق دارد، ق

رفتا خشونت چرا اینکه واقع در دارد، فرهنگی و اجتماعی عوامل موارد این همه البته که است مناطق سایر از گفتاربدتر و استری بیشتر مناطق برخی در ی

دارد.ارتباطمختلفعللبه

جنس دو هر در خشونت سنی میانگین اینکه بیان با شناس جامعه است،زاین آمده پایین مرد و نشدهن بحران به تبدیل هنوز خشونت کرد: نشان خاطر

است.کنندهنگرانوجدیایمسالهحاضرحالدربلکه

جامعهاتفاقاتباتحملآستانهکاهشارتباط

پیشگی معاون و بهرروانپزشک میزی این در نیز گیالن استان ارتباطزیستی جامعه در آمده پیش اتفاقات با خشونت و تحمل آستانه کاهش داشت: بیان گرد

دارد.

همزمان اتفاق چند اگر افزود: راد نوبخت فرحناز دادردکتر آمدهخ پایین فرد تحمل آستانه درصد صد دهد، انجام نتواند را آن همزمان پردازش فردی مغز و

شود.میاضطرابدچارو

غ خشم اینکه بیان با بشروی و انسان نهاد در تولد بدو از که است درونی پرخاشگریزه مرحله به خشم اگر داشت: اظهار است، داشته وجود برسدریت ی

غ فرد کنتریعنی"اینکه را اش درونی بریزه بیرون و نکند یابد،رل می نامناسبی بیرونی نمود واقع در پرخاشگیزد" فیربنابراین و روانی کالمی، تواند می یکیزی

باشد.
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طور به کرد: نشان خاطر روانپزشک انسانرغطبیعیاین درون در بشر های تکانه کاهش برای خشم هایزه تکانه این وقتی و دارد بهزوجود تبدیل شود یاد

دارد.مختلفهایعلتموجودوضعیتبهتوجهباکهاستآمدهپایینتحملآستانهگوییممیوشودمییرپرخاشگ

پیشگی بهرمعاون منزی داخل که اتفاقاتی به که وقتی مثل کرد: اضافه است، درونی شرایط این علت یک اینکه بیان با گیالن استان دهد،رلزیستی می خ

کنند.میخودزنیگاهیواستیادزآنهادرخشمنمودوضعیتایندراند،افسردهکهافرادییادهیممینشانخشموواکنش

تش ادامه در سیستمروی مشکالت و خانواده در مشکالت فرزندان، تربیت نحوه به خشونت درونی عوامل بنابراین داشت: اظهار خشونت درونی های علت یح

شود.میمربوطافرادهویتی

خشونتدرونیهایعلتدیگرازافسردگیواضطراب

اختالالتی رابطه این در کرد: بیان و عنوان خشونت درونی های علت دیگر از را افسردگی و اضطراب ادامه در روانپزشک احساسراین فردی اینکه دهد، می خ

شود.میآنازناشیمشکالتواضطرابدچارکند،تامینراخانوادهمعاشجملهازمسایلیتواندنمیکند،

به توجه "با اقتصادی عوامل و ها قیمت شدید نوسانات چه اگر کرد: نشان خاطر آسیبیوی اما هستند، بیرونی عوامل جزء معاش" درباره شده بیان موضوع

است.درونیآسیبزند،میفردبهکه

علتهای از دیگر یکی امنیت عدم احساس اینکه بیان با بروی تواند نمی فردی اینکه و امنیت عدم احساس داشت: اظهار است، خشونت با ارتباط در درونی

دهد.دستازراخودلرکنتتاشدهموجبتواندمیمهماینبرساند،عملبهرافرزندانشدهبینیپشهایبرنامهوداشتهلرکنتخانواده

اجتماعی مشکالت تا گرفته سیاسی فرهنگی، اقتصادی، مشکالت از بیرونی مسایل : گفت نیز خشونت با ارتباط در بیرونی مسایل درباره همهوی خشونت، بر

دارد.ارتباطمردمتحملآستانهکاهشو

کند.میتکرارراخودکودکیبددورانکند،مییرپرخاشگکهفردیمواقعبرخیدرداشت:بیانخشونتدریکژساربیولویشهربهاشارهباروانپزشکاین

خشونتبراقتصادمستقیمتاثیر

خشونت بروز در اول عامل را اقتصاد گفت: خشونت، افزایش بر اقتصاد موضوع مستقیم تاثیر به اشاره با گیالن استان انتظامی نیروی اجتماعی امور معاون

دارد.ارتباطآنمانندوسرقتافزایشاعتیاد،بابلکهخشونت،درتنهانهاقتصاددانم،می

مجا فضای و ها رسانه اینکه بیان با زاده رسول دیگزسرهنگ عامل نیز سری و طنز های برنامه از برخی در افزود: هستند، خشونت در شاهدری هم ها یال

هستیم.خشونتترویج

مدی سوء با مردم خشونت ارتباط و ها دستگاه کاردکرد مهم نقش بیان با مانندروی و ها اختالس مردم، اعتمادی بی اضطراب، داشت: اظهار استان در ها یت

شود.میمردمخشونتبروزموجبنیزآن

ندا اعتقاد انتظامی نیروی در ما کرد: نشان خاطر زاده رسول معتقدیمرسرهنگ بلکه دهیم انجام سلبی برخورد تنها سلبییم هم و ایجابی کار باید هم که

است.سلبیاقداماتمسلحنیروهاییترمامواماگیرد،انجام

تحملآستانهکاهشدرجامعهنقش

قانونیکلرمدی کهپزشکی است عاملی چهار معنویت و اجتماع فرد، روان فرد، خود داشت: بیان تحمل آستانه کاهش و خشونت های علت درباره هم گیالن

دانم.میدیگرمواردازبیشتررااجتماعنقشکهداردارتباطمردمتحملآستانهوخشونتبا

قربانی مهدی شناساندکتر جامعه به جایگاهی متاسفانه داشت: اظهار دهیم، نمی شناسان جامعه به را اجتماعی معضالت درمان امروز که مهم این به انتقاد با

دهیم.نمیهایزساتصمیموهایرگیتصمیمدر

گفت هم با علمی و سیاسی فرهنگی، افراد که آید می پیش کم کرده، پیدا غلبه سیاست کرد: نشان خاطر ایم، کرده تضعیف خیلی را فرهنگ اینکه بیان با وی
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باشند.داشتهجامعهدراینچنینیمسائلکاهشجهتدرمنطقیگوییو

اجتماعوفرهنگبرسیاسیغلبهخشونت؛افزایشعاملینرمهمت

می این ادامه در شناس جامعه علیزاده مهمتزدکتر سخنانی در دانسترگرد اجتماع و فرهنگ بر سیاست غلبه را خشونت افزایش عامل هرین داشت: اظهار و

کرد.صحبتفرهنگباتواننمیسیاستمنطقبادارند،راخودخاصمنطقدو،اینازکدام

دچار متاسفانه است، سیاسی عینک با اجتماعی و فرهنگی مسایل به ما نگاه وقتی افزود: نیست، اجتماع و فرهنگ منطق سیاست، منطق که این بیان با وی

است.سیاسیجامعهکهنباشیمخوشحالخیلیشویم،میهممشکالتاین

زمانش مدت غیررسمی، و رسمی فرهنگ پذیرش فاصله شود، می جامعه در خشونت موجب غیررسمی فرهنگ بر رسمی فرهنگ غلبه داشت: اظهار یادزوی

یم.ربپذیرافرهنگاینتاکنیممیمقاومتبسیارواست

است.ضعیفبسیاراستانایندراقتصادکرد:نشانخاطروعنوانگیالندرخشونتعواملدیگرازرااقتصادیهایبحرانومشکالتشناسجامعهاین

است، محرومیت از بیشتر اثرش محرومیت، احساس کرد: اضافه است، خشونت عوامل از دیگر یکی جامعه در محرومیت و تبعیض احساس اینکه بیان با وی

کند.میایجادتنشویرگیردخودبهخودمهماین

اینکه ضمن است، کرده تر عصبانی را مردم آینده از نگرانی و آینده به امید کاهش کرد: نشان خاطر آینده به امید مهم نقش به اشاره با شناس جامعه این

ای ساده ظاهر به خبرهای و افتاده مخاطره به مردم اجتماعی روانی، راامنیت اجتماعی روانی امنیت این غیره و آلوده برنج و ذرت آلوده، شیرهای مانند

دهد.میقرارتاثیرتحت

کرد: نشان خاطر گیرد، نمی انجام نیز تکذیب و تایید و دارد ای گسترده نمود ما جامعه در که است معضالتی دیگر از منفی خبرهای پمپاژ اینکه بیان با وی

هستیم.یزمجافضایبهمردمگستردهاقبالشاهددلیلهمینبهداده،دستازراخودجایگاهرسمیرسانه

خشملرکنتبرایهاآموزشارائهضرورت

پیشگی معاون و بهرروانپزشک بهزی اشاره با گیالن هاییستی آموزش ارائه گفت: پایین سنین در و کودکی از ویژه به زندگی مهارتی آموزش به توجه ضرورت

گیرد.قرارتوجهموردبایدهاتکانهوخشملرکنتراستایدرزندگیهایمهارتبهمربوط

اصولی گیرد، قرار توجه مورد پیش از بیش باید شده کمرنگ ما جامعه در که اخالقی اصول افزود: اخالقی اصول به توجه ضرورت بر تاکید با راد نوبخت دکتر

یم.زبیاموفرزندانمانبهبایدکهرودمیشماربهاخالقیاصولجملهازگذشتوبخششمانند

و شود توجه موارد این به باید مدارس در داشت: اظهار دهیم، ارتقاء را گو و گفت و مذاکره فرهنگ باید اینکه بیان با دروی رقابتی حالت از آید،مدارس

شود.میموجبراآنانروانیآرامشمهماینکهگیرندیادراکتیرمشافعالیتوکاروزندگیآموزاندانش

و گفت با که بگیرند یاد آنان که شود می موجب مدارس، در آموزان دانش بین در آن ترویج و گو و گفت فرهنگ به توجه کرد: نشان خاطر روانپزشک این

دارد.بسزاییتاثیرآیندهدرآنانفردیواجتماعیزندگیدراینوشودمیحلمسایلگو

پیشگی بهرمعاون برقرازی اینکه و عدالت مهم نقش به اشاره با سخنانش ادامه در گیالن استان داشت:ریستی بیان دهد، می کاهش را خشم عدالت ی

دهد.میکاهشراخشممهماینکهکنیمبرقرارجامعهدرراعدالتودهیمبهاآنهابهنبندیم،خواهند،میمردمکهدنیویمسایلبهراچشمان

در نتیجه در و مردم در شادی تا دهیم قرار نظر مد قانون سایه در شود، می بینی پیش مردم عموم برای که عدالتی با را جامعه در اعتدال داشت: اظهار وی

شود.ایجادکالنسطح

همکا جامعه در اجتماعی نشاط ایجاد برای باید همه کرد: نشان خاطر دارد، جامعه در نشاط ایجاد در مهمی بسیار نقش دولت اینکه بیان با کنند،روی ی
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گیرد.قرارنظرمدجامعهدرافرادنشاطایجادبرایبایدغیرهروی.پیادهوهمگانیهایورزشپاییرب

برای جامعه سطح در هایی روش باید بنابراین هستند، بودن شاد دنبال به افراد نهاده، انسان در خداوند که است غرایز از شادی داشت: بیان روانپزشک این

شود.عملیاتیوگرفتهنظردرافرادشادی

فرهنگیکارهایانجامبراییرهمکالزوم

باشند.داشتهیرهمکابایدهمهواستجمعییرکانیازمندفرهنگی،کارداشت:بیانادامهدرگیالناستانانتظامینیرویاجتماعیمعاون

سا فرهنگ اهمیت به توجه با افزود: نیرویزوی اجتماعی معاونت آسیب، و خشونت کاهش برای مختلف های زمینه در همگانی های آموزش ارائه و ی

مجا فضای زمینه در همگانی های آموزش برای پیشگیزانتظامی کردهری، آغاز قبل مدتها از را اقداماتی غیره و مساجد مدارس، در خشونت و سرقت از ی

است.

ه فرهنگی کارهای انجام اینکه بیان با باشیمزوی داشته مدت بلند های برنامه باید فرهنگی کارهای انجام برای کرد: نشان خاطر است، بر هایزینه برنامه یرا

ندارد.آنچنانییرگذارتاثیفرهنگیکارهایدرمدتکوتاه

گی بهره کرد: اضافه و دانست مهم تحمل آستانه افزایش و خشونت کاهش در را خانواده در معنویت و ایمانی های انگیزه تقویت وروی روانشناسان از ی

گیرد.قرارتوجهموردبایدراستاایندرنیزشناسانجامعه

شوددادهسوقزندگیهایمهارتسمتبهمدارسدرهاآموزش

می این ادامه در شناس جامعه علیزاده پیشگیزدکتر برای فرزندانمان به کودکی از ها آموزش ارائه ضرورت بر تاکید با گفت:رگرد ها آسیب از آموزشهای باید

شود.دادهسوقگووگفتوزندگیهایمهارتبهمربوطهایآموزشسمتبهخواندنوحفظبرتاکیدجایبهمدارسدر

دا زندگی های مهارت آموزش و گو و گفت فرهنگ به احتیاج مدارس در اینکه بیان با باروی کرد: نشان خاطر هاییم، مهارت حوزه در الزم های آموزش ارائه

حد تا توان می مدارس در بزززندگی در ها آسیب بروز از پیشگیریادی کردرگسالی مهارتیزی و نمایند عمل و رفتار چگونه مختلف شرایط در آموزند می یرا

آموزند.میراخشملرکنتمانندهایی

تاثی به اشاره با باالترگذاروی ها خانواده هنوز اینکه و فرزندان بر مادر و پدر تاثیری لحاظ به را نمره مارگذارین های سیاست داشت: اظهار دارند، فرزند بر ی

ببینیم.پررنگراخانوادهنقشبایدکهحالیدررفتهخانوادهکوبرسسمتبه

دارندحلراهاجتماعیمشکالت

می پایانی بخش در شناس جامعه خستهزاین را خودمان نداشت حل راه اجتماعی مشکالت اگر داشت: بیان دارند، حل راه اجتماعی مشکالت اینکه بیان با گرد

شود.گرفتهبهرهراهکارهااینارائهوهایرگیتصمیمدرمختلفهایبخشتخصصوتوانوظرفیتازبایداماکردیمنمی

بزعلیزاده اشتباه ماست، روی پیش دنیا تجربیات داشت: آمراظهار با خودمان کردن مقایسه ما بسیارگ اما است، اروپا و فرهنگریکا که کشورهایی از ی

مدت در خود اجتماع و فرهنگ قوت نقاط و درونی های ظرفیت بر تکیه با اند توانسته ماست شبیه وضعیت۲۰آنان به را مردمانشان زندگی مطلوبسال

است.شدنیهممابرایمهماینقطعطوربهورسانده

است.فاکتورهاییوملزوماترعایتنیازمندمهماینامابودامیدوارآیندهبهکرد،نگاهراقضیهمثبتجنبهبایدبنابراینکرد:نشانخاطروی

گرفتا از یکی داشت: اظهار است، ما نزد مسایل و سئواالت همه پاسخ که نکنیم فکر اینکه بیان با سیاستگذاروی جایگاه در افراد که است این ما عمده ی،ریهای

دارند.راسئواالتهمهپاسخکهکنندمیفکر

گ تولی از داشت: بیان برداروی دست باید راری چیز همه خواهیم می که است آن ما مشکل بهیم، را آن تا ترسیم می باشیم، داشته خودمان دستان در
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و مسائل حل برای فن اهل توان از و شود اصالح ها شیوه این باید و است رسانده اینجا به را کار مهم این که هستیم کردن فیلتر دنبال کنیم، واگذار اهلش

یم.رگیبهرهمشکالتکاهش

ماشمالنیوز،آفتابیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۰۸-۹۹/۰۳/۰۷(قانونیپزشکیبهنزاعهایپروندهارجاعدرگیالنهشتم/رتبه98سالماهه9طیگیالندرقتلآمارافزایش

قانونیکلرتابناک/مدی بخشپزشکی گفت: یافت، اختصاص استان این به هشتم رتبه قانونی، پزشکی به نزاع ارجاعات نظر از پارسال اینکه بیان با گیالن

است.کالمیتوهیندرهایرگیردازایعمده

،مدی گیالن ندای گزارش قانونیکلربه استانپزشکی این به هشتم رتبه قانونی، پزشکی به نزاع ارجاعات نظر از پارسال داشت: بیان گفتگویی در گیالن

یافت.اختصاص

در ما آمار اینکه بیان با قربانی مهدی قانونیدکتر ازپزشکی ای عمده بخش که کنم می احساس کرد: اضافه است، نزدیک هم به انتظامی نیروی آمار با

است.کالمیتوهیندرهایرگیرد

بدت داشت: اظهار فیروی های نزاع ارجاعات نظر از گیالن استان رتبه بهزین قانونییکی “پزشکی شتم10تا5بین و ضرب مورد هستند مدعی که باشد می ”

گرفتند.قرار

سال کرد: نشان خاطر دارد، ارتباط اقتصاد مقوله با ها نزاع اینکه بیان با بیشتربیشت91و90وی رقم میان البته که داشتیم را نزاع آمار کمترین و 10ینرین

دارد.وجودتفاوتدرصد

قانونیکلرمدی تاثیپزشکی دایره اقتصادی مشکالت کرد: اضافه گیالن بهزیرگذاراستان قادر افراد مواقع خیلی چنانکه کند می متاثر را همه و دارد یادی

شود.مییکیزفیهاییرگیردونزاعموجباینونیستندعصبانیتلرکنت

(گیالن)آیدمیدرصدابهکهایبرزنگهاایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سال داشت: بیان نیز گیالن استان در قتل درباره دررکمت97وی اما داشتیم را قتل موارد سال9ین شده98ماه بیشتر گذشته، سال آمار کل از قتل آمار نیز

است.

)۰۶:۰۲-۹۹/۰۳/۰۷(استاندرنزاعکاهشکردند/دعواآذربایجاندر99ماهنخستیندرنفر2708

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیاداراتبهنزاعازناشیصدماتدلیلبهامسالفروردیندرطینفر708وهزار2گفت:آذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با داشت:رگو اظهار و2یز ادارات708هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به امسال فروردین در پزشکینفر

نزاعقانونی مراجعان تعداد که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این کردند، مراجعه آذربایجانشرقی و2استان حدود929هزار بود، درصد7.5نفر

است.یافتهکاهش

مدت این طی در نزاع مراجعان کل از افزود: وزنفر637وی و2ن حدود71هزار ترتیب به کدام هر گذشته سال مشابه مدت به نسبت که بودند مرد نفر

میدهد.نشانراکاهشدرصد2و21.5

ماه اسفند در گفت: به98صفاییفرد قبل سال مشابه مدت به نسبت کاهش درصد دو با نزاع مراجعان آمار و2نیز تعداد407هزار این از که است رسیده نفر

بودهاند.نزنفر583ومردنفر824وهزاریک

سال در نزاع صدمات مدعی مراجعان کل کرد: خاطرنشان ادارات98وی قانونیبه باپزشکی برابر و36استان تعداد866هزار این از که بود و26نفر هزار

بودند.نزنفر987وهزار9ومردنفر879

60001پیام/انتهای

آناجمن،یزرتبآذرقلم،آنالین،جوانآنالین،یرهمشهیرخبپایگاهآزادی/عصرامین،امروز،رویدادروزنامهایلنا/ایسنا،خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۱۶-۹۹/۰۳/۰۷(قماستانقانونیپزشکیکلادارهازکشورقانونیپزشکیسازمانرییسنشدهاعالمپیشازبازدید

آنرگزارخب پرسنل با و بازدید استان این قانونی پزشکی کل اداره از نشده اعالم پیش از صورت به قم استان به سفر در همراه هیات باتفاق کشور قانونی پزشکی سازمان رییس میزان- ی
کرد.گفتگوودیدار

قانونیشکیپزبهاعنزهایپروندهجاعاردرگیالنهشتم/رتبه98سالماهه9طیگیالندرقتلآمارایشافزک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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سازمانرگزارخب رییس میزان- قانونیی معایناتپزشکی مراکز و آزمایشگاه ستادی، بخشهای از نشده اعالم پیش از بازدید در قم استان به سفر در کشور

کرد.گفتگوودیدارمراکزاینمراجعیننیزوکلادارهمختلفبخشهایپرسنلباوبازدیداستاناینقانونیپزشکیکلادارهتصادفاتونزاع

کا زحمات و تالشها از قدردانی ضمن همچنین قانونیکنانرمسجدی گیپزشکی بهره با امور بیشتر هرچه بهبود به نسبت قم، پیشنهاداتراستان و نظرات از ی

نمود.یابیزارمهمسازمانیاهدافتحققواموربهترپیشبردبرایرانظراتاینوکردیرامیدواابرازسازمانهمکاران

مراک دیگر از سازمان، فقهی مطالعات سازمانزدفتر رییس کردند. بازدید آن از همراه هیئت و مسجدی دکتر که بود قانونیی طیپزشکی همچنین کشور

تعیین بحث در نیاز مورد دستورالعملهای تدوین و عظام مراجع دفاتر با تعامل نحوه فقهی، مطالعات دفتر رییس نیا فاطمی االسالم حجت با نشستی

دادند.قراربررسیموردرااعالمیدیههایوخسارات

همراهی را مسجدی دکتر سازمان کمیسیونهای امور کل مدیر سلحشور بابک دکتر و سازمان عالی مشاور شمسیانی حسین دکتر سفر این در است گفتنی

کردند.

قانونیپزشکیکمیسیونهایبهپروندههزار22ازبیشارجاع

پیام/انتهای

ناقمیرخبپایگاهحمایت/روزنامهدیگر:منابع

)۰۴:۱۳-۹۹/۰۳/۰۸(یافتافزایشاردبیلاستاندرقانونیپزشکیبهنزاعازناشیمراجعان

یافت.افزایشدرصد۲.۵آنماقبلسالمشابهمدتبامقایسهدراردبیلاستانقانونیپزشکیمراکزبهمراجعاتمیزانپارسال-ایرنا-اردبیل

کل اداره عمومی قانونیروابط داد:پزشکی گزارش پنجشنبه روز اردبیل مدتاستان این و۱۲در از۵۷۱هزار ناشی صدمات با مراکزنزاعنفر پزشکیبه

کردند.مراجعهاستانقانونی

هستند.نزنفر۳۸۶وهزارسهومرد۱۸۵وهزار۹تعدادایناز

بیشت نیز حاضر حال در ، گزارش این اساس بهربر ارجاعی پروندههای قانونیین باپزشکی ارتباط فرهنگسانزاعدر با که اطالعرسانیزمیباشد و صحیحی

کاست.موارداینمیزانازمیتواناصولیو

است.خیابانییرگیردونزاعبهمربوطاردبیلاستاندرجرموقوعفراونیینربیشت،آماراساسبر

میکشاند.یردادگستبهرااردبیلاستاندررانفرهزار۸۰میانگینطوربههرسالاجتماعیرفتارهایدرناپسندعاملیکعنوانبهخشونت

قماستانقانونیشکیپزکلهادارازکشورقانونیشکیپزمانسازییسرنشدهاعالمپیشازدیدبازان:میز|خبرخبرادامهادامه
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کار و کسب فضاهای تا گرفته خانواده اعضای از مختلف مکانهای در دیگران با مناسباتشان در خشونتآمیز و نادرست برخوردهای و رفتارها براثر تعداد این

میشود.کشیدهگروهییاوانفرادییهایرگیردونزاعبهکارشانآننظایروآموزشگاهها،معابر،

خبرساواالنی،رآذپیامآنالین،یرهمشهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۱۴-۹۹/۰۳/۰۸(گذاشتجابرمصدوم۷بویراحمدوکهگیلویهدرتصادف

م رئیس ایرنا- مدیریاسوج- فورکز و حوادث تریت دستگاه یک برخورد گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی پژوریتهای با جا۴۰۵یلر بر مصدوم هفت یاسوج-سپیدار ارتباطی جاده در
گذاشت.

پیوست.وقوعبهبابکانجلیلحوالیامروزدقیقه۲و۱۰ساعتدرحادثهاینداشت:اظهارایرناخبرنگارباگووگفتدرپنجشنبهروزجلیلمحسن

دشتروموی و سپیدار های کد اورژانس نیروهای کمتافزود: ارائهردر درمانی اولیه خدمات حادثه این مصدومان به و شدند اعزام حادثه محل به زمان ین

کردند.

م مدیررئیس فورکز و حوادث تصریت بویراحمد و کهگیلویه پزشکی بهریتهای حادثه این مصدومان کرد: دادهیح انتقال یاسوج بهشتی شهید بیمارستان

شدند.

است.نداشتهجانیتلفاتحادثهاینکرد:بیانجلیل

است.داشتهپیدرنخاعیضایعه۱۵۰وزخمیهزار۳۰کشته،هزاریکازبیش۹۵تا۱۳۹۰سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیسوانح

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار۶برافزون

آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب۹۶کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه

است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحوسوانحزمینهدرخطرناکهایاستانازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۴۰ازکمترداشتنبااستاناین

حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه ،۷۲۳استان شهرستان هشت دارای جمعیت نفر و۱۷هزار یکهزار و غربی۶۷۰بخش جنوب در سکنه دارای روستای

است.شدهواقعایران

یافتایشافزدبیلاراستاندرقانونیشکیپزبهاعنزازناشیاجعانمرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۶:۰۲-۹۹/۰۳/۰۹(دادندجانکارسربربویراحمدوکهگیلویهدرنفر9گذشتهسال

است.بودهنفر9گذشتهسالدرکارحوادثازناشیمتوفیاتتعدادبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیاعالمطبق

خب گزارش آماررگزاربه طبق یاسوج از فارس قانونیی استانپزشکی این در گذشته سال در کار حوادث از ناشی مصدومین آمار بویراحمد و کهگیلویه استان

است.بودهنفر364

است.داشتهدرصدی6کاهشگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرآمارایناندبودهمردنفر346نزنفر18تعداداینازفارسگزارشبه

ادارات به مراجعه تفکیک به آمار قانونیاین بویراحمدپزشکی شامل کهگیلویه168شهرستانها دنا96نفر،گچساران76نفر، بهمئی14نفر، ، بوده10نفر، نفر

است.

گذشته سال در کار حوادث از ناشی متوفیات تعداد شامل9همچنین ب5نفر نفر یک و بلندی از سقوط بودهرنفر سخت جسم اصابت نفر سه و گرفتگی ق

است.بودهنفر9بابرابر97سالدرکارحوادثازناشیمتوفیاتتعداداستگفتنیاست

آنالینتجارتیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۰۲-۹۹/۰۳/۰۹(یافتکاهشبویراحمدوکهگیلویهکارحوادثازناشیمصدومانمراجعه

مدی ایرنا- گذشتهریاسوج- سال گفت: بویراحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی در۳۶۴کل که کردند مراجعه استان قانونی پزشکی ادارات به کار حوادث از ناشی مصدومیت دلیل به نفر
است.داشتهکاهشدرصد۶حدود،۹۷سالمشابهمدتبامقایسه

تعداد این از داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در جمعه روز امینی وزنفر۱۸کامروز که۳۴۶ن اند بوده مرد سالنفر با مقایسه در آمار کاهش۹۷این

است.داشتهدرصدی۶

بویراحمد قانونی، پزشکی های اداره به مراجعه تفکیک به آمار این افزود: کهگیلویه۱۶۸وی گچساران۷۶نفر، دنا۹۶نفر، ، و۱۴نفر بوده۱۰بهمئینفر نفر

است.

گذشته سال کار حوادث از ناشی متوفیات آمار همچنین کرد: بیان ب۹امینی نفر یک بلندی، از سقوط نفر پنج شامل جسمرنفر اصابت نفر سه و گرفتگی ق

است.بودهسخت

است.بودهمورد۹نیز،۹۷سالمشابهمدتدرآماراینکرد:عنوانوی

تع قانونییفرمطابق فیپزشکی صدمات از ناشی آثار به کار حادثه از ناشی نیازمصدومیت و شود می گفته کار دنبال به روانی و مکانیکی شیمیایی، یزیکی،
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نیست.مصدومبرایکارفرماوگررکارابطهوجودبه

است.یرپیشگیقابلکارازناشیحوادثدرصد۹۸کهکردهاعالمدادهانجامکههاییبررسیدرکارالمللیبینسازمان

است.یادزگرانرکاتعدادباگربزصنعتیمراکزفاقدبویراحمدوکهگیلویه

هستند.کاربهمشغولبویراحمدوکهگیلویهدرمختلفهایبخشدرگررکاهزار۱۰۳حدود

یافتکاهشاحمدبویروکهگیلویهکارحوادثازناشیمصدوماناجعهمرایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۳/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۳/۱۰۱۳۹۹/۰۳/۱۰

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	یادداشت از ناهید تاج الدین**؛ مجلس مظلوم دهم (۹۹/۰۳/۰۸-۰۹:۳۰)
	جامعه شناختی قتلهای ناموسی در جامعه ایران (۹۹/۰۳/۰۹-۰۹:۰۷)
	اعتراض نسبت به آراء هیأت بدوی پزشکی قانونی در صلاحیت هیأت تجدیدنظر آن سازمان است (۹۹/۰۳/۰۹-۰۵:۳۰)
	اخبار استانی
	مشروبات الکلی شفا نمیدهد، کور میکند(مازندران) (۹۹/۰۳/۰۷-۰۵:۲۰)
	مرگ 8 مازندرانی بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی درفروردین 99 (۹۹/۰۳/۰۷-۰۶:۳۹)
	افزایش خشونت در جامعه؛ زنگها برای که به صدا درمی آید (گیلان) (۹۹/۰۳/۰۷-۰۵:۳۶)
	افزایش آمار قتل در گیلان طی 9 ماهه سال 98 /رتبه هشتم گیلان در ارجاع پرونده های نزاع به پزشکی قانونی (۹۹/۰۳/۰۷-۱۲:۰۸)
	2708 نفر در نخستین ماه 99 در آذربایجان دعوا کردند/ کاهش نزاع در استان (۹۹/۰۳/۰۷-۰۶:۰۲)
	بازدید از پیش اعلام نشده رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی استان قم (۹۹/۰۳/۰۷-۱۱:۱۶)
	مراجعان ناشی از نزاع به پزشکی قانونی در استان اردبیل افزایش یافت (۹۹/۰۳/۰۸-۰۴:۱۳)
	تصادف در کهگیلویه و بویراحمد ۷ مصدوم بر جا گذاشت (۹۹/۰۳/۰۸-۰۸:۱۴)
	سال گذشته 9 نفر در کهگیلویه و بویراحمد بر سر کار جان دادند (۹۹/۰۳/۰۹-۰۶:۰۲)
	مراجعه مصدومان ناشی از حوادث کار کهگیلویه و بویراحمد کاهش یافت (۹۹/۰۳/۰۹-۱۰:۰۲)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




