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ستادیاخبار

)۰۴:۳۴-۹۹/۰۳/۱۲(یمردانیازکشوردرقانونیپزشکیکزرم۱۵۰کشور؛قانونیپزشکیسازمانرییس

یم.رداکشوردرقانونیپزشکیکزرم۱۵۰یزانداراهبهیرفونیاز:گفتکشورقانونیپزشکیسازمانرییس

گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران سازمانازباشگاه رییس آرانی مسجدی عباس قانونیکرمانشاه؛ مراکزپزشکی کمبود به اشاره با پزشکیکشور

حاضرقانونی حال در : گفت کشور، قانونیکزرم۲۷۵در کهپزشکی است فعال کشور اندارم۳۰در راه قضاییه قوه رییس حمایتهای با و اخیرا آن شدهزکز ی

نیازمندیم.دیگرکزرم۱۵۰یزانداراهبهاورژانسیبصورتحاضرحالدرو

حدود : گفت دا۱۵۰او حداقلرشهرستان فاصله که مرکیلومت۸۰یم اولین از قانونیکزری مشکلیپزشکی نفر یک برای اگر که معنی بدین دارند، خود نزدیک

کارهای انجام برای باید فرد این شود، قانونیایجاد فو۸۰خودپزشکی نیاز بنابراین است، دشوار شرایط این قطعا و کند طی را مسیر دررکیلومتر که است ی

شود.یزانداراهقانونیپزشکیکزرمشهرستان۱۵۰این

مجموع از افزود: آرانی فعلیرم۲۷۵مسجدی قانونیکز استیجارم۷۰نیزپزشکی آن ورکز است دشواررم۸۰ی را کار شرایط امر این و است امانی نیز دیگر کز

نیست.خوبآنخطیرومهمفعالیتبهتوجهباقانونیپزشکیسازمانبرایاینویمرندا...ویزبازساوتعمیراتاجازهکهچراکرده،

دا۴۵۰۰ خالی سازمانرُپست رییس قانونییم سازمانپزشکی بدنه در شدید نیروی کمبود به اشاره با قانونیکشور ازپزشکی حاضر حال در گفت: ۷۵۰۰کشور

است.خالیماُپستهایمابقیوشدهاشغالآندرصد۳۰تنهایمرداکهسازمانیُپست

سازمان بدنه در نفر هزار سه حدود اکنون هم گفت: قانونیاو سازمانیپزشکی پستهای به توجه با که است درحالی این و هستند فعالیت مشغول کشور

شوند.اضافهمجموعهاینبهدیگرنفر۴۵۰۰بایدیمردااختیاردرکه

سازمان در پزشک هزار فعالیت از قانونیاو بکاپزشکی نیازمند اورژانسی بصورت اکنون هم وافزود: داد خبر این۵۰۰یرگیرکشور در و هستیم دیگر پزشک

شود.فراهمالزماعتباراتبایدزمینه

انجام۲.۵انجام از او گذشته سال در کارشناسی نظر حجم۲.۵میلیون این انجام قطعا افزود: و داد خبر پارسال در قضایی دستگاه برای کارشناسی نظر میلیون

نیروهای بیشتر فعالیت کار، قانونیاز همکارانپزشکی و میطلبد قانونیرا حوزهپزشکی این در استاندارد حد از بیش عمال آنها اندک تعداد به توجه با

است.یادزآنهایرکافشارومیکنندفعالیت

سازمان توسعه، ششم برنامه اساس بر داد: ادامه آرانی قانونیمسجدی ساالنهپزشکی سال۲۰۰باید سه در که است درحالی این باشد، داشته نیرو جذب نفر

کنیم.جذبرانفریکحتینتوانستیمکشور،استخدامیامورسازمانسویازالزممجوزهایصدورعدمدلیلبهگذشته

جذب مجوز که هم امسال افزود: اعتبار۲۰۰او تامین نیازمند شده، صادر امیدوا۳۰نیرو و نشده تامین هنوز که هستیم تومانی زمینهرمیلیارد این در یم

کند.مساعدتوداشتهراالزمیرهمکابودجهوبرنامهسازمان

مشک کرونایی بیماوفوتیهای گفت: آن فوتیهای و کرونا بحث در سازمان این نقش خصوص در او میشود ارجاع ما به بیمارک سایر مانند هم کرونا یهاری

ندارد.وجودقانونیپزشکیبهاوجسدارجاعبهیزنیاکند،فوتکرونااثربرفردیکهزمانیواست

داد: ادامه آرانی قانونیمسجدی نیاپزشکی کرونا بحث در و است قضایی مراجع استعالمات پاسخگوی نیست،زتنها فوتیها بررسی و شکافی کالبد به یرازی
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است.بودهیربیمااثربرفوت

مراکز به کرونایی فوتیهای تنها افزود: قانونیاو باپزشکی فوتیها این پذیرش استانها همه در زمینه این در و برود جنایی مسائل بیم که میشوند ارجاع

میشود.انجامکالبدشکافیکاروگرفتهصورتبهداشتیپروتکلهایرعایت

سازمان۷۰ رییس شده انجام پناهی" "آسیه پرونده کار قانونیدرصد گپزشکی جزیرکشور در که پناهی" "َآسیه پرونده به هم تخری توسطریان آلونکش یب

شهردا اجراییات آخرماموران بررسی کرمانشاه استان به سفر دالیل از یکی افزود: و داشت کرد، فوت تالشری با که است پرونده این به رسیدگی وضعیت ین

است.شدهانجامبررسیکاردرصد۷۰علمیاستانداردهایینرآخاساسبرکرمانشاهاستانقانونیپزشکیهمکاران

کار نتیجه آینده ماه یک حدود تا میرسد نظر به و است زمان گذشت نیازمند که مانده باقی شناسی سم و شناسی آسیب آزمایشات بخش تنها افزود: او

شود.مشخص

.شودرعایتپروندهایندرعدالتوقانونُمرقضاییقوهتاکیدبهتوجهباکهاستاینماتالشتمامگفت:او

ایلنایرگزارخبدیگر:منابع

)۲۰:۱۲-۹۹/۰۳/۱۲(دیگرماهیکتاپناهی»«آسیهپروندهنتیجهاعالمکرد؛حرمطقانونیپزشکیسازمانرییس

گفت: کشور، قانونی پزشکی سازمان زمان70رییس گذشت نیازمند که باقیمانده سمشناسی و آسیبشناسی آزمایشات بخش تنها و است انجامشده پناهی» «آسیه پرونده کار درصد
شود.مشخصکارنتیجهآیندهماهیکحدودتامیرسدنظربهواست

مراکز کمبود به اشاره با مسجدی، قانونیعباس حاضرپزشکی حال در کرد: اظهار کشور، قانونیکزرم275در کهپزشکی است فعال کشور اخیررم30در آن ًاکز

راهاندا قضاییه قوه رییس حمایتهای با راهاندازو به اورژانسی بهصورت حاضر حال در و شده حدودرم150یزی افزود: وی نیازمندیم. دیگر شهرستان150کز

حداقلردا فاصله که مرکیلومت80یم اولین از قانونیکزری برایپزشکی باید فرد این شود، ایجاد مشکلی نفر یک برای اگر که معنی بدین دارند، خود نزدیک

کارهای قانونیانجام قطع80خودپزشکی و کند طی را مسیر فوکیلومتر نیاز بنابراین است، دشوار شرایط این اینرًا در که است م150ی پزشکیکزرشهرستان

شود.یزراهانداقانونی

گفت در مجموعومسجدی از کرد: خاطرنشان ایسنا، با فعلیرم275گو قانونیکز استیجارم70نیزپزشکی آن ورکز است ورم80ی است امانی نیز دیگر کز

بازسا و تعمیرات اجازه چراکه کرده، دشوار را کار شرایط امر ندازاین ... و سازمانری برای این و قانونییم خوبپزشکی آن خطیر و مهم فعالیت به توجه با

نیست.

یمرداخالیپست4500

یمدارنیازکشوردرقانونیشکیپزکزمر۱۵۰ان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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سازمان قانونیرییس سازمانپزشکی بدنه در شدید نیروی کمبود به اشاره با ادامه در قانونیکشور ازپزشکی حاضر حال در گفت: سازمانی7500کشور پست

دا تنهارکه تص30یم وی است. خالی ما پستهای مابقی و اشغالشده آن سازمانردرصد بدنه در نفر هزار سه حدود هماکنون کرد: قانونییح کشورپزشکی

اختیاردا در که سازمانی پستهای به توجه با که است درحالی این و هستند فعالیت بایدرمشغول رییس4500یم شوند. اضافه مجموعه این به دیگر نفر

قانونیسازمان سازمانپزشکی در پزشک هزار فعالیت از قانونیکشور بهکاپزشکی نیازمند اورژانسی بهصورت هماکنون افزود: و داد خبر 500یرگیرکشور

شود.فراهمالزماعتباراتبایدزمینهایندروهستیمدیگرپزشک

گذشتهسالدرکارشناسینظرمیلیون2.5انجام

انجام از قطع2.5وی افزود: و داد خبر گذشته سال در قضایی دستگاه برای کارشناسی نظر نیروهایمیلیون بیشتر فعالیت کار، از حجم این انجام پزشکیًا

همکارانقانونی و میطلبد قانونیرا عمپزشکی آنها اندک تعداد به توجه کابا فشار و میکنند فعالیت حوزه این در استاندارد بیشازحد آنهاراًل یادزی

است.

سازمان توسعه، ششم برنامه اساس بر کرد: خاطرنشان قانونیمسجدی، ساالنهپزشکی سال200باید سه در که است درحالی این باشد، داشته نیرو جذب نفر

تص وی کنیم. جذب را نفر یک حتی نتوانستیم کشور، استخدامی امور سازمان سوی از الزم مجوزهای صدور عدم دلیل به مجوزرگذشته که هم امسال کرد: یح

اعتبار200جذب تأمین نیازمند صادرشده، امیدوا30نیرو و نشده تأمین هنوز که هستیم تومانی همکارمیلیارد برنامهوبودجه سازمان زمینه این در الزمریم ی

کند.مساعدتوداشتهرا

میشودارجاعمابهکومشککروناییفوتیهای

بیما گفت: آن فوتیهای و کرونا بحث در سازمان این نقش خصوص در ادامه در بیمارمسجدی، سایر مانند هم کرونا براثرری فردی که زمانی و است یها

نیا کند، فوت بهزکرونا او جسد ارجاع به قانونیی کرد:پزشکی خاطرنشان وی، ندارد. قانونیوجود وپزشکی است قضایی مراجع استعالمات پاسخگوی تنها

نیا کرونا بحث نیست،زدر فوتیها بررسی و کالبدشکافی به بیمازی براثر فوت مراکزریرا به کرونایی فوتیهای تنها شد: یادآور مسجدی، است. بوده پزشکیی

کارقانونی و گرفته صورت بهداشتی پروتکلهای رعایت با فوتیها این پذیرش استانها همه در زمینه این در و برود جنایی مسائل بیم که میشوند ارجاع

میشود.انجامکالبدشکافی

استانجامشدهپناهی»«آسیهپروندهکاردرصد70

سازمان قانونیرییس جپزشکی در که پناهی» «آسیه پرونده خصوص در تخرکشور شهرداریان اجراییات ماموران توسط آلونکش افزود:ریب کرد، فوت ی

آخ بررسی کرمانشاه استان به سفر دالیل از همکارانریکی تالش با که است پرونده این به رسیدگی وضعیت قانونیین اساسپزشکی بر کرمانشاه استان

علمیرآخ استانداردهای گذشت70ین نیازمند که باقیمانده سمشناسی و آسیبشناسی آزمایشات بخش تنها افزود: وی است. انجامشده بررسی کار درصد

تص مسجدی، شود. مشخص کار نتیجه آینده ماه یک حدود تا میرسد نظر به و است مسئوالنرزمان تاکید به توجه با که است این ما تالش تمام کرد: یح

شود.رعایتپروندهایندرعدالتوقانونمرقضاییهقوه

آنالینیرساالمردمپوش،رسخبر،ایرانالف،تابناک،یرخبپایگاهصنعت/جهانروزنامهایرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

دیگرماهیکتاپناهی»«آسیهپروندهنتیجهاعالمحمایت:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۱۲-۹۹/۰۳/۱۲(میشودمشخصدیگرماهیکپناهیآسیهگرمعلتکشور:قانونیپزشکیسازمانرییس

انجام از بعد گفت: و دانست فنی و علمی استانداردهای مبنای بر را کرمانشاهی آلونکنشین پرونده خصوص در سازمان این اظهارنظر کشور قانونی پزشکی رییس ایرنا- کرمانشاه-
میشود.مشخصپناهی»«آسیهخانمگرمعلتزمان،اینازکمترحتیوآیندهماهیکدرمربوطهآزمایشهایویژپاتولوسمشناسی،معاینات،

ج در مسجدی افزود:رعباس ایرنا خبرنگار با اختصاصی گوی و گفت در کرمانشاه به سفر قانونییان تخصصیپزشکی سازمانهای از قوهزیکی یرمجموعه

میشود.یرپیگیخاصیاهمیتوباالبادقتسازماناینپروندههایهمهواستقضاییه

سازمان قانونیرییس سفرپزشکی در مکشور از بازدید ضمن کرمانشاه به روزه قانونیکزریک استان،پزشکی کااین به خصوص در را الزم گرفتنردستورات

کرد.صادرملیپروندهایننتیجهاعالمدردقتوسرعتنهایت

) گذشته هفته شنبه اجراییاتتاردیبهش۳۰سه ماموران پناهی،رشهردا) آسیه خانه کرمانشاه شهزی انتهای در نشین آلونک ساخترن دلیل به را سجادیه ک

کردند.یبرتخقویفشارقربوسبزفضاییمرحدرغیرقانونیسازو

تخ از اجراییاترپس خودروی سوار شهر، جنوب در سفید» «چشمه کمپ به انتقال برای پناهی خانم کپر، ویب شد قلبی سکته دچار انتقال مسیر در اما شد

داد.دستازراخودجان

استکشورغربدرقانونیپزشکیقطبکرمانشاه

قطب را کرمانشاه گو، و گفت این ادامه در قانونیمسجدی آماپزشکی عملکرد افزود: و دانست کشور غرب ادارهردر این اهمیت نشاندهنده استان این ی

کردند.ارسالقضاییمراجعبرایراکارشناسینظرهزار۱۰۰حدود۱۳۹۸سالدرماهمکارانیکهرطوبهاستکل

چی۸۰وی، کدام هر تصادف و نزاع گفت: و کرد عنوان شده ارجاع پروندههای سایر و آزمایشها انجام را بقیه و معاینات به مربوط را آمار این حدودزدرصد ی

است.زنانحوزهوخانوادهسالمت،روانپزشکی،بهمربوطپروندههاسایرودرصد۳۵

استیرضروکرمانشاهدر۲شمارهکزرمیزراهاندا

سازمان قانونیرییس بزپزشکی را خدمات گرفتن برای مردم دسترسی یکرگترکشور، شهر این وسعت به توجه با گفت: و دانست کرمانشاه در مشکل ین

باشد.درخواستازحجماینجوابگوینمیتواندکزرم

خی کمک و استان اجرایی مسووالن اراده را مشکل این حل راه راروی مربوطه تجهیزات و انسانی نیروی گیرد، قرار ما اختیار در مکانی اگر افزود: و دانست ین

دادند.راقضیهاینیرپیگیومساعدتقولکرمانشاهاستانیردادگستکلرییسزمینهایندرکهمیکنیمفراهمآنبرای

یمردانیازاعتبارتومانمیلیارد۳کرمانشاهشهرستانهایدرکزرم۳یزراهاندابرای

کشو مقام ارایهراین برای پایگاهی کرندغرب و باباجانی ثالث مانند زلزلهزده شهرهای در گفت: هم استان شهرستانهای در مردم مشکالت به اشاره با خدمتی

است.امانیویراستیجاقانونیپزشکیمکانهمشهرستانهاازدیگربرخیدرویمرندا

خی از تشکر ضمن مرمسجدی که سهزکری گفت: کرد، ایجاد پاوه شهرستان در را مراکی ایجاد برای است سزسال شهرستانهای در باباجانیری ثالث پلذهاب،

دا نیاز اعتبار تومان میلیارد سه تقاضای جوانرود اینرو به و هستند سختی و رنج در مناطق این مردم است حالی در این و است نشده محقق هنوز اما یم

دارند.مبرمنیازخدمات

سازمان قانونیرییس فیپزشکی فضای محدودیت دزکشور، سقف سازمانریکی، این مشکالت دیگر از را قراردادی همکاران و کارشناسان و پزشکان یافتی

باید نیرو هر انسانی نیروی کمبود به توجه با گفت: و د۲.۵برشمرد عادالنهای حقوق زحمت این قبال در که کند کار پزشک یک همهربرابر ما و نمیکند یافت

میبندیم.کاربهمشکالتاینرفعبرایراخودتالش
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اصلی راهبرد و غالب گفتمان قانونیوی، سالپزشکی تک۹۹در اینررا شدن محقق برای افزود: و کرد بیان عملی و جدی خدمترسانی نهضت و مردم یم

میکنیم.استفادهخودظرفیتوتوانهمهازسالشعارتحققوفسادبامبارزهمهم،

داغ،خبرایران،دیدهبانروزنو،خبر،صندلیاندیش،نوفارس،اکوایران،عصرنیوز،آفتابآنالین،جمجامانتخاب،یرخبپایگاهیزد/آفتابروزنامهدیگر:منابع
آنالینیرساالمردمکنا،رجوان،تابناک

)۱۵:۴۱-۹۹/۰۳/۱۲(میکنداهدامسکونیواحدیکپناهیآسیهخانوادهبهکرمانشاهیرشهردا

داد.خبرکرمانشاهفدککرشهآلونکنشینپناهی»«آسیهمرحومهنوهودخترزندگیادامهبرایمهرمسکنمسکونیواحدیکاهداازکرمانشاهشهردارایرنا-کرمانشاه-

ارتباطات،رمدی شهرداکل الملل بین امور و عمومی بارروابط دیدار در کرمانشاه شهردار طلوعی سعید کرد؛ اعالم دوشنبه عصر کرمانشاه مرحومهی خانواده

کرد.دلجوییآنهاازآسیه

پیگی از طلوعی نیت حسن از تشکر ضمن پناهی مرحومه خانواده نشست این در افزود: دولتشاهی اتفاقاترامیر به نسبت کرمانشاه شهردار اقدامات و ی

کردند.تقدیرفدککرشه

شهردارمدی الملل بین امور و عمومی روابط ارتباطات، برکل به اشاره با رییسرکناری شهردای سه منطقه شهردار تعلیق و اجراییات مقام قایم افزود:رو ی

بود.خواهدخصوصایندرقضاییمراجعنظراعالممنتظرهمچنانیرشهردامجموعهگرفتهانجامنصبهایولزعباوجود

کرد.تشکرهستند،اتفاقاینمختلفزوایاییزشفافساپیگیرحوصلهوصبرباکهرسانهاهالیازپایاندردولتشاهی

قانونیرییس پاتولوپزشکی سمشناسی، معاینات، انجام از بعد گفت: ایرنا با گو و گفت در یکشنبه روز وژکشور آینده ماه یک در مربوطه آزمایشهای و ی

میشود.مشخصپناهی»«آسیهخانمگرمعلتزمان،اینازکمترحتی

) گذشته هفته شنبه اجراییاتتاردیبهش۳۰سه ماموران پناهی،رشهردا) آسیه خانه کرمانشاه شهزی انتهای در نشین آلونک ساخترن دلیل به را سجادیه ک

کردند.یبرتخقویفشارقربوسبزفضاییمرحدرغیرقانونیسازو

تخ از اجراییاترپس خودروی سوار شهر، جنوب در سفید» «چشمه کمپ به انتقال برای پناهی خانم کپر، ویب شد قلبی سکته دچار انتقال مسیر در اما شد

داد.دستازراخودجان

کناریا،رثخبرنیوز،فردافارس،اکویرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

میشودمشخصدیگرماهیکپناهیآسیهگمرعلتکشور:قانونیشکیپزمانسازییسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۴۰-۹۹/۰۳/۱۲(قانونیپزشکیرئیسطرفازآسیهپروندهبهیرفورسیدگیدستور

ایرانیتوسعهاطالعات،یزد،آفتابابرار،امروز،وطنروزنامهدیگر:منابع

میکنداهدامسکونیواحدیکپناهیآسیهخانوادهبهمانشاهکریدارشهرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۳۴-۹۹/۰۳/۱۲(نروژازبیشبرابر10ایران،جادهایگهایرمکجاست؟؛جهانرانندگیحوادثکشتهشدگانتعداددرایرانجایگاه

)۱۲:۴۲-۹۹/۰۳/۱۲(کروناستازسنگینترجادهایتصادفاتازناشیهایینهزه

هرتب و خسارتها گفت: شرقی آذربایجان استاندار عمرانی امور هماهنگی معاون - ایرنا بیمازیز- خسارات از سنگینتر مراتب به جادهای تصادفات از ناشی امارینههای کروناست، ی
است.نشدهمنتقلجامعهبهکرونااندازهبهموضوعاینحساسیتکهمیشوداحساس
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مدی اجرایی کمیسیون جلسه در دوشنبه روز رحمتی استان،رجواد حملونقل ایمنی رانندگییت حوادث در موثر اصلی عامل ترافیکی رفتارهای اینکه بیان با

همکا اگر که چرا شود، منتقل جامعه به درستی به باید مسأله این حساسیت داشت: اظهار مشاراست، و موثری نتیجه نکنیم جلب را مردم نخواهیمرکت ی

گرفت.

جاوی سال در استان جادهای تصادفات کاهش به اشاره وقوعربا علتهای گفت: و دانست موثر زمینه این در را گرفته صورت فعالیتهای و مداخالت ی،

شود.مشخصآنهاازیکهرگذارراثمیزانوشدهبررسیبایدتصادفات

برنامه افزود: سرمایهگذازیروی باشد بیشتر عامل یک تأثیر هرچه و شود انجام تصادفات عوامل تحلیل با باید هریها و اولویتزی در آن تأثیر کاهش برای ینه

گیرد.قرار

سرمایهگذا اینکه بیان با شرقی آذربایجان استاندار عمرانی امور هماهنگی کمهرمعاون مراتب به انسانی عامل روی بر وزی آموزش افزود: است، ینهتر

شود.گرفتهجدیبایدمسألهاینوداردتصادفاتوقوعازیرپیشگیدرراتأثیرینربیشتترافیکیصحیحرفتارهاییزفرهنگسا

ار قابل و کمی صورت به باید برنامه این گفت: نیز استان تصادفات کاهش عملیاتی برنامه درخصوص بهزوی تعیینشده زمان در بتوان تا شود تهیه یابی

یافت.دستنظرمورداهداف

مدی برای الزم تمهیدات باید مسئول دستگاههای گفت: کرونا، خاص شرایط با آن همزمانی و تابستانی سفرهای آغاز به اشاره با همچنین اینررحمتی یت

کنند.اتخاذاحتمالیحوادثبارویاروییبرایآمادگیافزایشوبهداشتیپروتکلهاینظرازراسفرها

کرد.یحرتشرا۱۳۹۹سالدراستانیربرونشهتصادفاتکاهشعملیاتیبرنامهجلسهایندرهمشرقیآذربایجانجادهاینقلوحملویرراهداکلرمدی

دارد.راکشورششمرتبهتصادفات،آمارکاهشنظرازاستاناینوداشتهکاهششرقیآذربایجاندرجادهایتصادفاتکرد:اعالمعلیزادهاورجعلی

آخ از گزارشی جلسه این در هم شرقی آذربایجان راه پلیس تابستانررئیس برای راه پلیس عملیاتی برنامه و استان جادهای تلفات و تصادفات وضعیت ین

کرد.ارائه۹۹سال

سازمان اعالم اساس قانونیبر گذشتهپزشکی سال در و۱۶کشور که۹۴۷هزار شدهاند کشته ترافیکی رانندگی حوادث در ازنفر قبل سال به نسبت تعداد این

است.یافتهکاهشدرصد۱.۴آن،

م اساس همین سالربر در رانندگی حوادث از ناشی میر و ادارات۱۳۹۸گ به قانونیارجاعی شرقیپزشکی آذربایجان در۸۸۲استان آمار این که بود نفر

است.داشتهکاهشدرصد۴حدودبودهنفر۹۱۸تعدادکه)۱۳۹۷آن(ازقبلسالمشابهزمانمدتبامقایسه

م تاکنونررئیس کرد: اعالم امروز هم پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت اطالعرسانی و۱۵۴کز شده۴۴۵هزار مبتال کرونا ویروس به قطعی طور به نفر

رسید.نفر۸۷۸وهزار۷بهکشوردرکروناباختگانجانتعدادگذشته،ساعت۲۴درنفر۸۱فوتباو

)۰۶:۰۷-۹۹/۰۳/۱۲(یمربگیجدیکروناهمچونرارانندگیسوانحسرمقاله؛

روانبخشمحمدحسین

همهگی اگرچه اخیر ماههای بسیارطی نگرانیهای و بوده عمومی افکار توجه مورد آن از ناشی تلفات و کرونا ویروس باری نیست بد اما است کرده ایجاد را ی

مرو کرونا آمار به دیگرتوجه زمینه در کشور وضعیت بدانیم تا باشیم داشته جادهای تلفات بر توجهیری آن به چندان اما است نگرانکننده کرونا همانند هم ی

نمیشود.

کروناستازسنگینترجادهایتصادفاتازناشیهایینههزایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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آخ سازمانربراساس توسط شده اعالم آمار قانونیین میانگینپزشکی طور به گذشته سال در را48کشور آمار این باختهاند. جان رانندگی سوانح اثر بر نفر

م رئیس گفته طبق کرد: مقایسه کرونا آمار با بهرمیتوان کشور در کرونا باختگان جان تعداد دیروز تا بهداشت وزارت اطالعرسانی و عمومی روابط 7734کز

به مربوط باختگان جان تعداد این است. رسیده تا28نفر یعنی10بهمن فراگیزرو103خرداد از که است آمارری طبق است. گذشته کشور در کرونا پزشکیی

تققانونی روز تعداد همین اندازه5000یباردر به تصادفات از ناشی فوتیهای آمار ترتیب این به باختهاند. جان رانندگی سوانح در فوتیهای65نفر درصد

در میشود افزوده رانندگی سوانح از ناشی تلفات آمار به ساله هر و دارد وجود کشور در که است سالها مساله این که توضیح این با است. کرونا از ناشی

شد.خواهدلرکنتیربیمااینازناشیمیروگرمکهمیدهدنشانشواهدوداردماهچهارازکمتریرعمهنوزکورناکهحالی

خط رانندگی سوانح که گفت باید ترتیب این بزربه نشدهری گرفته جدی چندان مسئوالن و مردم توسط گاه هیچ اما است؛ کرونا از ماندگارتر و تر جدی گتر،

است.

گی شکل باعث متعددی عوامل شک مهمتربدون از یکی که است دهنده تکان آمار این استری کافی است. کشورمان در رانندگی فرهنگ بودن پایین آنها، ین

خطرآف رفتارهای اقسام و انواع تا کند دقت مختلف افراد رانندگی نحوه به ساعت یک فقط کشور از نقطهای هر در نفر بیشترریک تاسف کند. مشاهده را ین

بدون که کسانی اینکه از غافل میشود! هم افتخار آن به و میشود واقع تمجید مورد شهروندان بعضی سوی از رانندگی نحوه این گاهی که است بابت این از

با شهروندان دیگر و خود جان با میکنند رانندگی شرایط مالحظه و احتیاط جزهیچ مبلغ بردن باال با است شده سعی اخیر سالهای در میکنند. یمههایری

ج افزودن و دیگرنقدی تدابیرریمههای این متاسفانه اما شود کاسته نابهنجار وضعیت این از رانندگی از متخلف رانندگان محرومیت و خودرو توقف چون ی

دیگران و خود جان حفظ ما، نزد که باشد موضوع این از ناشی توجهی بی یا غفلت این هم شاید است. نکرده ایجاد افراد رانندگی در چندانی تفاوت هم

!نیستمهمیموضوعچندان

نقلیه وسایل رانندگان روی بر مناسبی و جامع نظارت که میرسد نظر به و نیست مناسب چندان هم عمومی خودروهای در رانندگی و رانندهها وضعیت

وسایل قبیل این رانندگان که میشود باعث اقتصادی فشار گاهی که کرد بیان هم را واقعیت این باید اینکه ضمن نمیشود؛ جادهای بین عمومی و سنگین

میشود.گباررمرانندگیحوادثبروزموجبحدازبیشرانندگیازناشیخستگیومیکنندرانندگیخویشتوانومجازحدازبیشبسیارنقلیه،

بلکه نیست، مجرد موضوعی معضل، این اما نیست پسندیدهای و درست فرهنگ هنوز ایران، در رانندگی فرهنگ چه اگر که کرد اذعان باید ترتیب این به

و نیست ساده چندان مشکالت، و مسائل این از یک هر که است مربوط و... اقتصادی کمبودهای و مسائل عمومی، فرهنگ اجتماعی، عادات از زنجیرهای به

برنامه و همهجانبه ملی، ارادهای و سرعتزیرهمت و راحتی به موضوع این که حاال کنیم درخواست میتوان شرایط این با میخواهد. مدت دراز و دقیق ی

ف که است سالها نیست! اجتماعی و فرهنگی موضوعی دیگر که موضوع این بدهیم؛ افزایش را داخلی خودروهای کیفیت الاقل نمیشود، ازرحل همه یاد

فک میتوان عجالتا ندارد. وجود شنوایی گوش هیچ اما است بلند آسمان به تولیدی خودروهای بعضی رورکیفیت شاید تا کرد مورد این برای روزی و یرگازی

فرهنگسا لقمهزدیگر، یک برای کسی دیگر که باشد خوب آنقدر جامعه مختلف اقشار اقتصادی وضعیت و بگیرد صورت رانندگان عمومی رفتار تغییر برای ی

بنشیند.فرمانپشتروزدرساعت16ازبیشنباشدمجبورنان

)۰۶:۱۶-۹۹/۰۳/۱۲(۱۳۹۸سالدرشدگیقرغتلفاتدرصدی۳۶رشد

است.یافتهافزایشدرصد۳۶.۴بود،نفر۹۳۵تلفاتآمارکهآنازقبلسالبامقایسهدررقماینکهدادنددستازراخودجانشدگیقرغاثربرنفر۲۷۵وهزارگذشتهسالدر

یمبگیرجدیکروناهمچونارگیداننرسوانحی:الرسادممر|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش ازرگزاربه نقل به مهر سازمانی بینالملل امور و عمومی روابط کل قانونیاداره غپزشکی تلفات آمار کل از سالرکشور، در شدگی و۱۳۹۸ق یکهزار ،

بود.نفر۱۳۵زنانتعدادو۱۳۹۷،۸۰۰سالدرشدگیقرغاثربرشدهفوتمردانتعدادکهاستدرحالیاینبودند،نزنفر۲۰۱ومردنفر۷۴

است.رسیدهثبتبهماهبهمندرفوتی۳۲باآنینرکمتوماهتیردرنفر۲۴۱باشدگیقرغتلفاتآمارینربیشتگذشتهسالدرگزارشایناساسبر

سال با۱۳۹۸در خوزستان استان غ۱۵۱نیز اثر بر تلفات آمار صدر در بارفوتی مازندران های استان آن از پس دارد. قرار شدگی با۱۰۹ق گیالن متوفی۱۰۸و

گیرند.میقرارشدگیقرغتلفاتبعدیهایرتبهدر

بیشت دارای همواره ها رودخانه عموم، تصور غربرخالف تلفات باالترین و هستند شدگی موجودرق آمارهای اساس بر دهند. می اختصاص خود به را آمار ین

غ تلفات کل از نیز گذشته سال شدگی،ردر (۴۶۸ق سوم یک از بیش که اند داده دست از را خود جان ها رودخانه در برمی۳۶.۷نفر در را آمار کل از درصد)

گیرد.

دارند.قرارشدگیقرغتلفاتبعدیرتبهدر)زمجاوشدهیزساایمنمناطقدرنفر۲۱وحرطجرخامناطقنفر۱۳۰(فوتی۱۵۱بایاردها،رودخانهازبعد

گذشته سال در گزارش این اساس کشاور۱۴۰بر های استخر در ها،۱۳۷ی،زنفر کانال در د۹۰نفر در سدها،رنفر و مصنوعی های استخرهای۸۹یاچه در نفر

ها،۴۵شنا، حوضچه و حوض در و۳۴نفر چاه در د۲۸نفر در غرنفر اثر بر طبیعی های اند.ریاچه باخته جان شدگی آبی۹۳ق های مکان سایر در نیز نفر

اند.دادهدستازراخودجان

بیشت که آنجا بیشتراز ثبت شاهد گیرد، می صورت تابستان فصل ویژه به و سال اول نیمه در ساحلی های استان به سفرها حجم غرین از ناشی تلفات قرین

گذشته سال تابستان در که نحوی به هستیم، نیز ایام این در غ۵۹۳شدگی اثر در را خود جان هموطنانمان از رقمرنفر این که دادند دست از ۴۶.۵قشدگی

دهد.میاختصاصخودبهرا۱۳۹۸سالدرقشدگیرغتلفاتکلازدرصد

سال غربیشت۱۳۹۸در موارد بارین تیر های ماه در ترتیب به با۲۴۱قشدگی مرداد شه۲۰۵، بارو تابستان۱۴۷یور فصل دیگر بیان به است. شده گزارش فوتی

د و ها رودخانه در شنا به افراد تمایل و هوا گرمی و سفر باالی حجم افزایش دلیل غربه تلفات افزایش با همواره ها، سالریا ایام دیگر به نسبت شدگی ق

است.مواجه

۱۳۹۸سالبهمربوطتلفاتینربیشت

بیشت۱۳۹۸سال غر، تلفات آمار هایرین سال شدگی سال۱۳۹۸تا۱۳۹۰ق از پس که است حالی در این است. داده اختصاص خود به استثنای۱۳۹۲را (به

غ۹۶سال تلفات آمار کمتر) بود. رسیده نفر یکهزار از کمتر به شدگی غرق تلفات آمار سالرین زمانی، بازه این طی شدگی شده۸۷۹با۱۳۹۴ق گزارش فوتی

است.

قانونیسازمان درپزشکی هموطنان حضور افزایش نیز و کشور شمالی مناطق به ویژه به سفر میزان افزایش با و تابستانی تعطیالت آغاز آستانه در کشور

کردن شنا برای مراقبت تحت و مجاز مناطق از تنها افراد کند می توصیه هموطنان، به هشدار ضمن ... و ها کانال استخرها، ها، رودخانه در شنا و ها تفرجگاه

باشند.داشتهکافیتوجهایمنینکاترعایتبهوکننداستفاده

زمان/پیامصبح،ستارهابتکار،اعتماد،ملی،آرمانایرانی،توسعهروزان،شهروند،روزنامهمیزان/ایلنا،یا،رآایسنا،برنا،پانا،سیما،وصداایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع
نیوز،نخستآنالین،اعتمادامید،وتدبیرخبر،کراآنالین،شفافردا،شهرخبر،ایرانفارس،اکوآنالین،ایرانخبرآنالین،انتخاب،نما،نیوز،آفتابتابناک،یرخبپایگاه
ایرانی-آنالینتوسعه

۱۳۹۸سالدرگیدشقغرتلفاتصدیدر۳۶شدرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۰۳-۹۹/۰۳/۱۲(است؟استانکدامبهمربوطشدگیقرغفوتیهایینربیشت

میدهند.اختصاصخودبهراآمارینرباالتوهستندقشدگیرغتلفاتینربیشتدارایهموارهعموم،تصوربرخالفرودخانهها

سازمانرگزارخب از نقل به تسنیم: قانونیی وپزشکی هزار یک گذشته سال در غ275کشور، اثر بر دررنفر رقم این که دادند دست از را خود جان قشدگی

است.یافتهافزایشدرصد36.4نفر،935تلفاتآمارباآنازقبلسالبامقایسه

غ تلفات آمار کل سالراز در و1398قشدگی هزار یک و74، مرد غزنفر201نفر اثر بر شده فوت مردان تعداد درحالیکه بودند، سالرن در 1397،800قشدگی

بود.نفر135زنانتعدادو

است.رسیدهثبتبهماهبهمندرفوتی32باآنینرکمتوماهتیردرنفر241باقشدگیرغتلفاتآمارینربیشتگذشتهسالدرگزارشایناساسبر

تلفاتینربیشتخوزستان

سال با1398در خوزستان استان غ151نیز اثر بر تلفات آمار صدر در بارفوتی مازندران استانهای آن از پس دارد. قرار با109قشدگی گیالن در108و متوفی

داشتند.قرارقشدگیرغتلفاتبعدیرتبههای

قشدگیرغتلفاتصدردررودخانهها

بیشت دارای همواره رودخانهها عموم، تصور غربرخالف تلفات باالترین و هستند دررقشدگی موجود آمارهای اساس بر میدهند، اختصاص خود به را آمار ین

برمیگیرد.درراآمارکلازدرصد)36.7(سومیکازبیشکهدادهانددستازراخودجانرودخانههادرنفر468قشدگی،رغتلفاتکلازنیزگذشتهسال

دارند.قرارقشدگیرغتلفاتبعدیرتبهدر)زمجاوشدهیزایمنسامناطقدرنفر21وحرطجرخامناطقنفر130(فوتی151بایاردرودخانهها،ازبعد

گذشته سال در گزارش این اساس کشاور140بر استخرهای در کانالها،137ی،زنفر در د90نفر در سدها،رنفر و مصنوعی شنا،89یاچههای استخرهای در نفر

حوضچهها،45 و حوض در و34نفر چاه در د28نفر در غرنفر اثر بر طبیعی وریاچههای باخته جان را93قشدگی خود جان آبی مکانهای سایر در نیز نفر

دادهاند.دستاز

گذشتهسالتابستاندرقشدگیرغاثربرنفر593گرم

بیشت که آنجا بیشتراز ثبت شاهد میگیرد، صورت تابستان فصل ویژه به و سال نخست نیمه در ساحلی استانهای به سفرها حجم ازرین ناشی تلفات ین

گذشتهرغ سال تابستان در نحویکه به هستیم، نیز ایام این در غ593قشدگی اثر در را خود جان هموطنانمان از رقمرنفر این که دادند دست از 46.5قشدگی

میدهد.اختصاصخودبهرا1398سالدرقشدگیرغتلفاتکلازدرصد

سال غربیشت1398در موارد بارین تیر ماههای در ترتیب به با241قشدگی مرداد شه205، بارو تابستان147یور فصل دیگر بیان به است. شده گزارش فوتی

د و رودخانهها در شنا به افراد تمایل و هوا گرمی و سفر باالی حجم افزایش دلیل غربه تلفات افزایش با همواره مواجهریاها، سال ایام دیگر به نسبت قشدگی

است.

1398سالبهمربوطتلفاتینربیشت

بیشت1398سال غر، تلفات آمار سالهایرین سال1398تا1390قشدگی از پس درحالیکه داده اختصاص خود به سال1392را استثنای تلفات96(به آمار (

است.شدهگزارشفوتی879با1394سالزمانی،بازهایندرقشدگیرغتلفاتآمارینرکمتبود،رسیدهنفرهزاریکازکمتربهقشدگیرغ

قانونیسازمان درپزشکی هموطنان حضور افزایش نیز و کشور شمالی مناطق به ویژه به سفر میزان افزایش با و تابستانی تعطیالت آغاز آستانه در کشور
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کردن شنا برای مراقبت تحت و مجاز مناطق از تنها افراد؛ میکند توصیه هموطنان، به هشدار ضمن کانالها و استخرها رودخانهها، در شنا و تفرجگاهها

باشند.داشتهکافیتوجهایمنینکاترعایتبهوکننداستفاده

خبرخودرویرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۵:۲۱-۹۹/۰۳/۱۲(رسیدندشهادتبهآبانماهدرمعترضاندرصد20

میدادند.مسلحانهآموزشداعشومنافقینسلطنتطلبان،جملهازایرانمخالفویکارآمرسانههایتمام98آباندر

شد.معترضانبرخیشدنکشتهبهمنجرینزبنخرنافزایشبهاعتراضآندرکهماهیهماننیست،شدنیحذفاذهاناز98آباناعتمادآنالین|

است.کشتهشدگانتعدادرسمیاعالمماندهبیپاسخزمانآنازکهسواالتیازیکی

آمارسا به خارجی رسانههای تا شد سبب کشتهشدگان تعداد رسمی اعالم خبزعدم نمونه بهعنوان بپردازند، رارگزاری کشتهشدگان تعداد ادعایی در رویترز ی

خب1500 نشست یک در تهران، استاندار بندپی، محسنی انوشیروان نمونه بهعنوان شد. تکذیب مختلف نهادهای سوی از که بود کرده اعالم کهرنفر گفت ی

از کمتر خیلی قطعا امسال آبانماه اعتراضات کشتهشدگان میکند1500تعداد اعالم بعدی نشست در را تهران استان کشتهشدگان تعداد افزود: و است نفر

است.نشدهاعالمآماراینهنوزاما

دیگ نهاد به را آمار اعالم وظیفه بعضا و نبود واضح شدگان کشته تعداد درباره مقامات میکردند.راظهارات واگذار مجلس12ی نماینده کواکبیان مصطفی دی

گفتند ما به ملی امنیت کمیسیون در بدهد، را آمار این خب، بدهد. را آبان کشتههای آمار باید ملی امنیت عالی شورای میگوید قضائیه «قوه بود: گفته دهم

شود».اعالمرسمیآماراینبایدولینفر170

ارتباط98دی24 این در مناسب مقطع در امنیت شورای قطعا و است امنیت شورای متولی نهاد جانباختگان بحث «در بود: گفته قضائیه قوه سخنگوی

رئیسجمهو دفتر رئیس واعظی محمود کرد». خواهد اسامی98بهمن16یراطالعرسانی اعالم عدم درباره سوالی به پاسخ در دولت هیات جلسه حاشیه در

نیست.آماراینانتشارمسئولهیچوجهبه«دولتبود:گفتهآبانکشتهشدگان

معموال را آمار دنیا کشورهای بیشتر قانونیدر همپزشک االن شده. ارسال دولت برای آمار میکند. قانونیاعالم مشتپزشکی ستاد هم بررسیرو حال در ک

یا مرد تعداد این و بودند عادی مردم تعداد این مثال بهطور که شود اعالم دقیقی آمار مردم به باید که چرا هستند مساله این آمارزدقیق این بودهاند. ن

شد».خواهدمنتشرانشاءا...

سال اختیار98بهمن در آن آمار شدند کشته نفر چند «اینکه گفت: بهمنماه حوادث شدگان کشته تعداد درباره سوالی به پاسخ در هم پزشکیرئیسجمهور

برایقانونی اگر است. قانونیکشور مشکلیپزشکی و کنند اعالم را مساله این میتوانند آنها باشد روشن مدت این در قاعدتا که است روشن ابعاد همه

است؟استانکدامبهمربوطگیدشقغرفوتیهایینبیشترنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JH1ZPLVR


نیست».

رئیس که بود رئیسجمهور اظهارات از بعد روز قانونییک آنپزشکی عمومی اعالم بر مبنی وظیفهای کردیم؛ اعالم ذیصالح مراجع به را «آمار اینکه بیان با

ورندا از را آبان کشتههای «آمار گفت: سالزیم»، بپرسید». کشور شدند98یر کشته آبان اعتراضات در معترضان از تعداد چه که سوال این اما یافت پایان

مطه علی ماند تص16یربیپاسخ وراردیبهشت کرد: امازیح شد، هموطنانمان از تعدادی شدن کشته به منجر که بود آبانماه حوادث در اصلی مقصر کشور یر

و استیضاح درخواست مجلس نمایندگان از تعدادی و پیگیزبنده آخر تا هم را موضوع این و داشتیم را کشور همریر حدنصاب از موضوع این حتی کردیم، ی

نیفتاد.

شداعالمحدودیآمار

و صزدیروز کمی کشور آبانریر در داشت: اظهار فضلی رحمانی عبدالرضا گفت. سخن شدگان کشته درباره آم98یحتر رسانههای ازرتمام ایران مخالف و یکا

میدادند.مسلحانهآموزشداعشومنافقینسلطنتطلبان،جمله

ط از وقتی کرد. قطع اعتراضها در را اینترنت رحمانی جنگرمیگویند ایران در میخواستند آنها شود. قطع اینترنت باید میدهند، نظامی آموزش اینترنت یق

رصد را اقدامات این ما ولی بود شده بیشتر مرزها در قاچاق سالح ورود حتی و بودند کرده آغاز را نظامی آموزش آبان، قبل ماه چند از بیندازند. راه داخلی

بودیم.کرده

بن شدن بنزگران اگر شد. ایران در آشوب ایجاد برای بهانهای اعتراضاتزین در داد: ادامه وی میشد. گستردهتر خیلی ناآرامیها سطح بود، ناآرامیها دلیل ین

خویشتندا به و نشد مردم با مسلحانهای هیچمقابله بایدرآبان میکنند، حمله پاسگاه به وقتی ولی است. موجود هم آن اسناد و میشد توصیه مراعات و ی

میشوند.قربانیمردمنکند،دفاعانتظامینیرویاگریرازشودمقابلهآنهابا

است.شدهرسیدگیشده،زمینهایندرهمتخلفیاگرشود.دفاعکشورامنیتازبایدقانونچارچوبدروداردارزشمابرایکشورامنیت

دادهاند.راآبانحوادثبررسیدستورملیامنیتشورایدبیرخانهبههمیررهب

کشتههای تعداد روزها همین افزود: فضلی رحمانی کردهام. ارایه گزارش چندین هم من کردهاند. ارائه زمینه این در مختلفی گزارشهای هم مسلح نیروهای

غمبا حوادث میشود. اعالم حدودریرآبان و داد حدود45یا40خ یعنی سالح20نفر که شدند کشته سالحهایی با که بودند افرادی کشتهشدگان، درصد

شکا سگ با میگوید ترامپ االن شدند. شهید آنها و نبود دادهرسازمانی را اینترنت قطع دستور رحمانی چون میگویند ولی میرود معترضان با مقابله به ی

میشود.یمرتحاست،

آرمانمنبع:

دلیلبهگرم60ومجروح7000کشته،230شد؛اعالم98آباناعتراضاتکشتهشدگانرسمیآمارباالخرهماه،6ازبیشگذشتبا
)۲۰:۱۰-۹۹/۰۳/۱۲(نامعلوم!

نیمهشب سیاسی: یکبارهزبن1398آبانماه24گروه به آن قیمت و شد سهمیهبندی بن200ین ناگهانی افزایش این یافت. افزایش اعتراضاتیزدرصد باعث ین

تصاویر و فیلمها مقطع آن در شد. کشیده خشونت به اعتراضات ایران شهرهای از برخی در و آمدند خیابانها به مردم و شد کشور سراسر زخمیزدر از یادی

برخی حال این با است. کشتهشدگان تعداد رسمی اعالم مانده بیپاسخ تاکنون زمان آن از که سواالتی از یکی حال این با شد. منتشر معترضان شدن کشته و

خب مثال عنوان به پرداختند؛ اعتراضات این کشتهشدگان تعداد تخمین از آمارهایی اعالم به خارجی رارگزاررسانههای کشتهشدگان تعداد ادعایی در رویترز ی

سیدندرشهادتبهآبانماهدرضانمعترصددر20آنالین:اعتماد|خبرخبرادامهادامه
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بعض1500 و نبود واضح کشتهشدگان تعداد درباره مقامات اظهارات حال این با شد. تکذیب مختلف نهادهای سوی از که بود کرده اعالم اعالمنفر وظیفه ًا

دیگ نهاد به را اصلرآمار کمیسیون ذیل حقیقتیاب کمیتهای دهم مجلس نمایندگان مقطع آن در حتی میکردند. واگذار را90ی ماجرا این تا دادند تشکیل

آمارپیگی هیچگونه اما کنند، طری از وری آنکه از بعد حاال نشد. اعالم نمایندگان تلویزیق برنامه یک در شب شنبه کشور تعدادزیر روزها همین که گفت یونی

مط را کشتهشدگان تعداد حدودی تخمین اعدادی، ارائه با و میشود اعالم آبان دهمرکشتههای دوره در ملی امنیت کمیسیون رئیس گذشته روز کرد، ح

کرد.اعالمنفر230راحوادثاینکشتههایتعداد،98آبانحوادثمالیوجانیخساراتازیرآماارائهبامجلس

آبانماه اعتراضات از ماه شش گذشت ابهامات98با منتشرزهنوز درصدد خارجی رسانههای از برخی آنکه از بعد دارد. وجود کشتهشدگان تعداد درباره یادی

مقدار این کشتهشدگان تعداد که توضیح این به فقط ادعاها، آن تکذیب با کشور مسئوالن برآمدند کشورمان در آبانماه اعتراضات کشتهشدگان آمار کردن

دیگ به را دقیق آمار انتشار یک هر و کردند اکتفا نمایندهرنیست، کواکبیان، کرده، صحبت کشتهشدگان آمار درباره که مقامی تنها مقطع آن در دادند. حواله ی

آبان اعتراضهای در دادهاند اطالع ملی امنیت کمیسیون به مسئول مقامهای کرد: اعالم ماه دی اواخر در که است این170مجلس البته که شدهاند کشته نفر

نشد.تکذیبیاوتاییدنیزآمار

اختیارررئیسجمهو در آبانماه اعتراضات کشتهشدگان به مربوط آمار که بود کرده اعالم خود مطبوعاتی کنفرانس در گذشته سال بهمنماه در پزشکیی

ادامهقانونی در که است قانونیکشور قضائیهپزشکی قوه از بخش این عهده بر آبان کشتهشدگان آمار انتشار که گفت روحانی حسن سخنان به واکنش در

است.دولتاختیاردرنهاییآمارونیست

یعنی مقطع همان خب98دیماه24در نشست در قضائیه قوه دسترسخنگوی هم آمار و هستیم ما مسئول بازداشتشدگان، با ارتباط در بود: گفته خود ی

که است امنیت شورای متولی نهاد جانباختگان، بحث در اما ارتباطزماست. این در مناسب مقطع در امنیت شورای قطعا و بوده دولت یرمجموعههای

کرد.خواهداطالعرسانی

اینکه تا کرد پیدا ادامه آبانماه اعتراضات کشتهشدگان تعداد نهایی آمار اعالم با رابطه در مختلف مراجع و نهادها دادنهای پاس و مسئولیتها سلب این

ماه بهمن در دولت سخنگوی ربیعی، علی خب98باالخره نشستهای از یکی کروناویروسردر شیوع با اما میشود. اعالم زودی به آمار که کرد اعالم دولت ی

برآمدند.ابهاماینبهپاسخویرروشنگصدددرمسئوالنباالخرهکههفتهاینتاگرفتقرارآنتحتالشعاعچیزهمهکشوردر

جا هفته شب ورشنبه رحمانیفضلی، عبدالرضا آبانماهزی کشتهشدگان آمار کشور تلویحا98یر غمبا250تا200را حوادث گفت او کرد. اعالم وریرنفر داد خ

حدود45یا40حدود یعنی اگر20نفر مبنا این بر شدند. شهید آنها و نبود سازمانی سالح که شدند کشته سالحهایی با که بودند افرادی کشتهشدگان، درصد

بودهاند.نفر250تا200حدودقربانیانتعدادکهگرفتنتیجهمیتوانباشند،باختهجانسازمانیسالحباکشتهشدگاندرصد80

آما ارائه با مجلس دهم دوره در ملی امنیت کمیسیون رئیس گذشته روز آبانرحاال حوادث مالی و جانی خسارات از حوادث98ی این کشتههای تعداد ،

شده230را اعالم آمار مرجع گفت: و کرد اعالم قانونینفر وزارتپزشکی در کرونا با مقابله ستاد انتظامی اجتماعی جلسه حاشیه در ذوالنور مجتبی است.

ن افزایش ماجرای به اشاره با بنرکشور کشوزخ هر در گفت: گذشته سال ماه آبان در طرین است ممکن قوتری و ضعف نقاط دارای که شود اجرا حهایی

به گوش که کسانی انداخت. راه را خیابانی تجمعهای و گرفت بهره آبان فرصت از سلطه نظام داد: ادامه او ببرند. سود بعضی و شوند متضرر بعضی و باشد

موجسوا کردند سعی بودند، خارجی آبانررسانههای در کنند. خ98ی به حساسیت کسی و بود مسالمتآمیز و آرام مردم تعرضراعتراض وقتی ولی نداد، ج

میکنند.مطالبهرانظموامنیتاستقرارحاکمیتازمردممیدهد،خرانتظامیمراکزودولتیوخصوصاماکنبه

کرد: اعالم گرفت،رم497ذوالنور قرار جدی خسارت مورد خصوصی بخش و دولتی سوختند،422کز و دیدند جدی آسیب مردم دولتی230خودروی خودروی

به و دیدند آسیب را عمومی زدند.569و آسیب انتظامی و امنیتی نیروهای موتور و تخ991خودرو یا زدند،ربانک آتش یا شد تخرم123یب و سوخت یبرکز

افزود: نبیند، آسیب کسی تا گذاشتند مایه جان از انتظامی نیروی اینکه بر تاکید با مجلس ملی امنیت کمیسیون رئیس این2000شد. در شدند مجروح نفر
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تهاجم.نهبودندگذاشتهدفاعصرفراخودنیروییعنیاینوبودنفرهزار5ازبیشترانتظامیوامنیتینیروهایمجروحانآماروتجمعات

کرد: اعالم آمارهای6وی بیگانه رسانههای است، سنگین و سخت ما برای جانباز و مجروح کشته، یک حتی رسیدند، شهادت به امنیتی نیروهای رسمی مامور

کردند. اعالم کشته نفر هزار ده تا و کرده اعالم که230دروغین داشتیم مجموع در کرد:6کشته اظهار همچنین وی بودند. ماموران از در7نفر درصد

ورگیرد باختند جان انتظامی نیروهای با مسلحانه مستقیم و16یهای سرد سالحهای انواع به مجهز که حالی در انتظامی و نظامی مراکز به حمله در درصد

دادند. دست از را خود جان بودند، بن31گرم پمپ فروشگاهها، مثل عمومی مراکز به حمله در وزدرصد باختهاند جان مساجد و بانکها از20ینها، درصد

و بودهاند میشوند مردمی نیروهای و بسیج شامل که نظم و امنیت کننده تامین نیروهای قالب در جزو26جانباختگان اما داشتند حضور اعتراضات در درصد

مث باختهاند. جان نامعلوم دالیل به و نبودند متآشوبگران سه فاصله از آنها شقیقه کرد:راًل اعالم همچنین وی بود. گرفته قرار هدف جانباختگان22ی از درصد

آبان کیف98حوادث محکومیتهای ندارسابقه گزارشی هیچ کرد: اظهار همچنین مجلس یازدهم دوره نماینده این داشتهاند. وری بازجویی در کسی که یم

باشد.باختهجانشکنجه

و است جانباختگان عددی آمار تنها درواقع شده اعالم مراجع و نهادها سوی از آمار عنوان به آبانماه اعتراضات از ماه شش گذشت از بعد آنچه حال این با

تا کشتهشدگان، مشخصات مرهنوز علت و واقعه محل و دقیقتریخ آمار میرسد نظر به ذیصالح مراجع اظهارات به توجه با است. نشده اعالم رابطهرگ در ی

بن اعتراضات بیشتزبا جزئیات میتوانند و باشد دست در منتشررینی آنها دیدن آسیب چگونگی و مجروحان و کشتهشدگان بازداشتیها، دقیق آمار از را ی

کنند.

)۲۰:۱۰-۹۹/۰۳/۱۲(آبانماهکشتهشدگانازیرذوالنووصادقیروایتآبان؛اعتراضهایازپسماه7

ازرش اعداد دیگ250تا230ق: با عدد هر تفاوت البته اینجا است. میگذردرمتفاوت آبان اعتراضهای از ماهی هفت که حاال هم آن انسان، یک جان یعنی ی

دیگ واقعه هر مثل او،رو شنیدههای اساس بر که گفت مجلس، در تهران سابق نماینده صادقی، محمود ابتدا اما دیروز است. شده زمان مرور مشمول 250ی

و این از قبل روز شدند. کشته آبانماه اعتراضات در تلویزنفر برنامه در کشور «حدودزیر که بود گفته حدود45یا40یونی یعنی کشتهشدگان،20نفر؛ درصد

تق محاسبه شدند». شهید آنها و نبود سازمانی سالح که شدند کشته سالحهایی با که بودند گفتهرافرادی اساس بر کشتهشدگان آمار که میداد نشان یبی

بین عددی رحمانیفضلی، را225تا200عبدالرضا کشتهشدگان آمار «من گفته: زمینه همین در هم صادقی است. به250یا249نفر که بودم شنیده نفر

ذوالنورآما مجتبی که نگذشت صادقی گفتههای از اندکی هنوز است». نزدیک کردهاند، اعالم هم بینالملل عفو سازمان و رحمانیفضلی آقای که نمایندهری ی،

نفر230راآبانکشتههایتعدادداشت،برعهدههمرادهممجلسدرملیامنیتکمیسیونیاسترکهیازدهممجلس

کرد.اعالم

شدند؟کشتهنفرچند

به محکوم روزها این خود که پیگی21صادقی درباره شده، حبس قالبرماه در شد تالش دهم مجلس «در گفته: پالس ایرنا به مجلس در آبان اعتراضهای ی

اصل پیگی90کمیسیون کار این سیاسی کمیسیونهای مطرو نیز مفصلی گزارشهای و شود پیگیری این که آنجایی از اما شد، ورح انتخابات مسئله با یها

شدند مطلع که کسانی کرد، پیدا امنیتی و محرمانه جنبه همچنین و خورد پیوند ازرکرونا بخشی حداقل میرسد نظر به اما حاال نپذیرفتند». را آن اعالم یسک

ذوالنو است. روشنشدن حال در آبانماه مطرپرونده دقیقی شکل به را رسمی آمار قم، نماینده بری، کشور وزارت در که جلسهای حاشیه در هم آن کرد، گزاررح

بیگانه رسانههای است، سنگین و سخت ما برای جانباز و مجروح کشته، یک حتی رسیدند، شهادت به امنیتی نیروهای رسمی مأمور «شش گفت: او شد.
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تا و کرده اعالم دروغین کردند،10آمارهای اعالم کشته نفر ذوالنو230هزار آنچه طبق بودند». مأموران از نفر شش که داشتیم درمجموع کرده،رکشته اعالم ی

د در درصد ورگیر«هفت باختند جان انتظامی نیروهای با مسلحانه مستقیم انواع16یهای به مجهز درحالیکه انتظامی، و نظامی مراکز به حمله در درصد

دادند. دست از را خود جان بودند، گرم و سرد پمپبن31سالحهای فروشگاهها، مثل عمومی مراکز به حمله در باختهاندزدرصد جان مساجد و بانکها ینها،

در20و و بودهاند میشوند مردمی نیروهای و بسیج شامل که نظم و امنیت تأمینکننده نیروهای قالب در جانباختگان از حضور26درصد اعتراضات درصد

سهمت فاصله از آنها شقیقه مثال باختهاند؛ جان نامعلوم دالیل به و نبودند آشوبگران جزء اما دورداشتند، اعتراضات در که گفته او بود». گرفته قرار هدف ی

از تهران، استاندار محسنیبندپی، انوشیروان این از پیش بود». نفر هزار پنج از بیشتر انتظامی و امنیتی نیروهای مجروحان «آمار و شدند مجروح نیز نفر هزار

» دهم مجلس ملی امنیت کمیسیون رئیس آمار طبق اما بود. داده خبر آبانماه اعتراضات در در نفر هزار دو از بیش بخشرم497بازداشتشدن و دولتی کز

گرفت، قرار جدی خسارت مورد سوختند،422خصوصی و دیدند جدی آسیب مردم به230خودروی و دیدند آسیب عمومی و دولتی و569خودروی خودرو

شد».یبرتخوسوختکزرم123زدند،آتشیاشدندیبرتخیابانک991زدند.آسیبانتظامیوامنیتینیروهایموتور

گذشتآنچه

دیگ نهاد یک هر و بودند نکرده اعالم را رسمی آمار هیچیک کشور سهگانه قوای این از سپسرپیش و قضائیه قوه ابتدا میکرد. معرفی کار این مسئول را ی

بهمنماه شدند. معرفی آمار اعالم مسئول بهعنوان ملی امنیت اختیارررئیسجمهو98شورایعالی در آبانماه کشتهشدگان آمار که گفت قانونیی استپزشکی

اعالم را آمار این باید دولت که گفت روحانی حسن سخنان به پاسخ در قانونی، پزشکی رئیس مسجدیآرانی، عباس بعد کمی کنند. اعالم را آن باید آنها و

و قانونیکند تپزشکی مسجدی ندارد. رابطه این در همینأنکتهای در است. دولت وظیفه ملی امنیت شورای مصوبه اساس بر آمار این اعالم که کرد کید

خب ورگزاربین هزار آبان کشتهشدگان شمار که کرد ادعا دراینباره گزارشی در «رویترز» اما500ی گرفت، قرار کشور مقامات تکذیب مورد عدد این است. نفر

رئیسجمهو که دید باید حال افتاد. تعلیق به رسمی آمار اعالم دیروز همین ورتا و بنزی قیمت افزایش سیاست اجرای مسئول که کشور دراینبارهزیر بود، ین

مطه علی گفته به که استیضاحی بود؛ نیز دهم مجلس در استیضاح آستانه در آبان حوادث در عملکردش دلیل به رحمانیفضلی گفت. خواهند دلیلرچه به ی

ه مجلس هیئترئیسه ورمصلحتسنجی توضیحات از استیضاحکنندگان درحالیکه نشد. انجام نمایندهزگز بیمقدار، شهابالدین بودند. نشده قانع کشور یر

تب ورسابق توضیحات شنیدن از پس که بود گفته مطهزیز، شدند. رحمانیفضلی استیضاح به مصمم بیشتر کشور آخریر در نیز تهران، سابق نماینده ینری،

و که گفت خود قصوزنطق کشور وزارت زمینه این در گزارشها طبق که کرد اعالم بیانیهای در کشور وزارت هرچند است. آبان حوادث اصلی مقصر کشور یریر

است.نداشتهخودوظایفدر

نیوزکبنایرخبپایگاهدیگر:منابع

آبانماهگاندکشتهشازیلنورذواوصادقیروایتق:شر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۴۴-۹۹/۰۳/۱۲(همدان)و(تهرانشدفاشسرانجامساله10ینایژرتلخگرمراز

شدمشخصتهرانقانونیپزشکینفرهنهکمیسیوننظربامرموزپروندهاینسرانجامدرنهایتومیگذردسالهدهینایژرمعمایوتلخگرمازماهنوزده

سالژر آبان هفتم مشک٩٧ینا طرز به برمیگشت، خانه به مدرسه از رووقتی نماند. بدنش در جانی دیگر روز آن فردای تا که آنقدر شد؛ بدحال خانهژکی در ینا

س خانوادهاش و مرد خواب در مطرو بیجواب سوال چندین نمیشد. آشکار که حقیقتی رفتند؛ حقیقت کشف دنبال به غمگین و ررگردان بود. مرد؟ژح چرا ینا

ر همکالسیهای که بود حالی در این داد؟ جان خونش داخل سم علت به او پزشکان نظر اساس بر که بود افتاده اتفاقی چه مدرسهاش مژدر این راز گرینا

گ خاطر به مدرسه در روز همان دختربچه این که گفتند آنها کردند. فاش را احتمالزتلخ به میشد گفته که حشرهای بود؛ رفته حال از حشره یک نیش یدگی

رز همکالسیهای است. بوده زنبور یا عقرب وژیاد آمده هوش به هم بعد دقایقی و رفته حال از حشره این نیش خاطر به روز آن دختربچه این که گفتند ینا

ج بخش دادسرای در پرونده این آن از پس کردند. شکایت مدرسه مدیر از دختر این مادر و پدر که بود آن از بعد بود. شده حال سر کمی همدانودوباره کار

بررسیهای و شد قانونیبررسی مپزشکی علت برای شد.رهمدان آغاز دختربچه این م9گ از ررماه مرموز مشخصژگ پرونده این سرانجام ولی گذشت، ینا

م علت ورنشد. نشد داده تشخیص بهدرستی همدانی ساله ده دختر این قانونیگ مپزشکی دقیق علت نتوانست کالبدشکافی وجود با کند.رهم تعیین را گ

ر فوت علت آنها از کدام هر که شد صادر سازمان این سوی از نامه مصرفژچهار و دارویی مسمومیت از صحبت بار یک کردند. اعالم مختلفی موارد را ینا

م علت دیگر بار و بود آمفتامین و کارمتادون جلسه دو در که پزشکی کمیسیون نتیجه شد. اعالم نامشخص شرگ این به شد، بررسی «ارتباطری بود: ح

مط بالینی عالیم به توجه با حشره گزش ادعای با تأثیرفوت شده استفاده الکل نیست. احراز قابل پزشکی نظر از زمانی فاصله و والدین جانب از شده یرح

نیا ندارد. فوت و عارضه بدترشدن استزدر گاز نمونه از معاینه انجام به استانری دو آزمایشگاه در باقیمانده سمشناسی نمونههای نیست. شده استفاده یل

م سمشناسی نتیجه فلذا شد. گزارش منفی سموم و داروها نظر از استان دو هر نتیجه که گرفت قرار مجدد آزمایش مورد تلقیرمختلف یکن لم کان مالیر کز

مط(میشود علل سفید) (کالبدشناسی بوده نامشخص فوت اصلی علت فوق توضیحات به توجه با آزمایشگاهی). حادرخطای عروقی - قلبی حوادث فوت ح

پیگی است.» تشنج ازریا ما قانونییهای ازپزشکی پس اینکه تا میکرد. تأیید را موضوع همین کموبیش هم ر١٩تهران مادر خبرنگارژماه به دیروز صبح ینا

که گفت قانونیما مپزشکی «رتهران است: کرده تأیید را حشره نیش علت به م١٩گ کشیدیم. عذاب کشیدیم. سختی خیلی دویدیم. یکرماه از دخترمان گ

و حیثیت در خیلی است، باخته جان شیشه و متادون مصرف اثر بر میگفتند اینکه کرد. نابود را ما خانواده دیگر طرف از ماجرا حقیقت روشننشدن طرف،

هم من شد. روشن حقیقت باالخره ولی میدانستند، مقصر مرا همه و دارد حقیقت موضوع این میکردند تصور هممحلیها و مردم گذاشت. تأثیر من آبروی

ما به زودتر مدرسه مدیر اگر دارم. شکایت بودند، بیآبروشدنم باعث که کسانی از دارم. شکایت مدرسه مدیر از هم هنوز هستم. ماجرا این پیگیر آخرش تا

فک و میبردم دکتر پیش را بچهام بود، داده نظراطالع با حاال ندهد. جان مظلومانه اینطور تا میکردم برایش قانونییهری پیگیرپزشکی صراحت با میتوانم

باشم.»شکایتموضوع

ایلنا:منبع

۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IH1UZTNC


)۰۸:۳۵-۹۹/۰۳/۱۲((گیالن)درمیآیدصدابهکهبرایزنگهاجامعه؛درخشونتافزایش

ف میانه در / چیرتابناک کسی ها وعربده میزیادها وحشتناکی صداهای به تبدیل و آید برمی شان حنجره ته از که نامفهوم و ته سرو بی وعبارات زشت کلمات مشتی جز فهمد نمی ی
دهند!خوددستیرکامباداچیست؟ازخشونتوعصبانیتهمهایناندازد،میدلبهوهراسوهولکهشود

ف میانه در / چیرتابناک کسی ها وعربده بهزیادها تبدیل و آید برمی شان حنجره ته از که نامفهوم و ته سرو بی وعبارات زشت کلمات مشتی جز فهمد نمی ی

دهند!خوددستیرکامباداچیست؟ازخشونتوعصبانیتهمهایناندازد،میدلبهوهراسوهولکهشودمیوحشتناکیصداهای

کشند.میپسپاطرفدوزشترفتاروخشونتبااماکنندمیمداخلههمنفردویکیوکردهشاندورهجمعیت

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؛ قابی راردر 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 من52ی 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 گلوله14و17ل 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 باالی10ک بر خاندان مردان از مردانیآنفر درخشید می گهی

بودند.کردهتطهیرراخودناموسیقتلاینبانوعیبهکه

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

آشناست.وملموسبرایمان

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

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

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
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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 تحملزی آستانه کاهش و خشونت دالیل واکاوی به نسبت حوزه، این به مربوط کارشناسان از دعوت و گرد

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.یافتهافزایشدرصد21جمعیدستهیرگیردونزاعوکاهشگیالناستاندردرصدپنجگذشتهسالطیفردییرگیردونزاعکرد:نشانخاطروی

استان این در قتل وقوع پارسال همچنین داشت: اظهار است، خشن جرائم جزء قتل که این بیان با گیالن انتظامی نیروی اجتماعی امور درصد70معاون

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 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

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.

داردراخشونتبهمربوطپروندهسومودومرتبهاخیرسالسهدودرگیالن

می این در نیز شناس جامعه علیزاده رضا پژوهشیزدکتر کار و بررسی به اشاره با گیالن10گرد گفت: " شناسی گیالن "پژوهشکده در گیالن استان اساسی مسئله

دارد.راخشونتبهمربوطپروندهسومودومرتبهاخیرسالسهدودر
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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 رفتاری و عمل نوع هر به کرد: اضافه هدفریم، با که ی

شود.میگفتهخشونتشود،انجامگروهییافردبهزدنضربه

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 نشدهزاین بحران به تبدیل هنوز خشونت کرد: نشان خاطر است، آمده پایین مرد و ن

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 آمدهردکتر پایین فرد تحمل آستانه درصد صد دهد، انجام نتواند را آن همزمان پردازش فردی مغز و داد خ

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 پرخاشگرل بنابراین یابد، می نامناسبی بیرونی نمود واقع در فیریزد" و روانی کالمی، تواند می یکیزی

باشد.

غ طبیعی طور به کرد: نشان خاطر روانپزشک هاراین تکانه این وقتی و دارد وجود انسان درون در بشر های تکانه کاهش برای خشم بهزیزه 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،

آسیبی اما هستند، بیرونی عوامل جزء معاش" درباره شده بیان موضوع به توجه "با اقتصادی عوامل و ها قیمت شدید نوسانات چه اگر کرد: نشان خاطر وی
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است.درونیآسیبزند،میفردبهکه

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

دهد.دستازراخودلرکنتتاشدهموجبتواندمیمهماینبرساند،عملبهرافرزندانشدهبینیپشهایبرنامهوداشتهلرکنتخانواده

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

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 سلبیرسرهنگ هم و ایجابی کار باید هم که معتقدیم بلکه دهیم انجام سلبی برخورد تنها یم

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

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

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

باشند.داشتهجامعهدراینچنینیمسائلکاهشجهتدرمنطقیگوییو

اجتماعوفرهنگبرسیاسیغلبهخشونت؛افزایشعاملینرمهمت

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

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
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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

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

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 هایزی آموزش ارائه گفت: پایین سنین در و کودکی از ویژه به زندگی مهارتی آموزش به توجه ضرورت به اشاره با گیالن یستی

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

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

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

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

(گیالن)میآیددرصدابهکهایبرزنگهاک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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گیرد.قرارتوجهموردبایدراستاایندرنیزشناسانجامعه

شوددادهسوقزندگیهایمهارتسمتبهمدارسدرهاآموزش

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

شود.دادهسوقگووگفتوزندگیهایمهارتبهمربوطهایآموزشسمتبهخواندنوحفظبرتاکیدجایبهمدارسدر

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

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

بز اشتباه ماست، روی پیش دنیا تجربیات داشت: اظهار آمرعلیزاده با خودمان کردن مقایسه ما بسیارگ اما است، اروپا و آنانریکا فرهنگ که کشورهایی از ی

مدت در خود اجتماع و فرهنگ قوت نقاط و درونی های ظرفیت بر تکیه با اند توانسته ماست رسانده20شبیه مطلوب وضعیت به را مردمانشان زندگی سال

است.شدنیهممابرایمهماینقطعطوربهو

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 بهری را آن تا ترسیم می باشیم، داشته خودمان دستان در را چیز همه خواهیم می که است آن ما مشکل یم،

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

)۰۸:۴۹-۹۹/۰۳/۱۲(شدندژنتیکیرنمونهگیبلوچستانوسیستاندرسابقهدارمجرم۲۶۰۰

مدی ایرنا- نمونهگیرزاهدان- گفت: بلوچستان و سیستان قانونی پزشکی ازرکل ژنتیک و۲ی در۶۰۰هزار استان سابقهدار مجرم و ژنتیک۲زندانی اطالعات که شد انجام گذشته سال
میشود.ثبتژنتیکهویتبانکدرآنان

گفت در دوشنبه روز عبدی رضا داشت:ودکتر اظهار ایرنا خبرنگار با طگو یک ژنتیک هویت کشوربانک پیشگییرح آنربرای نخست اولویت و جرم وقوع از ی

میشود.ثبتسامانهایندراستبیشترآنهادرجرموقوعمیزانکهافرادیژنتیکیکدواطالعاتراستاایندرکهاستسابقهدارمجرمانشناسایی

موجود، آمارهای براساس گفت: افرادوی اینگونه از دلیل همین به شوند، جرم مرتکب نیز آزادی از پس است ممکن و بیشتر زندانیان برخی در جرم تکرار

شود.میثبتیرسراسژنتیکهویتیزکرمبانکدرژنتیکیکدهایاینویرنمونهگی

(گیالن)میآیددرصدابهکهایبرزنگهاک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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قانونیکلرمدی زمانپزشکی هر ژنتیک بانک در شده ثبت اطالعات براساس افزود: بلوچستان و درسیستان مجرم از مانده باقی آثار با افتاد اتفاق جرمی

کرد.شناساییرااوتوانمیسرعتبهباشدسابقهدارمجرماگرجرم،وقوعمحل

کرد: بیان غیرهوی و خون لکه بزاق، لکه سیگار، ته شامل جرم وقوع محل در مجرمان از مانده باقی آثار از بانکبرخی در شده ثبت اطالعات با و بررسی

شود.میدادهمطابقتژنتیکهویت

هامونعصردانا،یرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۰۹-۹۹/۰۳/۱۲(اردبیلقانونیپزشکیبهنزاعازناشیمراجعیندرصدی5.2افزایشخبرداد؛اردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدی

خبرداد.گذشتهسالدرقانونیپزشکیبهنزاعازناشیمراجعیندرصدی5.2افزایشازاردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدیاردبیلایسنا/

پورع حامد سال12یززدکتر طی کرد: اظهار خبرنگاران جمع در و12تعداد98خرداد مراکز571هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر، استانپزشکی

افزایش مشابه، مدت با مقایسه در تعداد این که کردهاند مراجعه ا5.2اردبیل که میدهد نشان را تعدادزدرصدی این تعداد و9185ین مرد نفر3386نفر

است.نز

مدی گفته به ایسنا، گزاش قانونیکلربه بیشتپزشکی حاضر حال در بهراستان ارجاعی پروندههای قانونیین اینپزشکی توان می که است نزاع با ارتباط در

داد.کاهشتاحدودیاصولیوصحیحهایرسانیاطالعویزسافرهنگباراموضوع

پیامانتهای

شدندژنتیکینمونهگیربلوچستانوسیستاندرسابقهدارممجر۲۶۰۰ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۵:۱۱-۹۹/۰۳/۱۲(ی)ربختیاو(چهارمحالشدپیدابازفترودخانهدرکوهرنگیساله۳۵جوانجسد

داد.خبرکوهرنگشهرستانبازفترودخانهدرشدهقرغساله۳۵جوانجسدشدنپیداازیربختیاوچهارمحالاحمرهاللجمعیتمدیرعاملایرنا-کرد-رشه

گفت در دوشنبه روز فرد مرتضوی جوانوسیداحمد افزود:این ایرنا خبرنگار با تب۳۵گو روستای اهل رودخانهرساله در دوشنبه روز صبح بازفت بخش سفلی ک

شد.پیدارودخانهکناردرجواناینجسدوجوجستساعت۴ازپسمحلیجوامعوکوهرنگکوهستانامدادتیمتالشباکهشدقرغ

غ مورد یک نیز دوشنبه روز صبح افزود: شد، داده تحویل انتظامی نیروی به قانونی مراحل انجام برای شده پیدا جسد اینکه به اشاره با درروی، شدگی ق

یافت.نجاتگرمازشدهقرغفردشهرستانرفتینگتیمتالشباکهبوددادهخرنیزسامانشهرستان

اعالم ایرنا،براساس گزارش قانونیبه بختیاپزشکی و غرچهارمحال بهری که استان رودخانههای در شدگی قانونیق شدپزشکی داده بود۳۷ارجاع کهمورد

است.داشتهافزایشدرصد۶۸قبلسالبهنسبت

بازفت اصلیترود از رودریکی سرشاخههای توکارونین سگا، گله منار، کوههای دامنه از که وراست، غربیرکیلومت۱۲۰درزردکوهک شمال سرچشمهکردرشهی

میشود.روانشرقیجنوبسمتبهبازفت،منطقهیقرطازسپسومیگیرد

)۱۷:۴۵-۹۹/۰۳/۱۲((اصفهان)شدپیدازایندهروددرشدهقرغنوجوانجسد

مدی ایرنا- مدیراصفهان- استاندارکل بحران گفت:ریت اصفهان نوجوانی غ۱۷جسد باغبهادارانرساله منطقه در دوشنبه امروز ظهر زایندهرود، رودخانه در شده ازق کله" "پل حوالی در
شد.آوردهبیرونآب

است.واقعاصفهاناستانغربیرکیلومت۶۰درباغبهادرانشهر

جا خرداد اوائل که نوجوان این افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شیشهفروش همراهرمنصور تفی برای اصفهان از خود اطرافرخانواده به دریح زایندهرود

شد.قرغرودخانهایندربود،رفتهباغبادرانمنطقه

داد: ادامه باغبهادرانوی نشانی آتش امدادی نیروهای و احمر هالل غواصان تالش وجود غبا جوان دررجسد شده عملیات۱۰ق و نشد پیدا گذشته روز

شد.تحویلخانوادهاشبهوکشیدهبیرونآبازامروزظهرامدادی،نیروهاییرهمکابااوجسدسرانجاماینکهتایافتادامهجستجو

مدیرمدی استاندارکل بحران غریت به اشاره با اصفهان حدودری شدن جانفر۱۶ق سال در مردم کشاورراز استخرهای و رودخانه در ضرورتزی باره در ی،

کرد.تاکیدگرمافصلرسیدنفرابهتوجهبامشابهحوادثازیرگیوجلبراییرهوشیاحفظ

کانالهایشیشهفروش رودخانه، در کردن شنا اینکه بیان جابا سال ابتدای از داشت: اظهار است، ممنوع آب ذخیره استخرهای و آن از تاکنونرُمنشعب ی

شدهاند.قرغرودخانهازمنشعبهایکانالوشخصیاستخرهایدرنفرپنجویزکشاورآبذخیرهاستخرهایدرنفرهفترودخانه،درنفرچهار

جا و هوا شدن گرم با وی، گفته دبیربه با آب بودن درزی تایاد میدهیم هشدار مردم به منشعبزایندهرود کانالهای و رودخانه این بستر در کردن شنا از

کنند.یرخودداآناز

ج و است ناهموار زایندهرود، رودخانه بستر اینکه بیان با تصروی میکشد، خود داخل به را افراد آب، پایینریان رودخانه این آب دمای همچنین کرد: یح

ش و جواست و سرما از ناشی ناگهانی افزایشرک باعث آب غیان وراحتمال دارند شیبدار و ذوزنقهای شکل نیز آب کانالهای طرفی از و میشود شدن ق
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است.یادزآندرشدنقرغاحتمال

شهردا اینکه بیان با پیشگیرشیشهفروش برای زایندهرود اطراف شهرهای احتمالیریهای حوادث از هستند،ی تعطیل روزهای در بویژه بازرسی گشت دارای

کنند.توجههشدارهااینبهکهمیخواهیممردمازواستممنوعمحدودهاایندرکردنشناکرد:تاکید

میافتد.اتفاقچادگانمانندرودزایندهباالدستوباغبهادرانمحدودهدررودخانهدرشدگیقرغمواردبیشترکرد:خاطرنشانوی

کل قانونیاداره کرد:پزشکی اعالم نیز گذشتهاصفهان سال و۸۰شامل(فوتینفر۹۳در غز۱۳مرد بهدلیل مراکزرن) به شدگی قانونیق ارجاعپزشکی استان

داشت.افزایشبود،مرد)۵۰ونز۲(نفر۵۲شاملکه۹۷سالبهنسبتکهشدند

گزارش اساس قانونیبر غپزشکی تلفات آمار سالراصفهان، در رودخانه،۲۰شامل۱۳۹۸قشدگی در کشاور۲۴نفر استخر در آب،۲۳ی،زنفر های کانال در نفر

مکانهاست.سایردرنفر۶وحوضچهیاحوضدرنفر۲چاه،درنفرسهسد،ومصنوعییاچهرددرنفرچهارشنا،استخردرنفر۱۱

کنارآنالین،اتحادیرخبپایگاهدیگر:منابع

(اصفهان)شدپیداایندهرودزدرشدهقغرنوجوانجسدایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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