
سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۴/۰۳۱۳۹۹/۰۴/۰۳
لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار



ستادیستادیاخباراخبار

نیوزشیعهیخبرپایگاهگر/کاروکاری،الرسادممرانی،ایرتوسعهروزنامه۴

۷اول)(قسمت98سالدریارآزکدکوویارآزهمسرتعداد

۸دوم)(قسمت98سالدریارآزکدکوویارآزهمسرتعداد

۹یارآزکدکوصدیدرنیمودهدوازایشافزد:کراعالمقانونیشکیپزمانسازرئیس

۱۰گذشتهسالدرجهادیاقداماتباقانونیشکیپزمهمکزمر20افتتاح

۱۱ممنوعههایآمارائهار

نیوزسالمتانی-آنالین،ایرتوسعهکنا،رنو،سالمنیوز،اعتدالش،گسترآنالین،تتجارمعاصر،داهبررک،تابنایخبرپایگاه۹

۱۲سیدرنفرارهز100در6.3بهانایردرکشیدخواثربرفوت

۱۳آیندهروزچندتاپناهیآسیهپروندهشارگزاعالم

۱۴جنینسقوطمجوزصدورصدیدردوکاهش

سالشعاریخبرپایگاه۱

۱۵استیافتهایشافزخانمهادرجنسیتتغییر

۱۶باختجانگالیدراپارسقوطاثربرشهرمشگینقانونیشکیپزستپرسر

قدسجم،جامانیان،ایرسپهران،ایرروزنامه۴

۱۷گذشتهسالدرشکیپزقصور9884وقوعداد:خبرقانونیشکیپزمانسازرئیس

شواریخبرپایگاهایسنا/یارگزخبر۲

۱۸شدافتتاحکشوراستان۷درقانونیشکیپزهایپروژهقانونی:شکیپزمانسازانسانیمنابعتوسعهمعاون

کاراربازش،واریخبرپایگاهسیما/وصدایارگزخبر۳

۱۸شوندمیقانونیشکیپزجذبجدیدنیروی۲۰۰قانونی:شکیپزمانسازانسانیمنابعتوسعهمعاون

۱۹کنندیافتدرامتیازاستخدامیمونآزدربایدقانونیشکیپزدادیارقرنیروهای

۲۰قضاستدستگاهاصلیهدفباطلابطالوحقاحقاققضاییه:قوهانیعمرپروژه۴۷افتتاحآییندررئیسی



یخبرپایگاهنو/صبحروزنامهموج/برنا،آنا،ایسکانیوز،دفاعمقدس،ان،خبرنگارباشگاهدانشجو،س،فارسیما،وصداایلنا،ان،میزیارگزخبر۲۴
سالشعارداغ،خبرآنالین،اعتمادنیوز،مرورخبر،نسیمناطقان،شفقنا،نیوز،هحوزلف،انما،ق،مشرک،تابنا

حمایتروزنامهتسنیم/ایرنا،یارگزخبر۳

۲۱استان24درقضادستگاهانیعمرپروژه47یدارهبربهر

۲۳قانونیشکیپزمتخصصشکانپزبهرئیسیتوصیه

۲۵باشدمینمجراصالحکزمربایدزندانرئیسی:السالماحجت

نیوزبهاراسکان،داد،خرنیوز،قلمیخبرپایگاهیخبرپایگاه۴

۲۶هستندشدرحالدرکهممنوعهایهایآمار

نیوزسالمتیخبرپایگاه۱

۲۹دندارامنخانهآبادان

نیوزافکاریخبرپایگاه۱

۳۴باشدنیکیهاشگاهآموزبایدزندانها/شهرازبیرونبهزندانهاانتقالتأثیر

۳۶مانکردرزنانعلیهجدیخشونت|ناموسیقتلهای

۴۱نامهربانموجهایباگبارمریباز

۴۴مخدرموادباهمبارزچمدارپرانایر

کنارآنالین،اعتمادلف،اسینه،پاریخبرپایگاهکیهان/حمایت،ابتکار،روزنامهس/فاردانشجو،شبستان،برنا،ایسنا،ایلنا،ایرنا،ان،میزیارگزخبر۱۵

۴۵قضاییهقوهدرتحولیمسیرِعیتسرایبرروزیکدردیدباز۲۳

نیوزشیعهیخبرپایگاه۱

۴۶رودمیهمهچشمبهاعتیاددود

۴۸قلهکامالکواسنادثبتازقانونشکیپزمانسازییسردیدباز

نیوزدادتیرنیوز،بالغانی،ایردیپلماسییخبرپایگاهملی/یهمکارروزنامهشبستان/یارگزخبر۵

قبولقابلاین»کرواهواپیمای«سقوطموضوعدرقانونیشکیپزدعملکرقضائیه:قوهاطالعاتوحفاظترئیس
۴۹بود

۵۱قضائیمشکالتبهگیدسیرومانکریگستردداکلرئیسدمیمردیدار

۵۱هاست؟کشورکدامبهمتعلقتصادفاتقربانیانینبیشتر



نیوز،بهار،24ساعتاقتصادآنالین،نیوز،تیننیوز،ماشینک،تابنانیوز،آفتابخبرآنالین،یخبرپایگاهایسکانیوز/ان،خبرنگارباشگاهیارگزخبر۱۲
خودرونویسنو،سالم

۵۳است؟ممکنپیادهانعابریمهجر

استانیاستانیاخباراخبار

۵۵انمازندردراعنزاجعانمرصدیدر20کاهش

۵۵ان)(مازندرنیستفتنیپذیریادرحطرهایینههزدولتیداختپر

شواریخبرپایگاهسیما/وصداس،فاران،خبرنگارباشگاهایرنا،یارگزخبر۵

۵۷شدافتتاحیساردرقانونیشکیپزملیپروژه۲ان:مازندرقانونیشکیپزکلمدیر

کاراربازیخبرپایگاهایرنا/یارگزخبر۲

۵۸میشوداییاجرقانونیشکیپزدرانسانینیروهایساماندهیحطری:ساردرکشورقانونیشکیپزمعاون

۵۸مان)(کرشدهایم؟لقلبقصیا

۶۲شدیزوارکشورانهخزبهمانکراستاناسنادثبتدرآمدتوماندمیلیار45

۶۳باختندجانبرنجقرصباستانیلر48سالپار

۶۴شودمینظراظهاروسیبررستانلراستانقانونیشکیپزدرپروندهارهز50ازبیشالنهسا

آیندهاقتصادآنالین،تتجاریخبرپایگاهان/خبرنگارباشگاهایرنا،س،فاریارگزخبر۵

۶۵گذشتهسالطیستانلرقانونیشکیپزبهپروندهارهز۴۶جاعار

۶۶یبختیارومحالچهاردرگیدقشغرآمارایشافز

دافرشهریخبرپایگاه۱

۶۷ایجادهتلفاتدومرتبهسفار

کنارمن،یزتبرآنالین،جوانیخبرپایگاهان/خبرنگارباشگاهیارگزخبر۴

نفر19جانآذربایجانشرقیدرکارحوادثشرقی/آذربایجاناستاندرکارحوادثازناشیمیروگمرایشافز
۶۸فتگرار

تسنیمس،فارایرنا،یارگزخبر۳

۶۹شدافتتاحغربیآذربایجانقانونیشکیپزساختماندومفاز

۶۹غربی)(آذربایجانشدافتتاحقوهقضائیهرئیسدستوربهتکابقانونیشکیپزکزمر



سدپرکریخبرپایگاه۱

بسیجک،تابنایخبرپایگاهبرنا/سیما،وصدایارگزخبر۴

۷۰شدآغازیکزمراستاندرقضائیهقوهحطرچهارازیداربرهبهر

پاناان،میزیارگزخبر۲

۷۱شدافتتاحیکزمراستانیگسترددامجموعهیرزانیعمرهایپروژه

۷۲جنوبیاسانخردراعنزپروندههایتشکیلایشیافزروند

ستانخاورسا،رجندبیریخبرپایگاهایسنا/یارگزخبر۳

۷۳یافتایشافزجنوبیاسانخردراعنزازناشیصدماتشکیپزمعاینات

آیندهاقتصادیخبرپایگاه۱

۷۶استداشتهشدرصددر۸.۹اسانجنوبیخردراعنزازناشیمصدومیناسانجنوبی:خرقانونیشکیپزکلمدیر

نیوزطبسیخبرپایگاه۱

۷۷جنوبی)اسان(خرکروناییتخلفپرونده27تشکیلتااعنزپروندههایایشافزازنشست|یکروایت

۷۸جنوبی)اسان(خرآنالینشکیپزکمیسیونهایبااستانکزمربهستانهاشهرازاجعاتمرکاهش

۷۹جنوبی)اسان(خرد؟میگیراراستانیهمچندجانالنهساقاتل،ایدپر

خبرآنالینیخبرپایگاهایرنا/یارگزخبر۲

۸۰همداندرسمشناسیمایشگاهآزیاهاندازر

۸۰ی)بختیارومحال(چهارداشتکشته۲گاندلرمحوردرگیداننرتصادف

۸۱انددهکراجعهمرایالمقانونیشکیپزبهلینیبامعایناتجهتنفرارهز2ایالم:استانقانونیشکیپزکلمدیر

۸۱(ایالم)یجارسالاولماههسهدرکشیدخوانمیزصدیدر8/کاهشاستاندرطالقصدیدر10کاهش

سیماوصدایارگزخبر۱

۸۳شدافتتاحاحمدبویروکهگیلویهقانونیشکیپزلیماویادارمایشگاه،آزهایبخش

خزرنماآنالین،قدسان،ایرجنوبیخبرپایگاهسیما/وصداایرنا،تسنیم،ایلنا،برنا،ان،خبرنگارباشگاهیارگزخبر۹

۸۳گانمزهرقانونیشکیپزکلهادارساختمانافتتاح

۸۴(گیالن)شد.ارگزبربهشتیشهیدمظلومانهشهادتوقضاییهقوههفتهمناسبتبه



24رویدادیخبرپایگاه۱

۸۴ماه6درتنهاکشته500وخمیزارهز4نیست/مناسببلوچستانوسیستاناستانهایجادهوضع

آنالینشروعیخبرپایگاه۱

/98سالاولنیمهدرخمیزوکشته5000استان/دممرجانبالیسربازوستانمهرانشهر،ایرجادههای
۸۶بلوچستان)و(سیستانروستاییزنانجنینسقطایبرعاملیهمخاطرپراههایر

۸۷بلوچستان)و(سیستانمیکنندحملوضعُکنارختدریرزروستااینداربارزنان

ایرنایارگزخبر۱

۸۸ان)(تهراستدهآوردستبهجامعهدرارمالزجایگاهقانونیشکیپزقضاییه:قوهاطالعاتوحفاظترئیس

نیوزبالغسینه،پاریخبرپایگاهشبستان/ان،خبرنگارباشگاهسیما،وصداایسنا،یارگزخبر۶

۹۰کیزکهرقانونیشکیپزمایشگاهیآزتشخیصیکزمرازانتهردادستاندیدباز

۹۰(قم)یافتکاهشیگیردرواعنزاجعاتمرتعدادقمدرباراولینایبر

۹۱مانشاه)(کرمعتادانکامبهکرونا

گیداننرحوادثمصدومینبهمربوطپاییسرمعایناتپروندههایصددر60ستان:لرقانونیشکیپزکلمدیر
۹۶ستان)(لراست

یهایارشهریخبرپایگاه۱

۹۷بوشهراستانقانونیشکیپزتوسطقضایینامهارهز20ازبیشبهپاسخ

ق،مشرنیوز،اطصرسینه،پارنیوز،دافرآنالین،یهمشهرنیوز،آفتابک،تابنایخبرپایگاهاسان/خرروزنامهبرنا/ان،خبرنگارباشگاهیارگزخبر۱۵
هاینبرترکنا،رنو،سالمنیوز،بهارنیوز،جنوب

۹۷ضوی)راسان(خرلهسا27ینامادرتوسطلهسا10کدکوقتلصحنهیسازباز



ستادیاخبار

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۵:۰۴-۹۹/۰۴/۰۱(اول)قسمت(98سالدریرآزاکودکویرآزاهمسرتعدادکرد؛اعالمقانونیپزشکیسازمان

نیوزشیعهیرخبپایگاهگر/رکاوکاری،رساالمردمایرانی،توسعهروزنامهدیگر:منابع

۴ ۷
۱

۲

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JHFHJJHV


)۰۵:۰۴-۹۹/۰۴/۰۱(دوم)قسمت(98سالدریرآزاکودکویرآزاهمسرتعدادکرد؛اعالمقانونیپزشکیسازمان

۷
۲

۲

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۸
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JHFHIJHY


)۰۵:۱۱-۹۹/۰۴/۰۱(یرآزاکودکدرصدینیمودوازدهافزایشکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمانرئیس

۱۵

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHFHJU52


)۰۵:۰۹-۹۹/۰۴/۰۱(گذشتهسالدرجهادیاقداماتباقانونیپزشکیمهمکزرم20افتتاحکرد؛عنوانآرانیمسجدی

۳

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHFHJTNO


)۰۵:۱۰-۹۹/۰۴/۰۱(ممنوعهآمارهایارائهمیدهد؛گزارشکشورقانونیپزشکیسازمانرئیسنشستاز«آرمانملی»

۹

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KHFHJSUI


/۹۹/۰۴(رسیدنفرهزار100در6.3بهایراندرخودکشیاثربرفوتکشور؛درخودکشیافزایشدربارهقانونیپزشکیسازمانهشدار
۰۱-۰۵:۱۲(

نیوزسالمتایرانی-آنالین،توسعهکنا،رنو،سالمنیوز،اعتدالگسترش،آنالین،تجارتمعاصر،راهبردتابناک،یرخبپایگاهدیگر:منابع

۹ ۱۳

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LHFHJ9RM


)۰۵:۱۲-۹۹/۰۴/۰۱(آیندهروزچندتاپناهیآسیهپروندهگزارشاعالمکرد؛حرمطقانونیپزشکیسازمانرییس

۸

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFHHJ9T


)۰۵:۱۴-۹۹/۰۴/۰۱(جنینسقوطمجوزصدوردرصدیدوکاهشکرد؛حرمطقانونیپزشکیسازمانرئیس

۶

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KHFHJO5X


)۰۵:۱۶-۹۹/۰۴/۰۱(استیافتهافزایشخانمهادرجنسیتتغییرقانونی؛پزشکیتاملقابلگزارش

سالشعاریرخبپایگاهدیگر:منابع

۱ ۶

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFOHJ8B


)۰۵:۱۶-۹۹/۰۴/۰۱(باختجانپاراگالیدرسقوطاثربرشهرمشگینقانونیپزشکیپرسترس

۹

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFOHJ81


)۰۵:۱۶-۹۹/۰۴/۰۱(گذشتهسالدرپزشکیقصور9884وقوعداد:خبرقانونیپزشکیسازمانرئیس

قدسجم،جامایرانیان،سپهرایران،روزنامهدیگر:منابع

۴ ۷

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHFHJ0GV


)۰۶:۱۵-۹۹/۰۴/۰۱(شدافتتاحکشوراستان۷درقانونیپزشکیهایپروژهقانونی:پزشکیسازمانانسانیمنابعتوسعهمعاون

شد.افتتاحقضائیهقوهرئیسدستورباقانونیپزشکیهایپروژههمزمانصورتبهکشورنقطههفتدرگفت:کشورقانونیپزشکیسازمانانسانیمنابعتوسعهمعاون–یرسا

منوچه حاج رضا مهر، خبرنگار گزارش طربه افتتاح مراسم در یکشنبه صبح قانونیحهایری جملهپزشکی از را سرزده بازرسیهای و فعالیت بر نظارت مازندران،

شود.کمبیمارآالمودردتاکنیمعملگونهایبهبایددرمانیمجموعههایدرگفت:وکردبیانسازمانایندرمردمبهرسانیخدمتارتقایبرایاقدامات

کنیم.رفتاراست،مؤمنفردیمرتکشایستهآنچهکهکنیمعملگونهایبهبایدداد:ادامهوی

آزمون در و گیرد صورت قوانین چارچوب در باید و بوده سازمان دغدغههای از نیروها این ساماندهی گفت: قراردادی نیروهای وضعیت تبدیل درباره وی

میشود.اقداموضعیتتعیینبهنسبتشوندقبولاگروکنندکترشاستخدامی

منوچه جارحاج سال اسفندماه از همچنین داد: ادامه کاری قرارداد نیروهای برای و شدند پیمانی نیروهای با همطراز ما معین کار قراردادهای نیروهای یرگری

یافت.افزایشنیزسنواتییبرضوتومانهزار۲۰۰مسکنحقنشود،ایجادعدالتعدمحساینکهبراینیز

پروژههای اینکه بیان با قانونیوی ساپزشکی جمله از کشور نقطه درهفت قضائیه قوه رئیس دستور افتتاحربه اراک و یاسوج ارومیه، همدان، بندرعباس، ی،

است.کردهاضافهقانونیپزشکییکیزفیفضایبهمترمربعهزار۱۰پروژههااینافزود:است،شده

بنشاند.رجوعاربابلبانبررارضایتلبخندماتالشهایمیزانچهببینیمبایدکرد:یحرتصاست،قضائیهقوهاصلیکنریرمحوعدالتاینکهبیانباوی

است.شدهافزودهکشوردرقانونیپزشکیفضایبهمترهزار۱۰امسالقضائیهقوههفتهومربعمترهزار۱۰فجردههدرگفت:یرمنوچهحاج

شد.افتتاحقضائیهقوهرئیسدستوربانرمازنداقانونیپزشکیساختمانمراسمایندر

وارشیرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۴۸-۹۹/۰۴/۰۱(شوندمیقانونیپزشکیجذبجدیدنیروی۲۰۰قانونی:پزشکیسازمانانسانیمنابعتوسعهمعاون

شود.میگزارربامسالآناناستخدامیآزمونوشدگرفتهسازمانایندرگذشتهسالطینیرو۲۰۰جذبمجوزگفت:قانونیپزشکیسازمانانسانیمنابعتوسعهمعاون-یرسا

منوچه حاج رضا مهر، خبرنگار گزارش طربه افتتاح حاشیه در یکشنبه ازظهر پیش قانونیحهایری رغبتپزشکی به اشاره با خبرنگاران با گفتگو در مازندران

آمو در داشت: اظهار سمزان این در استخدام برای پزشکان ویژه به نیروهای کشورزکم استان دو در نیرویی هیچ قانونی، پزشکی قبل سال دو استخدامی ن

نشدند.متقاضی
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در کار سختی را غربت عدم اصلی دلیل قانونیوی دستورپزشکی در سازمان این در تشویقی برنامههای نیروها، ورغبت انگیزه افزایش برای گفت: و کرد بیان

است.گرفتهقرارکار

استخدام مجوز گذشته سال اینکه عنوان با ب۲۰۰وی زمان میدهند، تشکیل پزشکان را افراد این از نیمی و شد گرفته سازمان این در جدید یرگزارنیروی

کرد.بیانامسالیورماهرشه۳۱رااستخدامیآزمون

منوچه دررحاج و گیرد صورت قوانین چارچوب در باید و بوده سازمان دغدغههای از نیروها این ساماندهی گفت: قراردادی نیروهای وضعیت تبدیل درباره ی

میشود.اقداموضعیتتعیینبهنسبتشوندقبولاگروکنندکترشاستخدامیآزمون

منوچه جارحاج سال اسفندماه از همچنین داد: ادامه کاری قرارداد نیروهای برای و شدند پیمانی نیروهای با همطراز ما معین کار قراردادهای نیروهای یرگری

یافت.افزایشنیزسنواتییبرضوتومانهزار۲۰۰مسکنحقنشود،ایجادعدالتعدمحساینکهبراینیز

کرد.اعالمفقرهمیلیون۲.۵راقبلسالطیقانونیپزشکیبهواردهپروندههایشماروی

کاربازاروارش،یرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۵۰-۹۹/۰۴/۰۱(کنندیافتردامتیازاستخدامیآزموندربایدقانونیپزشکیقراردادینیروهای

قراردادی نیروهای و هستیم نیروها جذب در قانونی مسائل تابع هم مسئله این در گفت: قراردادی، نیروهای وضعیت تبدیل با ارتباط در کشور قانونی پزشکی پشتیبانی و توسعه معاون
کنند.یافتردراالزمامتیازاتاستخدامیآزموندربایدما

خب گزارش سارگزاربه شهرستان از فارس منوچهری حاج رضا بهرهبرداری، مراسم حاشیه در امروز ظهر از پیش ساختمانری اول فاز قانونیی مازندرانپزشکی

حاضر حال در کرد: اظهار سازمان، این در انسانی نیروی کمبود اشاره با خبرنگاران جمع شامل200هزار3در که دارند فعالیت مجموعه این در نفر937نفر

است.متخصصنفر200وپزشک

تص انسانی، نیروی تامین برای شده انجام اقدامات به اشاره با جذبروی آزمون و شده انجام نیرو جذب برای قانونی اقدامات کرد: سراسر200یح در نیرو

میشود.گزارربیرجاسالیورماهرشهکشور

منوچه ندارحاج نیرو جذب برای اقبالی شهرها از برخی در حتی و هستیم مشکل دچار نیروها نگهداشت در کار سختی دلیل به کرد: نشان خاطر ازری یم،

است.یادزبسیارسازمانازنیروهاخروجبهعالقمندیطرفی

پشتیبانی و توسعه قانونیمعاون نیروهاپزشکی جذب در قانونی مسایل تابع هم مسئله این گفت: قراردادی، نیروهای وضعیت تبدیل با ارتباط در کشور

کنند.یافتردراالزمامتیازاتاستخدامیآزموندربایدماقراردادینیروهایوهستیم

ه میزان با ارتباط در ساختمانزوی برای شده انجام قانونیینه افزود:پزشکی ه17مازندران، اول فاز در مجموعه این احداث برای تومان شدهزمیلیارد ینه

است.

مدی عباسی قانونیکلرسپس گفتپزشکی این ادامه در مساحتومازندران به زمینی در پروژه این کرد: اظهار و4گو شامل110هزار که شده احداث متر

است.یراداواحدویحرتشساختمان

است.کاردستوردرنورورامسرشهرهایدرقانونیپزشکیساختمانهایدیگرتکمیلبراییزیربرنامهکرد:اضافهوی

شوندمیقانونیشکیپزجذبجدیدنیروی۲۰۰قانونی:شکیپزمانسازانسانیمنابعتوسعهمعاونمهر:|خبرخبرادامهادامه
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برد.ناماستاندرسازمانتینعمدهچالشهایازرااستانقانونیپزشکیساختمانهایبرخیبودنیراستیجاوانسانینیرویکمبودعباسی

/ج86004پیام/انتهای

)۰۹:۴۰-۹۹/۰۴/۰۱(قضاستدستگاهاصلیهدفباطلابطالوحقاحقاققضاییه:قوهعمرانیپروژه۴۷افتتاحآییندررئیسی

قضایی عدالت گسترش و مردم خدمت در باید قضا دستگاه تجهیزات و امکانات همه گفت و کرد عنوان باطل ابطال و مردم حق احقاق را قضا دستگاه اصلی هدف قضاییه، قوه رئیس
باشد.

خببه آیترگزارگزارش قضائیه، قوه عمومی روابط کل اداره از نقل به مهر مراسمی در قضائیه قوه هفته از روز نخستین با همزمان که رئیسی ابراهیم سید اهلل

مجا احقاقزافتتاح را قضا دستگاه اصلی هدف پروژهها، این کردن عملیاتی در مسئوالن زحمات از تقدیر با میگفت، سخن قضائیه قوه عمرانی پروژههای ی

کرد.عنوانباطلابطالومردمحق

بهره و نیستند اصالت دارای تجهیزات و امکانات که کرد نشان خاطر قضائیه قوه وربردارئیس مردم به رسانی خدمت برای که مییابد ارزش هنگامی آنها از ی

شود.قضائیعدالتوعدلگسترشبهمنجرنهایتدروباشدقضائیدستگاههمکارانورجوعاربابکرامتحفظ

بهره به اشاره با تصربردارئیسی و گفت سخن قضائی تحول دوره در شوراها این تقویت از اختالف، حل شوراهای به مربوط پروژههای از وری صلح کرد: یح

بود.خواهیمقضائیپروندههایکاهششاهدشود،تقویتسازشوصلحفرهنگهرچهوماستدینگانربزودینکیداتأتازسازش

زندان انتقال از خرسندی ابراز با قضائیه قوه خارئیس به سمنان ترشهر و شهر از حأج این تداوم بر قضائیرکید مسئوالن همه خواست را آن که قانونی کت

داشت.خواهدتأثیرعمومیمحیطهایویرشهفضاهایبهترهرچهیزبهسادرشهرهابیرونبهزندانهاانتقالکردنشانخاطردانست،اجراییو

ت نیز نیکیها آموزشگاه به زندانها تبدیل لزوم بر ادامه در مأرئیسی باید زندان گفت: و کرد ورکید زندانیان حتی و ما همه و باشد مجرمین اصالح کز

میشود.یزبازساآنجادرزندانیشخصیتکهکننداحساسآنهاخانوادههای

بهره به همچنین قضائیه قوه سازمانربردارئیس به مربوط عمرانی پروژههای از قانونیی تپزشکی و اشاره بندرعباس در ویژه به کشورمان نقاط اقصی کیدأدر

است.قضائیاحکامصدوروقضاوتدرقضاتمستنداتینرمهمتازقانونیپزشکیسازمانکارشناسیوتخصصینظراتکهکرد

سازمان به عمومی اعتماد به اشاره با قانونیرئیسی کاپزشکی و مدیران سوی از اعتماد این پاسداشت لزوم ورو متخصص پزشکان به مجموعه، این کنان

باشند.داشتهرادقتنهایتخودنظراتاظهاردرقضائیآرایبیشترهرچهاستحکامبرایکهشدمتذکرسازماناینمتعهدومتدین

بهت شهدا، و امام روح از استمداد با که خواست قضا دستگاه بخشهای همه در خود همکاران از پایان در قضائیه قوه دهندررئیس ارائه مردم به را خدمات ین

باشد.اسالمییرجمهوقضائینظامبهعمومیاعتمادافزایشومتعالخداوندرضایتآنبهوابستهسازمانهایوعدلیهدستگاهعملکردنتیجهتا

مراسم این در۴۷در قضا دستگاه عمرانی مهم به۲۴پروژه کشورمان بهرهاستان مورد کنفرانس ویدئو عمومیربرداصورت دادسرای ساختمان که گرفت قرار ی

خا عمومی دادگاه ساختمان سراب، انقالب ساختمانرو قال، آق شهرستان اختالف حل شورای ساختمان قانونیک، وپزشکی اسناد ثبت ساختمان و بندرعباس

بودند.پروژههااینجملهازفردیسامالک

عمدت پروژهها دادگستاین به مربوط قضائیرًا سازمان و کشور کل بازرسی سازمان زندانها، سازمان امالک، و اسناد ثبت سازمان قانونی، پزشکی سازمان یها،

بودهاند.ّلحمسنیروهای

تک هدف با پروژهها این که داد توضیح پروژهها این خصوص در قضائیه قوه پشتیبانی و مالی بارمعاون قضائی دستگاه بهتر رسانی خدمت و رجوع ارباب یم

کنندیافتدرامتیازاستخدامیمونآزدربایدقانونیشکیپزدادیارقرنیروهایس:فار|خبرخبرادامهادامه
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رسیدهاند.یربردابهرهبهتومانمیلیارد۲۵۲بربالغیراعتباصرفومربعمترهزار۹۲حدودبربالغیراعتباصرف

فی فضاهای توسعه برای ششم برنامه قانون تکلیف به اشاره با مهر پیشرفتزفروزان اعالم و قضائیه قوه امیدوا۴۴یکی ابراز زمینه، این در برنامه کردردرصد ی

شود.یرپیگییربیشتسرعتبارونداینتوسعه،هفتمبرنامهوبرنامهپایانیسالدردولتسویازالزماعتباراتتخصیصبا

دادگست کل رئیس اللهی جرخلیل در شرقی آذربایجان استان تصویری ارتباط در سراب، انقالب و عمومی دادسرای ساختمان افتتاح قضائیهریان قوه رئیس ی

سال در متبوعش استان در که فی۹۸گفت فضاهای کمبود رفع بهزبرای تکیکی رجوع،رمنظور ارباب بر۵یم بالغ فضایی در اعتبا۶پروژه با و مربع متر یرهزار

است.شدهاحداثاتاق۴۲باطبقه۳درمربعمتر۲۰۰وهزارحدودفضاییدرسرابدادسرایساختمانکهرسیدهیربرادبهرهبهمیلیاردی۱۲

دادگست کل رئیس جرجمادی در نیز بوشهر استان بهرهری خاربردایان عمومی دادگاه ساختمان از تصویری ارتباطی در استراترک، با قضائیه قوه رئیس با یکژی

ج خازخواندن فضاییریره در منطقه این عمومی دادگاه ساختمان که گفت قضائی عدالت تحقق راستای در منطقه این در قضائی توسعه اهمیت تبیین و ک

و هزار بر و۳۴۰بالغ بنا و۳متر بر۴۰هزار بالغ فضایی در قال آق شهرستان اختالف حل شورای ساختمان هم گلستان استان در محوطه با۴۳۰متر ۱۰متر

گرفت.قراریربردابهرهموردیزمجاصورتبهمراسمایندرکهشدهاحداثتومانیمیلیاردیکیراعتباباواتاق

مدی قانونیکلرمیرهادی هرمپزشک بهرهزاستان آئین در نیز ساختمانربرداگان از قانونیی بهپزشکی قضابندرعباس دستگاه رئیس با کنفرانس ویدئو صورت

پروسه یک در ساختمان این که داد توضیح و گفت بر۷سخن بالغ فضایی در در۳ساله مربع متر ه۳هزار صرف با و برزطبقه بالغ و۱۱ینهای ۳۰۰میلیارد

است.شدهبنابندرعباسجغرافیاییموقعیتهایینربهتازیکیدرتومانمیلیون

مدییرکنا کمترروند ظرف ساختمان این که داد توضیح فردیس شهرستان امالک و اسناد ثبت ساختمان درباره هم البرز استان امالک و اسناد ثبت محترم کل

است.رسیدهیربردابهرهبهوشدهبناتومانیمیلیارد۸یراعتباتخصیصباوطبقه۲درمربعمترهزار۲بربالغفضاییدرسالیکاز

مدی بهرباهنر مراسم این در نیز سمنان استان زندانهای محترم خاکل به سمنان استان زندان انتقال پروژه درباره توضیحاتی کنفرانس ویدئو شهررصورت از ج

کرد.ارائه

تابناک،یرخبپایگاهنو/صبحروزنامهموج/برنا،آنا،ایسکانیوز،دفاعمقدس،خبرنگاران،باشگاهدانشجو،فارس،سیما،وصداایلنا،میزان،یرگزارخبدیگر:منابع
سالشعارداغ،خبرآنالین،اعتمادنیوز،مرورخبر،نسیمناطقان،شفقنا،نیوز،حوزهالف،نما،ق،رمش

)۱۰:۰۲-۹۹/۰۴/۰۱(استان24درقضادستگاهعمرانیپروژه47یربهرهبرداشد؛انجامقضائیهقوهرئیسحضوربامراسمیدر

گرفت.قراریربردابهرهموردکنفرانسویدئوصورتبهکشوراستان24درقضادستگاهعمرانیپروژه47قضاییه،قوهرییسحضورمراسمبادر

قضاستدستگاهاصلیهدفباطلابطالوحقاحقاققضاییه:قوهانیعمرپروژه۴۷افتتاحآییندررئیسیمهر:|خبرخبرادامهادامه
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مجا افتتاح مراسم در قضاییه قوه هفته از روز نخستین با همزمان که رئیسی ابراهیم سید االسالم حجت قضائیه قوه از نقل به ایسنا گزارش پروژهزبه هایی

می سخن قضاییه قوه پروژهعمرانی این کردن عملیاتی در مسئوالن زحمات از تقدیر با باطلگفت، ابطال و مردم حق احقاق را قضا دستگاه اصلی هدف ها،

کرد.عنوان

بهره و نیستند اصالت دارای تجهیزات و امکانات که کرد نشان خاطر قضاییه قوه میربردارئیس ارزش هنگامی آنها از مردمی به رسانی خدمت برای که یابد

شود.قضاییعدالتوعدلگسترشبهمنجرنهایتدروباشدقضاییدستگاههمکارانورجوعاربابکرامتحفظو

بهره به اشاره با پروژهربردارئیسی از تصی و گفت سخن قضایی تحول دوره در شوراها این تقویت از اختالف، حل شوراهای به مربوط ورهای صلح کرد: یح

بود.خواهیمقضاییهایپروندهکاهششاهدشود،تقویتسازشوصلحفرهنگهرچهوماستدینگانربزودینکیداتأتازسازش

زندان انتقال از خرسندی ابراز با قضاییه قوه خارئیس به سمنان ترشهر و شهر از حأج این تداوم بر قضاییرکید مسئوالن همه خواست را آن که قانونی کت

داشت.خواهدتأثیرعمومیهایمحیطویرشهفضاهایبهترهرچهیزبهسادرشهرهابیرونبههازندانانتقالکرد:نشانخاطردانست،اجراییو

زندان تبدیل لزوم بر ادامه در نیکیرئیسی آموزشگاه به تها نیز مأها باید زندان گفت: و کرد ورکید زندانیان حتی و ما همه و باشد مجرمین اصالح کز

شود.مییزبازساآنجادرزندانیشخصیتکهکننداحساسآنهاهایخانواده

بهره به همچنین قضاییه قوه پروژهربردارئیس از سازمانی به مربوط عمرانی قانونیهای تپزشکی و اشاره بندرعباس در ویژه به کشورمان نقاط اقصی کیدأدر

است.قضاییاحکامصدوروقضاوتدرقضاتمستنداتینرتمهمازقانونیپزشکیسازمانکارشناسیوتخصصینظراتکهکرد

سازمان به عمومی اعتماد به اشاره با قانونیرئیسی کاپزشکی و مدیران سوی از اعتماد این پاسداشت لزوم ورو متخصص پزشکان به مجموعه، این کنان

باشند.داشتهرادقتنهایتخودنظراتاظهاردرقضاییآرایبیشترهرچهاستحکامبرایکهشدمتذکرسازماناینمتعهدومتدین

بهت شهدا، و امام روح از استمداد با که خواست قضا دستگاه های بخش همه در خود همکاران از ادامه در قضاییه قوه ارائهررئیس مردم به را خدمات ین

باشد.اسالمییرجمهوقضایینظامبهعمومیاعتمادافزایشومتعالخداوندرضایتآنبهوابستههایسازمانوعدلیهدستگاهعملکردنتیجهتادهند

مراسم این در47در قضا دستگاه عمرانی مهم به24پروژه کشورمان بهرهاستان مورد کنفرانس ویدئو عمومیربرداصورت دادسرای ساختمان که گرفت قرار ی

خا عمومی دادگاه ساختمان سراب، انقالب ساختمانرو قال، آق شهرستان اختالف حل شورای ساختمان قانونیک، وپزشکی اسناد ثبت ساختمان و بندرعباس

بودند.هاپروژهاینجملهازفردیسامالک

پروژه عمدتاین دادگستها به مربوط زندانیرًا سازمان امالک، و اسناد ثبت سازمان قانونی، پزشکی سازمان قضاییها، سازمان و کشور کل بازرسی سازمان ها،

اند.بودهّلحمسنیروهای

پروژ این خصوص در قضاییه قوه پشتیبانی و مالی پروژههمعاون این که داد توضیح تکها هدف با بارها قضایی دستگاه بهتر رسانی خدمت و رجوع ارباب یم

اند.رسیدهیربردابهرهبهتومانمیلیارد252بربالغیراعتباصرفومربعمترهزار92حدودبربالغیراعتباصرف

فی فضاهای توسعه برای ششم برنامه قانون تکلیف به اشاره با مهر پیشرفتزفروزان اعالم و قضاییه قوه امیدوا44یکی ابراز زمینه، این در برنامه کردردرصد ی

شود.یرپیگییربیشتسرعتبارونداینتوسعه،هفتمبرنامهوبرنامهپایانیسالدردولتسویازالزماعتباراتتخصیصبا

دادگست کل رئیس اللهی جرخلیل در شرقی آذربایجان استان تصویری ارتباط در سراب، انقالب و عمومی دادسرای ساختمان افتتاح قوهریان رئیس با ی

سال در متبوعش استان در که گفت فی98قضاییه فضاهای کمبود رفع بهزبرای تکیکی رجوع،رمنظور ارباب بر5یم بالغ فضایی در با6پروژه و مربع متر هزار

است.شدهاحداثاتاق42باطبقه3درمربعمتر200وهزارحدودفضاییدرسرابدادسرایساختمانکهرسیدهیربرادبهرهبهمیلیاردی12یراعتبا

دادگست کل رئیس جرجمادی در نیز بوشهر استان بهرهری خاربردایان عمومی دادگاه ساختمان از تصویری ارتباطی در استراترک، با قضاییه قوه رئیس با یکژی

ج خازخواندن فضاییریره در منطقه این عمومی دادگاه ساختمان که گفت قضایی عدالت تحقق راستای در منطقه این در قضایی توسعه اهمیت تبیین و ک

استان24درقضادستگاهانیعمرپروژه47یدارهبربهرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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و هزار بر و340بالغ بنا و3متر بر40هزار بالغ فضایی در قال آق شهرستان اختالف حل شورای ساختمان هم گلستان استان در محوطه با430متر 10متر

گرفت.قراریربردابهرهموردیزمجاصورتبهمراسمایندرکهشدهاحداثتومانیمیلیاردیکیراعتباباواتاق

مدی قانونیکلرمیرهادی، هرمپزشک بهرهزاستان آئین در نیز ساختمانربرداگان از قانونیی بهپزشکی دستگاهبندرعباس رئیس با کنفرانس ویدئو صورت

پروسه یک در ساختمان این که داد توضیح و گفت سخن بر7قضا بالغ فضایی در در3ساله مربع متر ه3هزار صرف با و برینهزطبقه بالغ و11ای میلیارد

است.شدهبنابندرعباسجغرافیاییهایموقعیتینربهتازیکیدرتومانمیلیون300

مدییرکنا ازروند، کمتر ظرف ساختمان این که داد توضیح فردیس شهرستان امالک و اسناد ثبت ساختمان درباره هم البرز استان امالک و اسناد ثبت کل

است.رسیدهیربردابهرهبهوشدهبناتومانیمیلیارد8یراعتباتخصیصباوطبقه2درمربعمترهزار2بربالغفضاییدرسالیک

مدی زندانرباهنر، بهکل مراسم این در نیز سمنان استان خاهای به سمنان استان زندان انتقال پروژه درباره توضیحاتی کنفرانس ویدئو ارائهرصورت شهر از ج

کرد.

پیامانتهای

حمایتروزنامهتسنیم/ایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۵۰-۹۹/۰۴/۰۱(قانونیپزشکیمتخصصپزشکانبهرئیسیتوصیه

قضایی عدالت گسترش و مردم خدمت در باید قضا دستگاه تجهیزات و امکانات همه گفت: و کرد عنوان باطل ابطال و مردم حق احقاق را قضا دستگاه اصلی هدف قضاییه، قوه رییس
باشد.

آیت ایران: مجاشهدای افتتاح مراسم در قضاییه قوه هفته از روز نخستین با همزمان که رییسی ابراهیم سید پروژهزاهلل سخنی قضاییه قوه عمرانی های

کرد.عنوانباطلابطالومردمحقاحقاقراقضادستگاهاصلیهدفها،پروژهاینکردنعملیاتیدرمسئوالنزحماتازتقدیرباگفت،می

بهره و نیستند اصالت دارای تجهیزات و امکانات که کرد نشان خاطر قضاییه قوه میربردارییس ارزش هنگامی آنها از مردمی به رسانی خدمت برای که یابد

شود.قضاییعدالتوعدلگسترشبهمنجرنهایتدروباشدقضاییدستگاههمکارانورجوعاربابکرامتحفظو

بهرهآیت به اشاره با رئیسی پروژهربردااهلل از تصی و گفت سخن قضایی تحول دوره در شوراها این تقویت از اختالف، حل شوراهای به مربوط کرد:رهای یح

بود.خواهیمقضاییهایپروندهکاهششاهدشود،تقویتسازشوصلحفرهنگهرچهوماستدینگانربزودینکیداتأتازسازشوصلح

زندان انتقال از خرسندی ابراز با قضاییه قوه خارییس به سمنان ترشهر و شهر از حأج این تداوم بر قضاییرکید مسئوالن همه خواست را آن که قانونی کت

داشت.خواهدتأثیرعمومیهایمحیطویرشهفضاهایبهترهرچهیزبهسادرشهرهابیرونبههازندانانتقالکردنشانخاطردانست،اجراییو

زندانآیت تبدیل لزوم بر ادامه در رییسی نیکیاهلل آموزشگاه به تها نیز مأها باید زندان گفت: و کرد زندانیانرکید حتی و ما همه و باشد مجرمین اصالح کز

شود.مییزبازساآنجادرزندانیشخصیتکهکننداحساسآنهاهایخانوادهو

بهره به همچنین قضاییه قوه پروژهربردارییس از سازمانی به مربوط عمرانی قانونیهای تپزشکی و اشاره بندرعباس در ویژه به کشورمان نقاط اقصی کیدأدر

است.قضاییاحکامصدوروقضاوتدرقضاتمستنداتینرمهمتازقانونیپزشکیسازمانکارشناسیوتخصصینظراتکهکرد

سازمانآیت به عمومی اعتماد به اشاره با رییسی قانونیاهلل کاپزشکی و مدیران سوی از اعتماد این پاسداشت لزوم متخصصرو پزشکان به مجموعه، این کنان
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باشند.داشتهرادقتنهایتخودنظراتاظهاردرقضاییآرایبیشترهرچهاستحکامبرایکهشدمتذکرسازماناینمتعهدومتدینو

بهت شهدا، و امام روح از استمداد با که خواست قضا دستگاه بخشهای همه در خود همکاران از پایان در قضاییه قوه ارائهررییس مردم به را خدمات ین

باشد.اسالمییرجمهوقضایینظامبهعمومیاعتمادافزایشومتعالخداوندرضایتآنبهوابستههایسازمانوعدلیهدستگاهعملکردنتیجهتادهند

مراسم این در47در قضا دستگاه عمرانی مهم به24پروژه کشورمان بهرهاستان مورد کنفرانس ویدئو عمومیربرداصورت دادسرای ساختمان که گرفت قرار ی

خا عمومی دادگاه ساختمان سراب، انقالب ساختمانرو قال، آق شهرستان اختالف حل شورای ساختمان قانونیک، وپزشکی اسناد ثبت ساختمان و بندرعباس

بودند.هاپروژهاینجملهازفردیسامالک

پروژه عمدتاین دادگستها به مربوط زندانیرًا سازمان امالک، و اسناد ثبت سازمان قانونی، پزشکی سازمان قضاییها، سازمان و کشور کل بازرسی سازمان ها،

اند.بودهّلحمسنیروهای

پروژ این خصوص در قضاییه قوه پشتیبانی و مالی پروژههمعاون این که داد توضیح تکها هدف با بارها قضایی دستگاه بهتر رسانی خدمت و رجوع ارباب یم

اند.رسیدهیربردابهرهبهتومانمیلیارد252بربالغیراعتباصرفومربعمترهزار92حدودبربالغیراعتباصرف

فی فضاهای توسعه برای ششم برنامه قانون تکلیف به اشاره با مهر فروزان پیشرفتزدکتر اعالم و قضاییه قوه امیدوا44یکی ابراز زمینه، این در برنامه یردرصد

شود.یرپیگییربیشتسرعتبارونداینتوسعه،هفتمبرنامهوبرنامهپایانیسالدردولتسویازالزماعتباراتتخصیصباکرد

دادگست کل رئیس اللهی خلیل جرآقای در شرقی آذربایجان استان تصویری ارتباط در سراب، انقالب و عمومی دادسرای ساختمان افتتاح قوهریان رئیس ی

سال در متبوعش استان در که گفت فی98قضاییه فضاهای کمبود رفع بهزبرای تکیکی رجوع،رمنظور ارباب بر5یم بالغ فضایی در با6پروژه و مربع متر هزار

است.شدهاحداثاتاق42باطبقه3درمربعمتر200وهزارحدودفضاییدرسرابدادسرایساختتمانکهرسیدهیربرادبهرهبهمیلیاردی12یراعتبا

دادگست کل رئیس جمادی جرآقای در نیز بوشهر استان بهرهری خاربردایان عمومی دادگاه ساختمان از تصویری ارتباطی در بارک، قضاییه قوه رئیس با ی

جژاسترات خواندن خازیک منطقهریره این عمومی دادگاه ساختمان که گفت قضایی عدالت تحقق راستای در منطقه این در قضایی توسعه اهمیت تبیین و ک

و هزار بر بالغ فضایی و340در بنا و3متر بر40هزار بالغ فضایی در قال آق شهرستان اختالف حل شورای ساختمان هم گلستان استان در محوطه 430متر

گرفت.قراریربردابهرهموردیزمجاصورتبهمراسمایندرکهشدهاحداثتومانیمیلیاردیکیراعتباباواتاق10بامتر

مدی میرهادی قانونیکلردکتر هرمپزشک بهرهزاستان آئین در نیز ساختمانربرداگان از قانونیی بهپزشکی دستگاهبندرعباس رئیس با کنفرانس ویدئو صورت

پروسه یک در ساختمان این که داد توضیح و گفت سخن بر7قضا بالغ فضایی در در3ساله مربع متر ه3هزار صرف با و برینهزطبقه بالغ و11ای میلیارد

است.شدهبنابندرعباسجغرافیاییهایموقعیتینربهتازیکیدرتومانمیلیون300

کنا مدییرآقای ظرفروند ساختمان این که داد توضیح فردیس شهرستان امالک و اسناد ثبت ساختمان درباره هم البرز استان امالک و اسناد ثبت محترم کل

است.رسیدهیربردابهرهبهوشدهبناتومانیمیلیارد8یراعتباتخصیصباوطبقه2درمربعمترهزار2بربالغفضاییدرسالیکازکمتر

مدی باهنر زندانرآقای محترم بهکل مراسم این در نیز سمنان استان خاهای به سمنان استان زندان انتقال پروژه درباره توضیحاتی کنفرانس ویدئو ازرصورت ج

کرد.ارائهشهر

قانونیشکیپزمتخصصشکانپزبهرئیسیتوصیهان:ایرشهدای|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۰۳-۹۹/۰۴/۰۱(باشدمجرمیناصالحکزرمبایدزندانرئیسی:االسالمحجت

ت نیز نیکیها آموزشگاه به زندانها تبدیل لزوم بر قضاییه قوه مأرئیس باید زندان گفت: و کرد کنندرکید احساس آنها خانوادههای و زندانیان حتی و ما همه و باشد مجرمین اصالح کز
میشود.یزبازساآنجادرزندانیشخصیتکه

مجا افتتاح مراسم در قضائیه قوه هفته از روز نخستین با همزمان که رئیسی ابراهیم سید االسالم بازحجت میگفت، سخن قضائیه قوه عمرانی پروژههای ی

کرد.عنوانباطلابطالومردمحقاحقاقراقضادستگاهاصلیهدفپروژهها،اینکردنعملیاتیدرمسئوالنزحماتازتقدیر

بهره و نیستند اصالت دارای تجهیزات و امکانات که کرد نشان خاطر قضائیه قوه وربردارئیس مردم به رسانی خدمت برای که مییابد ارزش هنگامی آنها از ی

شود.قضائیعدالتوعدلگسترشبهمنجرنهایتدروباشدقضائیدستگاههمکارانورجوعاربابکرامتحفظ

بهره به اشاره با تصربردارئیسی و گفت سخن قضائی تحول دوره در شوراها این تقویت از اختالف، حل شوراهای به مربوط پروژههای از وری صلح کرد: یح

بود.خواهیمقضائیپروندههایکاهششاهدشود،تقویتسازشوصلحفرهنگهرچهوماستدینگانربزودینکیداتأتازسازش

زندان انتقال از خرسندی ابراز با قضائیه قوه خارئیس به سمنان ترشهر و شهر از حأج این تداوم بر قضائیرکید مسئوالن همه خواست را آن که قانونی کت

داشت.خواهدتأثیرعمومیمحیطهایویرشهفضاهایبهترهرچهیزبهسادرشهرهابیرونبهزندانهاانتقالکردنشانخاطردانست،اجراییو

ت نیز نیکیها آموزشگاه به زندانها تبدیل لزوم بر ادامه در مأرئیسی باید زندان گفت: و کرد ورکید زندانیان حتی و ما همه و باشد مجرمین اصالح کز

میشود.یزبازساآنجادرزندانیشخصیتکهکننداحساسآنهاخانوادههای

بهره به همچنین قضائیه قوه سازمانربردارئیس به مربوط عمرانی پروژههای از قانونیی تپزشکی و اشاره بندرعباس در ویژه به کشورمان نقاط اقصی کیدأدر

است.قضائیاحکامصدوروقضاوتدرقضاتمستنداتینرمهمتازقانونیپزشکیسازمانکارشناسیوتخصصینظراتکهکرد

سازمان به عمومی اعتماد به اشاره با قانونیرئیسی کاپزشکی و مدیران سوی از اعتماد این پاسداشت لزوم ورو متخصص پزشکان به مجموعه، این کنان

باشند.داشتهرادقتنهایتخودنظراتاظهاردرقضائیآرایبیشترهرچهاستحکامبرایکهشدمتذکرسازماناینمتعهدومتدین

بهت شهدا، و امام روح از استمداد با که خواست قضا دستگاه بخشهای همه در خود همکاران از پایان در قضائیه قوه دهندررئیس ارائه مردم به را خدمات ین

باشد.اسالمییرجمهوقضائینظامبهعمومیاعتمادافزایشومتعالخداوندرضایتآنبهوابستهسازمانهایوعدلیهدستگاهعملکردنتیجهتا

مراسم این در47در قضا دستگاه عمرانی مهم به24پروژه کشورمان بهرهاستان مورد کنفرانس ویدئو عمومیربرداصورت دادسرای ساختمان که گرفت قرار ی

خا عمومی دادگاه ساختمان سراب، انقالب ساختمانرو قال، آق شهرستان اختالف حل شورای ساختمان قانونیک، وپزشکی اسناد ثبت ساختمان و بندرعباس

بودند.پروژههااینجملهازفردیسامالک

عمدت پروژهها دادگستاین به مربوط قضائیرًا سازمان و کشور کل بازرسی سازمان زندانها، سازمان امالک، و اسناد ثبت سازمان قانونی، پزشکی سازمان یها،

قانونیشکیپزمتخصصشکانپزبهرئیسیتوصیهان:ایرشهدای|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFTH5V3


بودهاند.ّلحمسنیروهای

تک هدف با پروژهها این که داد توضیح پروژهها این خصوص در قضائیه قوه پشتیبانی و مالی بارمعاون قضائی دستگاه بهتر رسانی خدمت و رجوع ارباب یم

رسیدهاند.یربردابهرهبهتومانمیلیارد252بربالغیراعتباصرفومربعمترهزار92حدودبربالغیراعتباصرف

فی فضاهای توسعه برای ششم برنامه قانون تکلیف به اشاره با مهر پیشرفتزفروزان اعالم و قضائیه قوه امیدوا44یکی ابراز زمینه، این در برنامه کردردرصد ی

شود.یرپیگییربیشتسرعتبارونداینتوسعه،هفتمبرنامهوبرنامهپایانیسالدردولتسویازالزماعتباراتتخصیصبا

دادگست کل رئیس اللهی جرخلیل در شرقی آذربایجان استان تصویری ارتباط در سراب، انقالب و عمومی دادسرای ساختمان افتتاح قضائیهریان قوه رئیس ی

سال در متبوعش استان در که فی98گفت فضاهای کمبود رفع بهزبرای تکیکی رجوع،رمنظور ارباب بر5یم بالغ فضایی در اعتبا6پروژه با و مربع متر یرهزار

است.شدهاحداثاتاق42باطبقه3درمربعمتر200وهزارحدودفضاییدرسرابدادسرایساختمانکهرسیدهیربرادبهرهبهمیلیاردی12

دادگست کل رئیس جرجمادی در نیز بوشهر استان بهرهری خاربردایان عمومی دادگاه ساختمان از تصویری ارتباطی در استراترک، با قضائیه قوه رئیس با یکژی

ج خازخواندن فضاییریره در منطقه این عمومی دادگاه ساختمان که گفت قضائی عدالت تحقق راستای در منطقه این در قضائی توسعه اهمیت تبیین و ک

و هزار بر و340بالغ بنا و3متر بر40هزار بالغ فضایی در قال آق شهرستان اختالف حل شورای ساختمان هم گلستان استان در محوطه با430متر 10متر

گرفت.قراریربردابهرهموردیزمجاصورتبهمراسمایندرکهشدهاحداثتومانیمیلیاردیکیراعتباباواتاق

مدی قانونیکلرمیرهادی هرمپزشک بهرهزاستان آئین در نیز ساختمانربرداگان از قانونیی بهپزشکی قضابندرعباس دستگاه رئیس با کنفرانس ویدئو صورت

پروسه یک در ساختمان این که داد توضیح و گفت بر7سخن بالغ فضایی در در3ساله مربع متر ه3هزار صرف با و برزطبقه بالغ و11ینهای 300میلیارد

است.شدهبنابندرعباسجغرافیاییموقعیتهایینربهتازیکیدرتومانمیلیون

مدییرکنا کمترروند ظرف ساختمان این که داد توضیح فردیس شهرستان امالک و اسناد ثبت ساختمان درباره هم البرز استان امالک و اسناد ثبت محترم کل

است.رسیدهیربردابهرهبهوشدهبناتومانیمیلیارد8یراعتباتخصیصباوطبقه2درمربعمترهزار2بربالغفضاییدرسالیکاز

مدی بهرباهنر مراسم این در نیز سمنان استان زندانهای محترم خاکل به سمنان استان زندان انتقال پروژه درباره توضیحاتی کنفرانس ویدئو شهررصورت از ج

کرد.ارائه

مهر»یرگزار«خب

)۱۱:۵۶-۹۹/۰۴/۰۱(هستندرشدحالدرکهممنوعهایآمارهای

م و خانوادگی قتلهای وقوع همهرتابناک/خرداد: این با داشته فراوانی بازتاب رسانهها در روزها این گیالن و آبادان کرمان، استانهای در زنان و دختران گ

است.رشدحالدرگذشتهسالهایمانندکشوردرهمچنانیرهمسرآزاوکودکآمارمسئوالن،اعالمطبق

وقوع آرمان، از نقل به خرداد گزارش و85به همسرآزا420هزار راستارمورد این در دارد. کشور در موضوع این وخیم وضعیت از نشان یکسال طول در ی

روزانه میانگین همسرآزا232بهطور یکسالرمورد مدت در و کشور در باورری به البته است. شده پرونده تشکیل و شکایت به منجر که است داده خ

بیش موضوع این پنهان آمار کودکآزا1000کارشناسان همچنین است. روز در گذشتهرمورد سال در سال2488ی با مقایسه در که بوده 5/12رشد97پرونده

سازمان رئیس آرانی، مسجدی عباس شرایطی در را آمار این است. داشته قانونیدرصدی خبپزشکی نشست در کشور سالرکل وضعیت از خود منتشر98ی

اسفند اواخر در خانوادهها قرنطینه و گذشته سال اواخر در کرونا شیوع با که فروردین98کرد چهار99و رشد با مدت این در خانگی خشونتهای میزان ،

باشدمینمجراصالحکزمربایدزندانرئیسی:السالماحجتآنالین:نسیم|خبرخبرادامهادامه
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سالربراب آمار بدونشک میان این در است. بوده همراه یک99ی در خانوادگی قتل پنج وقوع همچنین رفت. خواهد فراتر محسوسی شکل به تعداد این از

آخ که گذشته حدرماه تا را ادعا این است، بوده کرمانشاه استان به مربوط آن مورد سازمانزین رئیس باور به میکند. تایید قانونییادی کشور،پزشکی کل

ناپذی انعطاف و بداخالقی تحقیر، همسر، دور کشیدن حصار همسر، دوش روی زندگی بار انداختن دادن، فحش زدن، فرهنگیرداد فقر و فرهنگی علل و ی

آزا همسر مصادیق جمله کودکآزاراز در پرشمار موارد او همچنین است. بوده گذشته سال در مشکالتری کودک، بودن نامشروع پیشفعالی، از ناشی را ی

ع و آموزش و بهداشت به عدمدسترسی عراقتصادی، چنین که است باور این بر و میداند کودکآزاریانپوشی زمینه میدهد.ریانپوشیهایی افزایش را ی

تأثی مسائل این در مادر اشتغال و کودک از حد از بیش انتظارات و آموزشی محیطهای مشکالت شایعترهمچنین اما کودکآزارگذارند. نوع است.رین غفلت ی

ایالمازبویراحمدوکهگیلویهسبقت

سازمان رئیس که بحث قابل موضوعات از دیگر قانونییکی آماپزشکی است. کشور در خودکشی آمار با ارتباط در میکند، اشاره آن به کشور کهرکل ی

سال «در مسئول: این اعالم طبق نمیکرد. آن کاهش به کمکی هیچ امر همین و میماند پنهان ذیربط دستگاههای توسط پیش سال چند 98،5143تا

کشور در سالرخودکشی به نسبت که داده است؛97خ داشته رشد درصد دهم هشت وز1517، آمار3623ن این انتشار در آنچه است». بوده مرد مورد

سال است. خودکشی زمینه در باسابقه استانهای از کهگیلویه استان سبقت است بیشت98قابلتوجه کرمانشاه و ایالم بویراحمد، و کهگیلویه ینراستانهای

کمت و داشتهاند را خودکشی بیشترآمار مسجدیآرانی، گفته به بنا است. بوده بلوچستان و سیستان و جنوبی و رضوی خراسان به مربوط آمار روشرین ین

حلقآوی سمومزخودکشی از استفاده و است بوده بیشت21ی است. بوده درصد هشت خودکشیرو سن سن39تا30ین آن از بعد و بوده سال24تا18سال

است.ابتداییبعدودانشگاهودیپلموراهنماییتحصیالتمیزاناست.بوده

جنسیتتغییرافزایش

گذشته سال در جنسیتی اخالل حوزه در میکند: توصیف اینگونه را جنسی اختالالت وضعیت همچنین که580مسجدیآرانی بوده مربوط400پرونده پرونده

و یافته افزایش خانمها در جنسیت تغییر زمینه این در است. بوده خانمها و103به شده تایید آن که180مورد است آقایان به مربوط آن56پرونده مورد

است.شدهتایید

جنینسقطکاهش

کشور سراسر در ما افزود: دا10مسجدیآرانی ژنتیک بارهرآزمایشگاه این در و92یم. کشف نمونه و20هزار احصا پروفایل با16هزار داده شدهرگذارهزار ی

پزشکی قصور حوزه در ما تعداد9884است. که داشتهایم و4001پرونده از5283محکومین بیش شدهاند. که12تبرئه داشتهایم سقط برای پرونده 6/2هزار

مامو کل دادستان داشتهایم. کاهش شود.ردرصد بررسی جنایی سقطهای رشد آمار تا بگذارد و... پزشکی سازمان و بهداشت وزارت با جلسهای که یافته یت

گذشته حوزه28/9سال در را محدودیتهایی البته است. بوده مهم بسیار که داشتهایم کیفر تحمل عدم هم و عفو برای هم شخصیت پرونده افزایش درصد

شد.خواهدرفعانشاءا...کهدهیمتشکیلپروندهآنهاهمهبراینتوانستهایمکهیمردامالیوتخصصی

الکلباگرمدرصدی142افزایش

م آمار میکند، اشاره آن به مسئول این که گذشته وقت چند در بحثبرانگیر موضوعات دیگر سازمانریکی رئیس گفته به است. الکل مصرف دلیل به پزشکیگ

سالقانونی که98در داشتهایم الکل از ناشی گذشته627متوفیان سالهای به نسبت و بوده گذشته سال در همچنین142مورد او بودیم. شاهد را رشد درصد

منفی رشد به توجه با را تصادفات افزود:6/5آمار وی شود. توجه موضوع این به باید که است معتقد و میداند تکاندهنده اما و16درصدی، مورد946هزار

که داشتهایم تصادفات از ناشی و11فوت برونشه85هزار فوتی همچنینرمورد است. بوده و1854ی سوختگی غ1275مورد از ناشی فوتی شدگیرمورد ق

سازمان رئیس قانونیداشتهایم. تصپزشکی بیشترکشور البرز و فارس تهران، کرد: هرمریح و لرستان ایالم، و پزشکی و قصور پرونده تعداد کمتزین ینرگان

داشتهاند.راپزشکیقصورمیزان
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م و خانوادگی قتلهای وقوع همهرتابناک/خرداد: این با داشته فراوانی بازتاب رسانهها در روزها این گیالن و آبادان کرمان، استانهای در زنان و دختران گ

است.رشدحالدرگذشتهسالهایمانندکشوردرهمچنانیرهمسرآزاوکودکآمارمسئوالن،اعالمطبق

وقوع آرمان، از نقل به خرداد گزارش و85به همسرآزا420هزار راستارمورد این در دارد. کشور در موضوع این وخیم وضعیت از نشان یکسال طول در ی

روزانه میانگین همسرآزا232بهطور یکسالرمورد مدت در و کشور در باورری به البته است. شده پرونده تشکیل و شکایت به منجر که است داده خ

بیش موضوع این پنهان آمار کودکآزا1000کارشناسان همچنین است. روز در گذشتهرمورد سال در سال2488ی با مقایسه در که بوده 5/12رشد97پرونده

سازمان رئیس آرانی، مسجدی عباس شرایطی در را آمار این است. داشته قانونیدرصدی خبپزشکی نشست در کشور سالرکل وضعیت از خود منتشر98ی

اسفند اواخر در خانوادهها قرنطینه و گذشته سال اواخر در کرونا شیوع با که فروردین98کرد چهار99و رشد با مدت این در خانگی خشونتهای میزان ،

سالربراب آمار بدونشک میان این در است. بوده همراه یک99ی در خانوادگی قتل پنج وقوع همچنین رفت. خواهد فراتر محسوسی شکل به تعداد این از

آخ که گذشته حدرماه تا را ادعا این است، بوده کرمانشاه استان به مربوط آن مورد سازمانزین رئیس باور به میکند. تایید قانونییادی کشور،پزشکی کل

ناپذی انعطاف و بداخالقی تحقیر، همسر، دور کشیدن حصار همسر، دوش روی زندگی بار انداختن دادن، فحش زدن، فرهنگیرداد فقر و فرهنگی علل و ی

آزا همسر مصادیق جمله کودکآزاراز در پرشمار موارد او همچنین است. بوده گذشته سال در مشکالتری کودک، بودن نامشروع پیشفعالی، از ناشی را ی

ع و آموزش و بهداشت به عدمدسترسی عراقتصادی، چنین که است باور این بر و میداند کودکآزاریانپوشی زمینه میدهد.ریانپوشیهایی افزایش را ی

تأثی مسائل این در مادر اشتغال و کودک از حد از بیش انتظارات و آموزشی محیطهای مشکالت شایعترهمچنین اما کودکآزارگذارند. نوع است.رین غفلت ی

ایالمازبویراحمدوکهگیلویهسبقت

سازمان رئیس که بحث قابل موضوعات از دیگر قانونییکی آماپزشکی است. کشور در خودکشی آمار با ارتباط در میکند، اشاره آن به کشور کهرکل ی

سال «در مسئول: این اعالم طبق نمیکرد. آن کاهش به کمکی هیچ امر همین و میماند پنهان ذیربط دستگاههای توسط پیش سال چند 98،5143تا

کشور در سالرخودکشی به نسبت که داده است؛97خ داشته رشد درصد دهم هشت وز1517، آمار3623ن این انتشار در آنچه است». بوده مرد مورد

سال است. خودکشی زمینه در باسابقه استانهای از کهگیلویه استان سبقت است بیشت98قابلتوجه کرمانشاه و ایالم بویراحمد، و کهگیلویه ینراستانهای

کمت و داشتهاند را خودکشی بیشترآمار مسجدیآرانی، گفته به بنا است. بوده بلوچستان و سیستان و جنوبی و رضوی خراسان به مربوط آمار روشرین ین

حلقآوی سمومزخودکشی از استفاده و است بوده بیشت21ی است. بوده درصد هشت خودکشیرو سن سن39تا30ین آن از بعد و بوده سال24تا18سال

است.ابتداییبعدودانشگاهودیپلموراهنماییتحصیالتمیزاناست.بوده

جنسیتتغییرافزایش

گذشته سال در جنسیتی اخالل حوزه در میکند: توصیف اینگونه را جنسی اختالالت وضعیت همچنین که580مسجدیآرانی بوده مربوط400پرونده پرونده

و یافته افزایش خانمها در جنسیت تغییر زمینه این در است. بوده خانمها و103به شده تایید آن که180مورد است آقایان به مربوط آن56پرونده مورد

است.شدهتایید

جنینسقطکاهش

کشور سراسر در ما افزود: دا10مسجدیآرانی ژنتیک بارهرآزمایشگاه این در و92یم. کشف نمونه و20هزار احصا پروفایل با16هزار داده شدهرگذارهزار ی

پزشکی قصور حوزه در ما تعداد9884است. که داشتهایم و4001پرونده از5283محکومین بیش شدهاند. که12تبرئه داشتهایم سقط برای پرونده 6/2هزار

مامو کل دادستان داشتهایم. کاهش شود.ردرصد بررسی جنایی سقطهای رشد آمار تا بگذارد و... پزشکی سازمان و بهداشت وزارت با جلسهای که یافته یت

گذشته حوزه28/9سال در را محدودیتهایی البته است. بوده مهم بسیار که داشتهایم کیفر تحمل عدم هم و عفو برای هم شخصیت پرونده افزایش درصد

شد.خواهدرفعانشاءا...کهدهیمتشکیلپروندهآنهاهمهبراینتوانستهایمکهیمردامالیوتخصصی
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الکلباگرمدرصدی142افزایش

م آمار میکند، اشاره آن به مسئول این که گذشته وقت چند در بحثبرانگیر موضوعات دیگر سازمانریکی رئیس گفته به است. الکل مصرف دلیل به پزشکیگ

سالقانونی که98در داشتهایم الکل از ناشی گذشته627متوفیان سالهای به نسبت و بوده گذشته سال در همچنین142مورد او بودیم. شاهد را رشد درصد

منفی رشد به توجه با را تصادفات افزود:6/5آمار وی شود. توجه موضوع این به باید که است معتقد و میداند تکاندهنده اما و16درصدی، مورد946هزار

که داشتهایم تصادفات از ناشی و11فوت برونشه85هزار فوتی همچنینرمورد است. بوده و1854ی سوختگی غ1275مورد از ناشی فوتی شدگیرمورد ق

سازمان رئیس قانونیداشتهایم. تصپزشکی بیشترکشور البرز و فارس تهران، کرد: هرمریح و لرستان ایالم، و پزشکی و قصور پرونده تعداد کمتزین ینرگان

داشتهاند.راپزشکیقصورمیزان

نیوزبهاراسکان،خرداد،نیوز،قلمیرخبپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۰۴(نداردامنخانهآبادانگذشته؛هفتهدرنزسهقتلمحلکرمانوخوزستاناستانهایدرزنانعلیهخشونتوضعبررسی
۰۱-۱۱:۵۹(

نیوز:مدی بهرسالمت مزکل به تهدید و جدی استان در زنان علیه خشونت کرمان: کرمانریستی حاشیهای مناطق در قانونی:زگ پزشکی سازمان رئیس است یاد

کشتهاند.خانوادهسهدررانزسهروز،سهدرمردسهاستشدهثبتیرهمسرآزامورد420وهزار1398،85درسال

» عنوان با پروندهای سه، هر کرمان. در قتل یک و آبادان در قتل ،دو شهروند روزنامه از نقل به نیوز سالمت گزارش بهنزبه ایران عرفی قانون آنچه و ُکشی»

میشناسد. ناموسی» «قتلهای عامرنام درریحانه بوده پسرعمویش که همسرش را برحی فاطمه کشته، خانه به آمدن دیر و پوشش نوع دلیل به پدرش را ی

ب سر سومینرآبادان و انداخته بهمنشیر «شط» در را بیجانش بدن و مأمورانزیده به و کشته آبادان در هم باز برادرش، نیست، مشخص نامش هنوز که را ن

میکند.راکاراینهمبازبیفتد،پایشاگرگفته

که پرسیدهاند را سوال این مدام گذشته روزهای در اجتماعی شبکههای کاربران رسید. کرمان و آبادان به بعد و شد شروع تالش در اشرفی رومینا با داستان

پروندههای خبرهایشزچرا فقط حاال و داشته وجود همیشه استانها بعضی در اتفاقات این که دادهاند پاسخ عدهای و شده بیشتر ایران شهرهای در نکشی

تا آن در ناموسی به موسوم قتلهای که است خوزستان استان شهرهای با مرتبط بیشتر موضوعی میشود؛ منتشر رسومیربیشتر به وابسته دارد، طوالنی یخی

دارد.اولویتدخترعموباازدواجدرپسرعموکهازدواجیرسمهاست؛اینازیکی«نهوه»پسران.ودخترانازدواجبرای

شده بسته آسمانها در عقدشان و پسرعموست ناموس عمو، دختر سنت این فصبراساس شغار، باید ازدواج نوع این به تب. ورّلیه، نافبرون لویرات، ک،

میشود.فامیلپسرهایباازدواجبهندادنتنبرایخانهاززنانفرارموجبگاهکهکرداضافهراخونبس

آخ آماراز دادندرین خوزستان در ناموسی قتلهای درباره خوزستان انتظامی مقامات که اردیبهشت١٢ی میگذرد؛ مختا١٣٨٧سال سرهنگ از نقل به یربود

پلیس رئیس ازآفرد، بیش نوشت خوزستان استان آمار٤٠گاهی نظر از خوزستان استان او گفته به و زمان آن است؛ ناموسی خوزستان در قتلها درصد

کشو دوم رتبه در سیستانوبلوچستان استان از پس ناموسی، حداکثررقتلهای است، قاتل خود، ولیدم، معموال قتلها نوع این در که آنجا «از و بود ی

است.»زندانسالهشتمتهم،برایمجازات

کهرمختا بود گفته هم را این خوزستان٧٥یفرد استان پیش، دوسال تا خانه. از فرار بیشترشان ناپدیدی علت و زناناند خوزستان، استان گمشدگان درصد

هستندشدرحالدرکهممنوعهایهایآمارک:تابنا|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFMH2GA


شه نداشت. خشونت معرض در زنان برای امنی خانه م١٣٩٧یوررهیچ در امن خانه نخستین بر، اهواز، استان، دررکز خانههایی چنین کار به شروع از و شد پا

نیست.کمآنهادرزنانعلیهخشونتهاانواعتعدادمیدهدنشانپژوهشهاورسمیآمارهایکهشهرهایینشد؛یرخبخوزستاندیگرشهرهای

ف که بود گذشته بهرتیرماهسال اداره رئیس عبدی، درسالزیدون کرد اعالم دزفول شهرستان١٣٩٧،225یستی اجتماعی اورژانس در زنان علیه خشونت مورد

توصیفی- مطالعه نمونهاش پیداست؛ هم شده انجام خوزستان شهرهای در زنان درباره که پژوهش چند میان از خشونتها این آمار است. شده ثبت دزفول

درسال همکارانش و جاه» نوح «صدیقه که نمونه١٣٨٦تحلیلی با مطالعهای دادند؛ انجام اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده ١٨٢٠در

دسترنف به خشونت تجربه بررسی برای و اندیمشک و دزفول آبادان، اهواز، شهر چهار بهداشتی مراکز پوشش تحت ساله پنجاهوشش تا چهارده زنان از ی

همسر.

فی خشونت شیوع میدهد نشان پژوهش این مشتزنتایج زندگی از زمان هر در به٢٠,٢کریکی خشونت نوع هر و جنسی روانی، خشونت شیوع و درصد

دیگ٤٧.٣و٤١،١٠.٩ترتیب مطالعه است. بوده فناوردرصد و تحقیقات آموزش، معاون که درسالری آبادان پزشکی علوم دانشگاه شیوع١٣٩٤ی بررسی برای

از مرتبط عوامل برخی و خشونتز٦٢٣خشونتها کلی شیوع میدهد نشان هم داده انجام آبادان شهر درمانی بهداشتی- مراکز به مراجعهکننده متأهل ن

است.بوده7.1و71.7،17.8،8.3ترتیببهزنانایندرجنسیوحیاتتهدیدکنندهیکی،زفیروانشناختی،خشونتانواعودرصد72.3

معنادا ارتباط داد نشان مطالعه بیماراین الکل، سیگار، مالی، تأمین خانوادهها، رفتار زناشویی، رضایت سن، با خشونت بین تولدری محل شغل، مسکن، نوع ی،

کیف سوابق آخرو کنار در همه اینها، است. داشته وجود کشوری آمار سازمانرین رئیس آرانی، مسجدی عباس دیروز همین که است قانونیی اعالمپزشکی

کرد:

و85ثبت همسرآزا420هزار درسالرمورد شه1398ی در زنان وضع درباره نتایج این ازر. فرار دلیل به آن در را برحی فاطمه پیش، روز چند همین که است ی

یدهاند.ربسرپسرعمویشبایراجباازدواجعلتبهومشهدبهخانه

صدیقراد، غالمرضا و میکنند انتقاد آن به شهر این اجتماعی فعاالن که موضوعی ندارد؛ وجود خشونتدیده زنان برای امنی خانه آن در که آبادان درباره

بهرمدی حرفهایزکل اما اجتماعی فعال صادقی، ماندانا نکند. صحبت دربارهاش میدهد ترجیح «شهروند»، پیاپی تماسهای در خوزستان استان یستی

زنانز و میکند زندگی آبادان در سالهاست او دارد. دراینباره اززیادی آمدن بیرون برای پناهی آنکه بدون برحی، فاطمه مشابه شرایط با میشناسد را یادی

ندارد.وجودامنیمحلخشونتاندمعرضدرکهزنانیبرایاماهستاجتماعیاورژانسندارد.وجودامنخانهآبادان«درباشند:داشتهوضعیتشان

بسیا در خانگی اجبارخشونت ازدواج از نگرانی و ترس اما برود دادگاه به یا کند شکایت بتواند فرد که ندارد بیرونی نمود و است پنهان موارد از وجودری ی

خأل خانگی خشونت درباره هرچند ببرد. پناه آنجا به میتوانست برسد، عقد سفره به اجبار به آنکه از قبل فاطمه شاید داشت وجود امنی خانه اگر و دارد

است.»امنخانههایهمینآنهاازیکیکهدادانجاماقداماتیبرایشمیتوانمحلیشرایطبهتوجهبااماداردوجودقانونی

شود. توجه آن به دولتی بررسیهای در باید میگویند اجتماعی فعاالن که است دالیلی از یکی آبادان، از مناطقی در عشیرهای زندگی و منطقهای شرایط

برای قانونی پناه آوردن وجود به میگوید صادقی ماندانا و است رسم شهر این در «ناموس» به منتسب اختالفات بهویژه و مسائل عشیرهای درون حلوفصل

آنهاست:بهکمکراهتنهاشرایط،ایندرزناناین

نمیکنند. محلی راهحل کردن پیدا برای تالشی است، متفاوت زنان این زندگی و منطقهای شرایط میدانند مسئوالن اینکه با ندارند. قانونی پناه هیچ زنان «این

مسئوالن دیگر، مسائل درباره است. نادرست این اما میکنند تبعیت داخلی نانوشته قوانین از و عشیرهاند اینها میشود گفته افتاد، اتفاق اخیرا که قتلی درباره

ب جلسات شیوخ سران با بارها و بارها اقتصادی، و سیاسی چه فرهنگی حوزه در مسائلرچه درباره وقتها بعضی دارند، مستقیم ارتباط آنها با و میکنند گزار

میرسند.مثبتینتایجبهومیکنندگووگفتبهراضیراآنهاومیروندشیوخاینسراغمسئوالنامنیتی

اتفاقی چنین زنان و فرهنگی حوزه در چرا نمیشوند؟ وارد ناموسی قتلهای حوزه در مسئوالن دارد، وجود ارتباطی چنین وقتی که است ممکن چطور
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میگوید صادقی خواهزنمیافتد؟» همسرنکشی، و باشدرکشی داشته عمومیت خانوادهها همه بین یا بیفتد اتفاق روز هر آبادان در که نیست مسألهای کشی

که است کوچک روستاهای در و حاشیهای و کمبرخوردار خانوادههای شامل بخش «یک بخشاند: دو قربانی زنان کمتآاما شرایطرگاهی و دارند یستیزی

است.متفاوتآنها

ندارند نقشی هیچ آن در که بگیرد صورت ازدواجی است قرار که مسأله این قبول و ماجرا این به میدهند تن زودتر آنها که است بازطبیعی و است یاد

کمت بزردعوای شهرهای در دوم، بخش در مینشینند. عقد سفره سر باری خانواده در میبینیم حتی مواردیم. این شاهد گاهی هم برخوردار خانوادههای و گ

میافتد.اتفاقیچنینهمتحصیلکردهافراد

خانوادههایی بین دلیل همین به و کند مبارزه آن با و کند قدعلم نانوشته فرهنگ این مقابل در کسی نمیدهد اجازه که است فرهنگی و ذهنی مسأله، این

دختر که چرا است بیشتر تناقض این دارند تحصیلکرده دختر اهمیتیآکه آنها که شود خانوادهای گرفتار اگر و کند تعیین خودش میخواهد و دارد گاهی

شه خانوادههای بین و میشود بیشتر تعارض میخواهد چه دختر که باشد نداشته مردیربرایشان صادقی، میبینیم.» بیشتر را تعارض این تحصیلکرده و ی

داد:رضایتکهشدحملهخانهاشبهآنقدراماکندازدواجبرادرزادهاشبادخترشنبودمایلکهمیآوردیادبهرا

اجبا ازدواج است. سخت خیلی اما کنند مقاومت که میآید پیش است. سخت خیلی شرایط این در قتل،ر«مقاومت شده؛ عادی منطقه این زنان برای ی

خیلی خانواده نظر و رأی به تمکین اما نیست تغییراتزعادی که حال درعین است. پسرعمو و دخترعمو ازدواج هم بیشتر و است درزیاد عمدهای و یاد

فک روستاییربنیان و حاشیهای مناطق در همچنان اما گرفته، صورت طایفهها و خانوادهها درزی که میشناسد آبادان در را زنی صادقی، ماندانا میبینیم.» یاد

شد:محرومازدواجازهمیشهبراینداد،پسرعمویشبایراجباازدواجبهتنچونامامیکندیسرتددانشگاه

دیگ نانوشته قانون هم این نکنند. ازدواج دیگر خودخواسته صورت به که است این میرسد ذهنشان به که راهحلی مردر«تنها این با اگر میگوید که است ی

نکند.»ازدواجمیدهدترجیحنزهمهمینبرایوداشتنخواهیخوبیسرنوشتکنیازدواجیبهرغبااستقرارونمیکنیازدواج

کرماندرزنانعلیهجدیخشونت

شدن کشته از پس روز عامرچند دادگستریحانه کل رئیس دیروز کرمان، در پدرش دست به مسائلری حادثه این در عنوان هیچ به گفته کرمان استان ی

انتقامگی و مطرناموسی مطری عناوین «سایر است: بوده حادثه این دلیل خانوادگی مشاجرههای و نبوده مجارح فضای در شده کذبزح حادثه این درباره ی

فل میله خود فرزند ترساندن قصد به صرفا که است کرده عنوان خود بازجوییهای در دختر این پدر یعنیزاست. خود دختر سمت به را آب عامری یریحانه

».میکندفوتسالهبیستودودختراینسر،بامیلهاصابتاثردرمتأسفانهکهاستکردهپرتاب

خانواده است، رسیده دست به که اطالعاتی پدرربراساس که همانجا و شهر این به چسبیده روستایی کرمانند؛ اختیارآباد اهل درریحانه را او جسد یحانه

مادر قتل، این ناموسینبودن مبنیبر کرمان دادستان سخنان وجود با کرد. رها اطرافش دیرربیابانهای درباره همسرش و دختر بود گفته این از پیش یحانه

داشتند.اختالفهمبایحانهرپوششنوعومدلینگفعالیتخانه،بهاوآمدن

مدی صادقزاده، عباس اما مشخصنیست، آمار تفکیک به کرمان استان در زنان علیه خشونت بهروضع بررسیهایزکل براساس که میگوید کرمان استان یستی

به شهرهازاداره حاشیه در بهویژه استان این در خشونتها این تعداد پزشکیزیستی، علوم دانشگاه کمک با را پژوهشی پیش دوسال اداره این است. یاد

باالست.مناطقایندرزنانعلیهخشونتکردمشخصنتایجشکهدادانجامکرمانحاشیهایمناطقدرعنوانهمینبازنانعلیهخشونتدرباره

آما جزئیات از شایعترصادقزاده میگوید اما نمیگوید، پژوهش این جنسیری و اقتصادی جسمی، کالمی، روانی، خشونتهای ترتیب به خشونتها نوع ین

گفت در پژوهش این است. شده تأیید موضوع این هم شده انجام دراینباره که پژوهشهایی از دیگر یکی است.در باوبوده شهرز٤٠٠گو در شوهردار ن

درسال خانگی خشونت انواع فراوانی بررسی برای و د١٣٨٨کرمان پژوهش این در حسنی مهدی و میبدی باللی فاطمه شده؛ اینرانجام از که ن،ز٤٠٠یافتند

٤٦) روانی خشونت میان، این از که کردهاند تجربه را خشونت انواع (٧٨,٦درصد جسمی (٥٥.٦درصد)، جنسی (٢٨.٦درصد)، اقتصادی و درصد)٣٤.٧درصد)
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است.بوده

مدی صادقزاده، بهرعباس مناطقزکل این در است. هم شهرها دیگر حاشیهای مناطق به مربوط موضوع این «البته : میگوید باره این در کرمان استان یستی

بیشت زنان و است کم ناامنیهایرامنیت و ناسزا مانند کالمی خشونتهای اول شد؛ مشخص پژوهش این در هم خشونتها نحوه میبینند. را آسیب ین

بود.یادزمناطقایندرگرمبهتهدیدیکی.زفیخشونتهایبعدوبودزبانی

نوعی هم این میکند؛ خودکشی که بوده فشار تحت آنقدر زنی میبینیم ما وقتها کهزخیلی میدهد نشان میدهیم، انجام ما که بررسیهایی است. نکشی

م به تهدید قطعا و جسمی کالمی، خشونتهای معرض در توسعهیافته کمتر محیطهای در دیگرزنان موارد میگوید او اورژانسرگند.» به که داشته وجود ی

و شده ارجاع کرمان شدتراجتماعی به فرزندانش چشم جلوی را همسرش مردی که داشتیم را «موردی است: بوده ناموسی به موسوم مسائل یشهاش

است.خالیموضوعاینجایوباشدپیشگیرانهبایداتفاقاتازخیلیاماکردیم.مداخلهورسیدمابهخبربود؛کردهشکنجه

ساز کودکآزارکاوباید از موردی بودهاند. جانی خطرهای معرض در که داشتهایم مواردی ما بدهند. ما به را اطالعات فاجعه، وقوع از قبل مردم که باشد یری

میانجامید. کودک قتل به قطعا گزارشنمیدادند، ما به همسایهها اگر و قطعکنیم را او پای شدیم مجبور که بود دیده جسمی آسیب کودک بهحدی که داشتیم

حوزه موارد، این که بدانند باید مردم دهند. گزارش را موارد این که نمیکنند وظیفه احساس و شدهاند بیتفاوت مواردی چنین به نسبت متاسفانه ما مردم

دهند.خبرپلیسبهبایددیدند،آشنایانوهمسایههادرراخشونتیاگرونیستخصوصی

دا یقین ما وقتها میزندربعضی حرف احتیاط با دراینباره ولی است، داشته وجود همسایگیاش در که آسیبی از داشته خبر همسایه که در.یم میگوید او «

ولی نیست، باالتر کشور سطح از ما «آمار نمیپذیرند: را زنان آزادیهای خانوادهها، بعضی و است سنتی و خاص فرهنگیشان بافت کرمان، استان شهرهای

مناطق بعضی در ویژه به زنان علیه خشونت که هستیم استانهایی استزجزو به.یاد اداره کارشناسان از تعدادی صادقزاده خانهز» به را کرمان یحانهریستی

کنند.صحبتخواهرشومادرباتااستفرستادهیرعام

دیگ زاویه از را پرونده این بدهدراو ما به را مداخله اجازه قاضی تا بمانیم منتظر باید است. قضائی مراحل در پرونده «فعال میکند: بررسی اگری خانواده مادر .

قصو میکردیم. دخالت بود، داده ما اورژانس به کوچک اطالع قتلریک در داشتند، همسایگان و دختر خود خانواده، مجموع در که تأثیری بودهریحانه گذار

میگرفت راهنمایی و میکرد مراجعه مشاوران به باید حتما و داشته حساسی پدر او است. بوده بد او پوشش میشود گفته شهرستانها.است. از یکی در

میکشم.رااوکهبودگفتههمسایههابهچندبارپدرشوکندازدواجیرپسبامیخواستکهبودیردخت

م در سال دو را او قضائی دستور با ما و گرفت تماس اجتماعی اورژانس با درنهایت نگهداردختر مرکزمان در را فوقلیسانسش او کردیم. تاری و خواند ما کز

ندادیم او با را پدر مالقات اجازه طوالنی م.مدتی در شد؛ ایجاد آن در خشونتدیده زنان برای خانهای پیش سهسال از که است استانهایی از یکی کرمان کزر»

ایران.درامنخانه٣٣ازیکیواستان

مدی صادقزاده، عباس بهرسخنان مدیزکل موسیپور، زهرا و کرمان استان استانداریستی اجتماعی امور استانرکل این در امن خانه وجود درباره کرمان ی

م یک میگوید صادقزاده و ندارد وجود امنی خانه هیچ کرمان در میگوید موسیپور دارد؛ سهسالراختالف از خشونت معرض در و خشونتدیده زنان برای کز

نمیگذارد:امن»«خانهنامآنرویاوکهیزکرماست؛شدهایجادپیش

مزکر«م این ظرفیت میشوند. مشکالت دچار فردیشان زندگی و جامعه در که زنانی برای است، خشونت معرض در زنان برای ماری همکاران و است کم کز

م به باشند، داشته خدمات به نیاز که باشد مواردی شهرستانها دیگر در اگر ندارند. زنان این به رسیدگی برای را الزم امکانات که ارجاعرگالیهمندند استان کز

میدهند.

م تا٣٥کزراین پذیرش گاهی دارد، ظرفیت ناچا٥٠نفر گاه و میرسد هم مرنفر در قبل از که را افراد بعضی دیگریم جای به بودهاند، تارکز کنیم منتقل ی

مدی موسیپور، زهرا کرد.» پذیرش را جدید افراد استانداربشود اجتماعی امور ندارد:رکل وجود کرمان در شکل آن به زنان برای امن خانه که میگوید کرمان ی
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ندارد.»وجودآسیبمعرضدرزنانبرایویژهایخانهولیدارد،وجودمعتادانبرایبینراهی«خانههای

آن در زنان علیه خشونت و دارد سنتی فضاهای کرمان که میکند تأیید هم اجتماعیزاو و روانی حمایتهای باید خشونتها این کردن کم «برای است: یاد

است.کمبسیارزنانازروانیحمایتهایومددکارانتعدادماکشوردرکند.پیداگسترش

برای قانونی خألهای کنار در امر این ندارد. وجود زنان به مشاوره برای بهروز دانش دیگر طرف از شود. ارایه رایگان صورت به زنان به باید روانشناسی خدمات

م چنین موجب زنان از فورحمایت و ویژه برنامهای باید و میشود میگویدرگهایی موسیپور شود.» تدوین آن برای عامری کهریحانه داشته رفتارهایی ی

است:شدهگرمبهتهدیدونبودهپدرشقبولمورد

مج هم شود، قاضی هم خودش که نمیدهد کسی به را قتل مجوز این اما نبوده، خانوادهاش برای ولی بوده، قبول قابل خودش نظر از آمده دیر ی.ر«اینکه

موثر زنان برای زمانی هم زنان امنیت تأمین الیحه کند. مراجعه آنها به است، خطر معرض در زنی وقتی که باشد داشته وجود مناطق در امن خانههای باید

داشت.»نخواهدفایدهایبرساند،پنجسالبهسهازقاتلپدربرایراحبسحداقلمثالاینکهولیباشد،داشتهبازدارندگیکهاست

امنخانهایدرپذیرشبرایآماده

پروندههای درباره نظر و حرف شدن داغ با و گذشته روز چند شمارههایزدر میشود؛ دست به دست اجتماعی شبکههای کاربران میان تلفن شماره دو نکشی،

است.کردهتأسیسپیشسهسالازراایراندرخصوصیامنخانهنخستینکهآتنایهرخیموسسهباتماس

موسسه این مدیر افتخارزاده، زهرا ایران. شهرهای همه از زنانی کردهاند؛ آمادگی اعالم خشونت معرض در زنان بیشتر پذیرش برای حاال موسسه این مسئوالن

جل چنیناتفاقاتی از شاید میشد، انجام مسئوالن توسط امن خانههای در زنان پذیرش برای درست اطالعرسانی و آموزش اگر «اگررگیومیگوید میشد: ی

باشند.زندهرومیناویحانهرفاطمه،کردیرکامیشدحداقلکرد،رسیدگیزنانمسائلبهنمیشود

دا محدودی بسیار منابع و بضاعت اینکه با بزرما سازمان مثل شرایطمان هیچگاه و بهریم مانند دولتی اعالمزگ خودمان وسع حد در ولی نیست یستی

مطالبهگ و نظارتی وظیفه ماجرا، این از بخشی کنند. مراجعه ما به جانیاند خطر در که زنانی ورمیکنیم مردم میان باشیم رابطی تا «انجیاو»هاست ی

به مددکازسازمان موسسه یک بهعنوان که است رسالتی هم دیگرش بخش و اینهاریستی از هیچکدام اگر که قایلیم بحران با مداخله در خودمان برای ی

ع این به بتوانیم خودمان نداد خودشانزجواب وظایف به مختلف دالیل به دارند متعددی وظایف که نهادهایی که هستیم شرایطی در دهیم. خدمات یزان

میشویم.»روبهروفجایعیچنینبامامتأسفانهونمیکنندعمل

هم قبال که است اتفاقاتی اینها است معتقد شده، آنها شدن بیشتر موجب قتلها این درباره صحبت و اطالعرسانی شاید معتقدند که بعضی خالف او

به کنند. اطالعرسانی میشوند مطلع وقایع این از که اطرافیانی شده باعث اتفاقات این گفت بشود «شاید نمیشده: اطالعرسانی آنها درباره ولی میافتاده

قبحش حد این تا مسأله این که شده این به منجر خودش که قوانینی روی حتی باشد موثر زمان طول در میتواند اجتماعی حساسیت و اطالعرسانی نظرم

شود.کم

که فرهنگی است؛ فرهنگی بخش به مربوط قتلها این از عمدهای اینکهزبخش غیراز شرایط این تغییر برای بنابراین مرد. مایملک جزو و میداند کمتر را ن

باشد.داشتهوجودخدماتیبایدکند،یرگیوجلاتفاقاتاینازوشودواردبحرانشرایطدربتواندتاباشدداشتهوجوداجرایینهادهایباید

دورافتادهت در و سطوح همه در کالن، سطح آموزشردر کنند، کار موضوع این روی باید مدارس مانند دولتی ساختارهای است. ملی همت به نیاز روستاها ین

رومینا، مشابه شرایط با زنانی با سهسال این در افتخارزاده شوند.» جامعه سطح در عصبیتها و خشونتها این کاهش باعث و کنند تبلیغ وردهند، یحانه

به امن خانههای که بودند «مواردی است: شده روبهرو خانهزفاطمه در اقامتشان زمان مدت اما بودند آمده شهرستانها از آنها کردند؛ معرفی ما به یستی

دیگ جای نمیتوانستند آنها هم حال عین در دارند نگه را زنان این نمیتوانستند دیگر و بود رسیده پایان به دولتی برامن خانواده به یا بروند بنابراینری گردند

میداد.ارجاعمابهیستیزبه
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خا زنان میکردیم اعالم این از بپذیرپیش نمیتوانیم را تهران از مرج بروند میگوییم آمده وجود به شرایط با حاال ولی بهریم بحران در مداخله یستیزکز

کا برایشان بتوانیم تا دهند خبر ما به افتاد برایشان اتفاقی هر آنجا از و یکسرشهرشان البته کنیم. خشونتری که خوزستان و کردستان مثل هستند استانها ی

به به اگر و است شدید آنها تازدر میدهند ارجاع تهران به را زنان این اوقات گاهی بنابراین باشد خطر در جانشان دارد امکان بروند هم خودشان شهر یستی

نباشند.»خطردر

این و میکرد متهم ناموسی مسائل به را او داشت مسائل سایر و اعتیاد که همسرش که بود زنی داشتیم استانها این از ما که مواردی از «یکی میگوید: او

بود.شدهپذیرشورفتهیستیزبهبهمستقیموبودآمدهتهرانبهخانماینباشد.خطردرجانشبودشدهباعث

به امن خانه در هم ماه هشت مدازهفت هیچ بدون بود مانده بهریستی فرزندانش. با ارتباط امکان و هویتی اوزک با و گرفته ارتباط همسرش با یستی

برایمان افراد شرایط که آنجایی از بود. شده کالفه خانم خود هم ماه هشت هفت از بعد داشتند. نگه را او داشت جانی خطر چون اما بود کرده صحبت

گردند.رباونزدفرزندانشتاشدهماهنگیهاییهمماهچندازبعدبود.ماباسالیکحدودنزاینوکردیمقبولدارداهمیت

خیلی از میشود باعث و میدهد تغییر را مادرها روحی شرایط بچهها حضور داده نشان تجربه شد. عوض خیلی روحیاش شرایط آمدند بچهها ازاینکه بعد

ه تأمین و شوهرش رفتن کار سر شرط به دادیم وام و گرفتند خانهای رابط کمک به هم درنهایت باشند. درامان است ناامیدی از ناشی که آسیبهایی ینهزاز

میکنند.زندگیخانهشاندراستماه٦ازبیشتراالنواستشدهگرفتهخانهاینزندگی.

ت را خانه خانم این بود آمده پیش سوءظنها و داستانها این که زمانی اگر میزند. سر آنها به هم رابط و ارتباطیم در آنها با هنوز همسرش،رما نمیکرد ک

ت را خانه خانم این که همین میکشتند. اورا پدرش یا همسرش داشت.ربرادر مستقیم تأثیر خشونت کاهش در خیلی گذشت موضوع این از مدتی و کرد ک

م به را دختر این ... و مردم حرف و خشونت اوج زمان در قاضی اگر رومینا ماجرای در مثال بهربهعنوان بحران در مداخله سازمانزکز گفته به که یستی

نمیافتاد.»اتفاقاتاینمیفرستادداشتفاصلهدادگاهباخیاباندومسئوالنشویستیزبه

نیوزسالمتیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۰۱-۹۹/۰۴/۰۱(باشدنیکیهاآموزشگاهبایدزندانشهرها/ازبیرونبهزندانهاانتقالتأثیرکرد؛عنوانرئیسی

بهسا در شهرها بیرون به زندانها انتقال گفت: و کرد عنوان باطل ابطال و مردم حق احقاق را قضا دستگاه اصلی هدف قضائیه، قوه شهزرئیس فضاهای بهتر هرچه محیطری و هایی
داشت.خواهدتأثیرعمومی

مجا افتتاح مراسم در قضائیه قوه هفته از روز نخستین با همزمان که رئیسی ابراهیم سید آیتاهلل ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش پروژهزبه عمرانیی های

می سخن قضائیه پروژهقوه این کردن عملیاتی در مسؤوالن زحمات از تقدیر با کرد.گفت، عنوان باطل ابطال و مردم حق احقاق را قضا دستگاه اصلی هدف ها،

بهره و نیستند اصالت دارای تجهیزات و امکانات کرد: خاطرنشان قضائیه قوه وربردارئیس مردم به رسانی خدمت برای که یابد می ارزش هنگامی آنها از ی

شود.قضاییعدالتوعدلگسترشبهمنجرنهایتدروباشدقضاییدستگاههمکارانورجوعاربابکرامتحفظ

بهرهآیت به اشاره با رئیسی پروژهربردااهلل از تصی و گفت سخن قضایی تحول دوره در شوراها این تقویت از اختالف، حل شوراهای به مربوط کرد:رهای یح

بود.خواهیمقضاییهایپروندهکاهششاهدشود،تقویتسازشوصلحفرهنگهرچهوماستدینگانربزودینکیداتأتازسازشوصلح

زندان انتقال از خرسندی ابراز با قضائیه قوه خارئیس به سمنان ترشهر و شهر از حأج این تداوم بر قضاییرکید مسؤوالن همه خواست را آن که قانونی کت
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داشت.خواهدتأثیرعمومیهایمحیطویرشهفضاهایبهترهرچهیزبهسادرشهرهابیرونبهزندانهاانتقالکرد:خاطرنشاندانست،اجراییو

زندانآیت تبدیل لزوم بر ادامه در رئیسی تاهلل نیز ها نیکی آموزشگاه به مأها باید زندان گفت: و کرد زندانیانرکید حتی و ما همه و باشد مجرمین اصالح کز

شود.مییزبازساآنجادرزندانیشخصیتکهکننداحساسآنهاخانوادههایو

بهره به همچنین قضاییه قوه پروژهربردارئیس از سازمانی به مربوط عمرانی قانونیهای تپزشکی و اشاره بندرعباس در ویژه به کشورمان نقاط اقصی کیدأدر

است.قضاییاحکامصدوروقضاوتدرقضاتمستنداتینرمهمتازقانونیپزشکیسازمانکارشناسیوتخصصینظراتکهکرد

سازمانآیت به عمومی اعتماد به اشاره با رئیسی قانونیاهلل کاپزشکی و مدیران سوی از اعتماد این پاسداشت لزوم متخصصرو پزشکان به مجموعه، این کنان

باشند.داشتهرادقتنهایتخودنظراتاظهاردرقضاییآرایبیشترهرچهاستحکامبرایکهشدمتذکرسازماناینمتعهدومتدینو

بهت شهدا، و امام روح از استمداد با که خواست قضا دستگاه های بخش همه در خود همکاران از قضائیه قوه تاررییس دهند ارائه مردم به را خدمات ین

باشد.اسالمییرجمهوقضایینظامبهعمومیاعتمادافزایشومتعالخداوندرضایتآنبهوابستههایسازمانوعدلیهدستگاهعملکردنتیجه

مراسم این در47در قضا دستگاه عمرانی مهم به24پروژه کشورمان بهرهاستان مورد کنفرانس ویدئو عمومیربرداصورت دادسرای ساختمان که گرفت قرار ی

خا عمومی دادگاه ساختمان سراب، انقالب ساختمانرو قال، آق شهرستان اختالف حل شورای ساختمان قانونیک، وپزشکی اسناد ثبت ساختمان و بندرعباس

بودند.هاپروژهاینجملهازفردیسامالک

پروژه عمدتاین دادگستها به مربوط زندانیرًا سازمان امالک، و اسناد ثبت سازمان قانونی، پزشکی سازمان قضاییها، سازمان و کشور کل بازرسی سازمان ها،

اند.بودهّلحمسنیروهای

پروژ این خصوص در قضائیه قوه پشتیبانی و مالی پروژههمعاون این که داد توضیح تکها هدف با قضاییرها دستگاه بهتر خدمترسانی و رجوع ارباب یم

رسیدهاند.یربردابهرهبهتومانمیلیارد252بربالغیراعتباصرفومربعمترهزار92حدودبربالغیراعتباصرفبا

فی فضاهای توسعه برای ششم برنامه قانون تکلیف به اشاره با پیشرفتزفروزانمهر اعالم و قضائیه قوه امیدوا44یکی ابراز زمینه، این در برنامه کردردرصد ی

شود.یرپیگییربیشتسرعتبارونداینتوسعه،هفتمبرنامهوبرنامهپایانیسالدردولتسویازالزماعتباراتتخصیصبا

دادگست کل رئیس اللهی جرخلیل در شرقی آذربایجان استان تصویری ارتباط در سراب، انقالب و عمومی دادسرای ساختمان افتتاح قضائیهریان قوه رئیس ی

سال در متبوعش استان در که فی98گفت فضاهای کمبود رفع بهزبرای تکیکی رجوع،رمنظور ارباب بر5یم بالغ فضایی در اعتبا6پروژه با و مربع متر یرهزار

است.شدهاحداثاتاق42باطبقه3درمربعمتر200وهزارحدودفضاییدرسرابدادسرایساختمانکهرسیدهیربردابهرهبهمیلیاردی12

دادگست کل رئیس جرجمادی در نیز بوشهر استان بهرهری خاربردایان عمومی دادگاه ساختمان از تصویری ارتباطی در استراترک، با قضائیه قوه رئیس با یکژی

ج خازخواندن فضاییریره در منطقه این عمومی دادگاه ساختمان گفت: قضایی، عدالت تحقق راستای در منطقه این در قضایی توسعه اهمیت تبیین و ک

و هزار بر و340بالغ بنا و3متر بر40هزار بالغ فضایی در آققال شهرستان اختالف حل شورای ساختمان هم گلستان استان در محوطه با430متر اتاق10متر

گرفت.قراریربردابهرهموردیزمجاصورتبهمراسمایندرکهشدهاحداثتومانیمیلیاردیکیراعتباباو

مدی قانونیکلرمیرهادی هرمپزشک بهرهبردازاستان آیین در نیز ساختمانرگان از قانونیی بهپزشکی دستگاهبندرعباس رئیس با کنفرانس ویدئو صورت

پروسه یک در ساختمان این که داد توضیح و گفت سخن بر7قضا بالغ فضایی در در3ساله مربع متر ه3هزار صرف با و برینهزطبقه بالغ و11ای میلیارد

است.شدهبنابندرعباسجغرافیاییموقعیتهایینربهتازیکیدرتومانمیلیون300

مدیرکنا یکریوند از کمتر ظرف ساختمان این که داد توضیح فردیس شهرستان امالک و اسناد ثبت ساختمان درباره هم البرز استان امالک و اسناد ثبت کل

است.رسیدهیربردابهرهبهوشدهبناتومانیمیلیارد8یراعتباتخصیصباوطبقه2درمربعمترهزار2بربالغفضاییدرسال
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مدی باهنر زندانرآقای بهکل مراسم این در نیز سمنان استان خاهای به سمنان استان زندان انتقال پروژه درباره توضیحاتی کنفرانس ویدئو شهررصورت از ج

کرد.ارائه

نیوزافکاریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۱۴-۹۹/۰۴/۰۱(کرماندرزنانعلیهجدیخشونت|ناموسیقتلهای

بهرمدی مزکل به تهدید و جدی استان در زنان علیه خشونت کرمان: کرمانریستی حاشیهای مناطق در درسالزگ قانونی: پزشکی سازمان رئیس است و1398،85یاد مورد420هزار
استشدهثبتیرهمسرآزا

سه روز، سه در مرد «زسه عنوان با پروندهای سه، هر کرمان. در قتل یک و آبادان در قتل دو کشتهاند. خانواده سه در را عرفینزن قانون آنچه و ُکشی»

میشناسد. ناموسی» «قتلهای نام به عامرایران پسرعمویشریحانه که همسرش را برحی فاطمه کشته، خانه به آمدن دیر و پوشش نوع دلیل به پدرش را ی

ب سر آبادان در سومینربوده و انداخته بهمنشیر «شط» در را بیجانش بدن و کشتهزیده آبادان در هم باز برادرش، نیست، مشخص نامش هنوز که را ن

شبکههای کاربران رسید. کرمان و آبادان به بعد و شد شروع تالش در اشرفی رومینا با میکند.داستان را کار این هم باز بیفتد، پایش اگر گفته مأموران به و

پروندههای چرا که پرسیدهاند را سوال این مدام گذشته روزهای در اتفاقاتزاجتماعی این که دادهاند پاسخ عدهای و شده بیشتر ایران شهرهای در نکشی

قتلهای که است خوزستان استان شهرهای با مرتبط بیشتر موضوعی میشود؛ منتشر بیشتر خبرهایش فقط حاال و داشته وجود همیشه استانها بعضی در

تا آن در ناموسی به دررموسوم پسرعمو که ازدواجی رسمهاست؛ این از یکی «نهوه» پسران. و دختران ازدواج برای رسومی به وابسته دارد، طوالنی یخی

شده بسته آسمانها در عقدشان و پسرعموست ناموس عمو، دختر سنت این براساس دارد. اولویت دخترعمو با فصازدواج شغار، باید ازدواج نوع این به ّلیه،.

میشود.فامیلپسرهایباازدواجبهندادنتنبرایخانهاززنانفرارموجبگاهکهکرداضافهراخونبسونافبرونلویرات،ک،رتب

آخ آماراز دادندرین خوزستان در ناموسی قتلهای درباره خوزستان انتظامی مقامات که اردیبهشت١٢ی میگذرد؛ مختا١٣٨٧سال سرهنگ از نقل به که یربود

پلیس رئیس ازآفرد، بیش نوشت خوزستان استان آمار٤٠گاهی نظر از خوزستان استان او گفته به و زمان آن است؛ ناموسی خوزستان در قتلها درصد

کشو دوم رتبه در سیستانوبلوچستان استان از پس ناموسی، حداکثررقتلهای است، قاتل خود، ولیدم، معموال قتلها نوع این در که آنجا «از و بود ی

مختا است.» زندان سال هشت متهم، برای کهرمجازات بود گفته هم را این بیشترشان٧٥یفرد ناپدیدی علت و زناناند خوزستان، استان گمشدگان درصد

خانه.ازفرار

م١٣٩٧ در امن خانه نخستین بر، اهواز، استان، شدرکز پا

خب خوزستان دیگرشهرهای در خانههایی چنین کار به شروع از خشونتهارو انواع تعداد میدهد نشان پژوهشها و رسمی آمارهای که شهرهایی نشد؛ ی

ف که بود گذشته تیرماهسال نیست. کم آنها در زنان بهرعلیه اداره رئیس عبدی، درسالزیدون کرد اعالم دزفول در١٣٩٧،225یستی زنان علیه خشونت مورد

پیداست؛ هم شده انجام خوزستان شهرهای در زنان درباره که پژوهش چند میان از خشونتها این آمار است. شده ثبت دزفول شهرستان اجتماعی اورژانس

درسال همکارانش و جاه» نوح «صدیقه که تحلیلی توصیفی- مطالعه انجام١٣٨٦نمونهاش اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده در

نمونه با مطالعهای برایرنف١٨٢٠دادند؛ و اندیمشک و دزفول آبادان، اهواز، شهر چهار بهداشتی مراکز پوشش تحت ساله پنجاهوشش تا چهارده زنان از ی

فی خشونت شیوع میدهد نشان پژوهش این نتایج همسر. دست به خشونت تجربه مشتزبررسی زندگی از زمان هر در خشونت٢٠,٢کریکی شیوع و درصد
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است.بودهدرصد٤٧.٣و٤١،١٠.٩ترتیببهخشونتنوعهروجنسیروانی،

دیگ فناورمطالعه و تحقیقات آموزش، معاون که درسالری آبادان پزشکی علوم دانشگاه از١٣٩٤ی مرتبط عوامل برخی و خشونتها شیوع بررسی ٦٢٣برای

خشونتز کلی شیوع میدهد نشان هم داده انجام آبادان شهر درمانی بهداشتی- مراکز به مراجعهکننده متأهل روانشناختی،72.3ن خشونت انواع و درصد

ترتیبزفی به زنان این در جنسی و حیات تهدیدکننده معنادا7.1و71.7،17.8،8.3یکی، ارتباط داد نشان مطالعه این است. سن،ربوده با خشونت بین ی

بیما الکل، سیگار، مالی، تأمین خانوادهها، رفتار زناشویی، کیفررضایت سوابق و تولد محل شغل، مسکن، نوع کنارری، در همه اینها، است. داشته وجود ی

.1398درسالیرهمسرآزامورد420وهزار85ثبتکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمانرئیسآرانی،مسجدیعباسدیروزهمینکهاستیرکشوآمارینرآخ

شه در زنان وضع درباره نتایج اجباراین ازدواج علت به و مشهد به خانه از فرار دلیل به آن در را برحی فاطمه پیش، روز چند همین که است باری ی

ب سر میکنندرپسرعمویش انتقاد آن به شهر این اجتماعی فعاالن که موضوعی ندارد؛ وجود خشونتدیده زنان برای امنی خانه آن در که آبادان درباره یدهاند.

نکند.صحبتدربارهاشمیدهدترجیحپیاپی،تماسهایدرخوزستاناستانیستیزبهکلرمدیصدیقراد،غالمرضاو

حرفهای اما اجتماعی فعال صادقی، زنانزماندانا و میکند زندگی آبادان در سالهاست او دارد. دراینباره فاطمهزیادی مشابه شرایط با میشناسد را یادی

در که زنانی برای اما هست اجتماعی اورژانس ندارد. وجود امن خانه آبادان «در باشند: داشته وضعیتشان از آمدن بیرون برای پناهی آنکه بدون برحی،

بسیا در خانگی خشونت ندارد. وجود امنی محل خشونتاند برودرمعرض دادگاه به یا کند شکایت بتواند فرد که ندارد بیرونی نمود و است پنهان موارد از ی

اجبا ازدواج از نگرانی و ترس پناهراما آنجا به میتوانست برسد، عقد سفره به اجبار به آنکه از قبل فاطمه شاید داشت وجود امنی خانه اگر و دارد وجود ی

خانههای همین آنها از یکی که داد انجام اقداماتی برایش میتوان محلی شرایط به توجه با اما دارد وجود قانونی خأل خانگی خشونت درباره هرچند ببرد.

است.»امن

شود. توجه آن به دولتی بررسیهای در باید میگویند اجتماعی فعاالن که است دالیلی از یکی آبادان، از مناطقی در عشیرهای زندگی و منطقهای شرایط

برای قانونی پناه آوردن وجود به میگوید صادقی ماندانا و است رسم شهر این در «ناموس» به منتسب اختالفات بهویژه و مسائل عشیرهای درون حلوفصل

متفاوت زنان این زندگی و منطقهای شرایط میدانند مسئوالن اینکه با ندارند. قانونی پناه هیچ زنان «این آنهاست: به کمک راه تنها شرایط، این در زنان این

میکنند تبعیت داخلی نانوشته قوانین از و عشیرهاند اینها میشود گفته افتاد، اتفاق اخیرا که قتلی درباره نمیکنند. محلی راهحل کردن پیدا برای تالشی است،

است.نادرستایناما

ب جلسات شیوخ سران با بارها و بارها اقتصادی، و سیاسی چه فرهنگی حوزه در چه مسئوالن دیگر، مسائل دارند،ردرباره مستقیم ارتباط آنها با و میکنند گزار

گفت به راضی را آنها و میروند شیوخ این سراغ مسئوالن امنیتی مسائل درباره وقتها کهوبعضی است ممکن چطور میرسند. مثبتی نتایج به و میکنند گو

میگوید صادقی نمیافتد؟» اتفاقی چنین زنان و فرهنگی حوزه در چرا نمیشوند؟ وارد ناموسی قتلهای حوزه در مسئوالن دارد، وجود ارتباطی چنین وقتی

خواهز همسرنکشی، و بخشاند:رکشی دو قربانی زنان اما باشد داشته عمومیت خانوادهها همه بین یا بیفتد اتفاق روز هر آبادان در که نیست مسألهای کشی

است.متفاوتآنهایستیزشرایطودارندیرکمتگاهیآکهاستکوچکروستاهایدروحاشیهایوکمبرخوردارخانوادههایشاملبخش«یک

ندارند نقشی هیچ آن در که بگیرد صورت ازدواجی است قرار که مسأله این قبول و ماجرا این به میدهند تن زودتر آنها که است دعوایزطبیعی با و است یاد

بزرکمت شهرهای در دوم، بخش در مینشینند. عقد سفره سر افرادری با خانواده در میبینیم حتی مواردیم. این شاهد گاهی هم برخوردار خانوادههای و گ

کند مبارزه آن با و کند قدعلم نانوشته فرهنگ این مقابل در کسی نمیدهد اجازه که است فرهنگی و ذهنی مسأله، این میافتد. اتفاقی چنین هم تحصیلکرده

دختر که چرا است بیشتر تناقض این دارند تحصیلکرده دختر که خانوادههایی بین دلیل همین به گرفتارآو اگر و کند تعیین خودش میخواهد و دارد گاهی

شه خانوادههای بین و میشود بیشتر تعارض میخواهد چه دختر که باشد نداشته برایشان اهمیتی آنها که شود رارخانوادهای تعارض این تحصیلکرده و ی

میبینیم.»بیشتر
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شرایط این در «مقاومت داد: رضایت که شد حمله خانهاش به آنقدر اما کند ازدواج برادرزادهاش با دخترش نبود مایل که میآورد یاد به را مردی صادقی،

اجبا ازدواج است. سخت خیلی اما کنند مقاومت که میآید پیش است. سخت بهرخیلی تمکین اما نیست عادی قتل، شده؛ عادی منطقه این زنان برای ی

خیلی خانواده نظر و تغییراتزرأی که حال درعین است. پسرعمو و دخترعمو ازدواج هم بیشتر و است فکزیاد بنیان در عمدهای و طایفههاریاد و خانوادهها ی

روستایی و حاشیهای مناطق در همچنان اما گرفته، تدزصورت دانشگاه در که میشناسد آبادان در را زنی صادقی، ماندانا میبینیم.» چونریاد اما میکند یس

اجبا ازدواج به دیگررتن خودخواسته صورت به که است این میرسد ذهنشان به که راهحلی «تنها شد: محروم ازدواج از همیشه برای نداد، پسرعمویش با ی

دیگ نانوشته قانون هم این نکنند. غرازدواج با است قرار و نمیکنی ازدواج مرد این با اگر میگوید که است داشتری نخواهی خوبی سرنوشت کنی ازدواج یبه

نکند.»ازدواجمیدهدترجیحنزهمهمینبرایو

شدن کشته از پس روز چند کرمان در زنان علیه جدی عامرخشونت دادگستریحانه کل رئیس دیروز کرمان، در پدرش دست به بهری گفته کرمان استان ی

انتقامگی و ناموسی مسائل حادثه این در عنوان مطرهیچ مطری عناوین «سایر است: بوده حادثه این دلیل خانوادگی مشاجرههای و نبوده دررح شده ح

مجا فلزفضای میله خود فرزند ترساندن قصد به صرفا که است کرده عنوان خود بازجوییهای در دختر این پدر است. کذب حادثه این درباره بهزی را آب ی

یعنی خود دختر عامرسمت میکندریحانه فوت ساله بیستودو دختر این سر، با میله اصابت اثر در متأسفانه که است کرده پرتاب که.ی اطالعاتی براساس «

خانواده است، رسیده «شهروند» دست پدرربه که همانجا و شهر این به چسبیده روستایی کرمانند؛ اختیارآباد اهل بیابانهایریحانه در را او جسد یحانه

مادر قتل، این ناموسینبودن مبنیبر کرمان دادستان سخنان وجود با کرد. رها بهراطرافش او آمدن دیر درباره همسرش و دختر بود گفته این از پیش یحانه

داشتند.اختالفهمبایحانهرپوششنوعومدلینگفعالیتخانه،

مدی صادقزاده، عباس اما مشخصنیست، آمار تفکیک به کرمان استان در زنان علیه خشونت بهروضع براساسزکل که میگوید « کرمان استان یستی

به اداره شهرهازبررسیهای حاشیه در بهویژه استان این در خشونتها این تعداد علومزیستی، دانشگاه کمک با را پژوهشی پیش دوسال اداره این است. یاد

باالست. مناطق این در زنان علیه خشونت کرد مشخص نتایجش که داد انجام کرمان حاشیهای مناطق در عنوان همین با زنان علیه خشونت درباره پزشکی

آما جزئیات از شایعترصادقزاده میگوید اما نمیگوید، پژوهش این جنسیری و اقتصادی جسمی، کالمی، روانی، خشونتهای ترتیب به خشونتها نوع ین

گفت در پژوهش این است. شده تأیید موضوع این هم شده انجام دراینباره که پژوهشهایی از دیگر یکی است.در باوبوده شهرز٤٠٠گو در شوهردار ن

درسال خانگی خشونت انواع فراوانی بررسی برای و د١٣٨٨کرمان پژوهش این در حسنی مهدی و میبدی باللی فاطمه شده؛ اینرانجام از که ن،ز٤٠٠یافتند

٤٦) روانی خشونت میان، این از که کردهاند تجربه را خشونت انواع (٧٨,٦درصد جسمی (٥٥.٦درصد)، جنسی (٢٨.٦درصد)، اقتصادی و درصد)٣٤.٧درصد)

مدی صادقزاده، عباس است. بهربوده درزکل است. هم شهرها دیگر حاشیهای مناطق به مربوط موضوع این «البته : میگوید باره این در کرمان استان یستی

میبینند.راآسیبینربیشتزنانواستکمامنیتمناطقاین

فی خشونتهای بعد و بود زبانی ناامنیهای و ناسزا مانند کالمی خشونتهای اول شد؛ مشخص پژوهش این در هم خشونتها مزنحوه به تهدید گریکی.

مناطق این نوعیزدر هم این میکند؛ خودکشی که بوده فشار تحت آنقدر زنی میبینیم ما وقتها خیلی بود. انجامزیاد ما که بررسیهایی است. نکشی

م به تهدید قطعا و جسمی کالمی، خشونتهای معرض در توسعهیافته کمتر محیطهای در زنان که میدهد نشان دیگرمیدهیم، موارد میگوید او یرگند.»

و شده ارجاع کرمان اجتماعی اورژانس به که داشته جلویروجود را همسرش مردی که داشتیم را «موردی است: بوده ناموسی به موسوم مسائل یشهاش

است.باید خالی موضوع این جای و باشد پیشگیرانه باید اتفاقات از خیلی اما کردیم. مداخله و رسید ما به خبر بود؛ کرده شکنجه شدت به فرزندانش چشم

کودکآزارکاوساز از موردی بودهاند. جانی خطرهای معرض در که داشتهایم مواردی ما بدهند. ما به را اطالعات فاجعه، وقوع از قبل مردم که باشد داشتیمری ی

میانجامید. کودک قتل به قطعا گزارشنمیدادند، ما به همسایهها اگر و قطعکنیم را او پای شدیم مجبور که بود دیده جسمی آسیب کودک بهحدی که

حوزه موارد، این که بدانند باید مردم دهند. گزارش را موارد این که نمیکنند وظیفه احساس و شدهاند بیتفاوت مواردی چنین به نسبت متاسفانه ما مردم
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دهند.خبرپلیسبهبایددیدند،آشنایانوهمسایههادرراخشونتیاگرونیستخصوصی

دا یقین ما وقتها میزندربعضی حرف احتیاط با دراینباره ولی است، داشته وجود همسایگیاش در که آسیبی از داشته خبر همسایه که در.یم میگوید او «

ولی نیست، باالتر کشور سطح از ما «آمار نمیپذیرند: را زنان آزادیهای خانوادهها، بعضی و است سنتی و خاص فرهنگیشان بافت کرمان، استان شهرهای

مناطق بعضی در ویژه به زنان علیه خشونت که هستیم استانهایی استزجزو به.یاد اداره کارشناسان از تعدادی صادقزاده خانهز» به را کرمان یحانهریستی

دیگرعام زاویه از را پرونده این او کنند. صحبت خواهرش و مادر با تا است فرستاده منتظرری باید است. قضائی مراحل در پرونده «فعال میکند: بررسی ی

میکردیم.دخالتبود،دادهمااورژانسبهکوچکاطالعیکاگرخانوادهمادر.بدهدمابهرامداخلهاجازهقاضیتابمانیم

قتلرقصو در داشتند، همسایگان و دختر خود خانواده، مجموع در که تأثیری حساسیریحانه پدر او است. بوده بد او پوشش میشود گفته است. بوده گذار

میگرفت راهنمایی و میکرد مراجعه مشاوران به باید حتما و دخت.داشته شهرستانها از یکی پسردر با میخواست که بود چندبارری پدرش و کند ازدواج ی

م در سال دو را او قضائی دستور با ما و گرفت تماس اجتماعی اورژانس با درنهایت دختر میکشم. را او که بود گفته همسایهها نگهداربه کردیم.رکزمان ی

م در را فوقلیسانسش ندادیمراو او با را پدر مالقات اجازه طوالنی مدتی تا و خواند ما خانهای.کز پیش سهسال از که است استانهایی از یکی کرمان «

م در شد؛ ایجاد آن در خشونتدیده زنان ازربرای یکی و استان مدی٣٣کز صادقزاده، عباس سخنان ایران. در امن بهرخانه زهرازکل و کرمان استان یستی

مدی استاندارموسیپور، اجتماعی امور وجودرکل امنی خانه هیچ کرمان در میگوید موسیپور دارد؛ اختالف استان این در امن خانه وجود درباره کرمان ی

م یک میگوید صادقزاده و مرندارد است؛ شده ایجاد پیش سهسال از خشونت معرض در و خشونتدیده زنان برای امن»زکرکز «خانه نام آن روی او که ی

«م مزکرنمیگذارد: این ظرفیت میشوند. مشکالت دچار فردیشان زندگی و جامعه در که زنانی برای است، خشونت معرض در زنان برای وری است کم کز

م به باشند، داشته خدمات به نیاز که باشد مواردی شهرستانها دیگر در اگر ندارند. زنان این به رسیدگی برای را الزم امکانات که گالیهمندند ما کزرهمکاران

میدهند.ارجاعاستان

م ناچا٣٥٥٠کزراین گاه و میرسد هم مرنفر در قبل از که را افراد بعضی دیگریم جای به بودهاند، تارکز کنیم منتقل ی

مدی موسیپور، زهرا کرد.» پذیرش را جدید افراد استانداربشود اجتماعی امور ندارد:رکل وجود کرمان در شکل آن به زنان برای امن خانه که میگوید کرمان ی

دارد سنتی فضاهای کرمان که میکند تأیید هم او ندارد.» وجود آسیب معرض در زنان برای ویژهای خانه ولی دارد، وجود معتادان برای بینراهی «خانههای

کند.پیداگسترشاجتماعیوروانیحمایتهایبایدخشونتهااینکردنکم«برایاست:یادزآندرزنانعلیهخشونتو

دانش دیگر طرف از شود. ارایه رایگان صورت به زنان به باید روانشناسی خدمات است. کم بسیار زنان از روانی حمایتهای و مددکاران تعداد ما کشور در

م چنین موجب زنان از حمایت برای قانونی خألهای کنار در امر این ندارد. وجود زنان به مشاوره برای فوربهروز و ویژه برنامهای باید و میشود یرگهایی

میگوید موسیپور شود.» تدوین آن عامربرای مریحانه به تهدید و نبوده پدرش قبول مورد که داشته رفتارهایی نظرری از آمده دیر «اینکه است: شده گ

مج هم شود، قاضی هم خودش که نمیدهد کسی به را قتل مجوز این اما نبوده، خانوادهاش برای ولی بوده، قبول قابل دررخودش امن خانههای باید ی.

بازدارندگی که است موثر زنان برای زمانی هم زنان امنیت تأمین الیحه کند. مراجعه آنها به است، خطر معرض در زنی وقتی که باشد داشته وجود مناطق

داشت.»نخواهدفایدهایبرساند،پنجسالبهسهازقاتلپدربرایراحبسحداقلمثالاینکهولیباشد،داشته

پروندههای درباره نظر و حرف شدن داغ با و گذشته روز چند امندر خانهای در پذیرش برای اجتماعیزآماده شبکههای کاربران میان تلفن شماره دو نکشی،

خی موسسه با تماس شمارههای میشود؛ دست به مسئوالنردست است. کرده تأسیس پیش سهسال از را ایران در خصوصی امن خانه نخستین که آتنا یه

میگوید موسسه این مدیر افتخارزاده، زهرا ایران. شهرهای همه از زنانی کردهاند؛ آمادگی اعالم خشونت معرض در زنان بیشتر پذیرش برای حاال موسسه این

جل چنیناتفاقاتی از شاید میشد، انجام مسئوالن توسط امن خانههای در زنان پذیرش برای درست اطالعرسانی و آموزش بهرگیواگر نمیشود «اگر میشد: ی

کا میشد حداقل کرد، رسیدگی زنان فاطمه،رمسائل کرد داری محدودی بسیار منابع و بضاعت اینکه با ما باشند. زنده رومینا و شرایطمانریحانه هیچگاه و یم
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بز سازمان بهرمثل مانند دولتی ماجرا،زگ این از بخشی کنند. مراجعه ما به جانیاند خطر در که زنانی میکنیم اعالم خودمان وسع حد در ولی نیست یستی

مطالبهگ و نظارتی بهروظیفه سازمان و مردم میان باشیم رابطی تا «انجیاو»هاست موسسهزی یک بهعنوان که است رسالتی هم دیگرش بخش و یستی

عرمددکا این به بتوانیم خودمان نداد جواب اینها از هیچکدام اگر که قایلیم بحران با مداخله در خودمان برای کهزی هستیم شرایطی در دهیم. خدمات یزان

میشویم.»روبهروفجایعیچنینبامامتأسفانهونمیکنندعملخودشانوظایفبهمختلفدالیلبهدارندمتعددیوظایفکهنهادهایی

هم قبال که است اتفاقاتی اینها است معتقد شده، آنها شدن بیشتر موجب قتلها این درباره صحبت و اطالعرسانی شاید معتقدند که بعضی خالف او

به کنند. اطالعرسانی میشوند مطلع وقایع این از که اطرافیانی شده باعث اتفاقات این گفت بشود «شاید نمیشده: اطالعرسانی آنها درباره ولی میافتاده

قبحش حد این تا مسأله این که شده این به منجر خودش که قوانینی روی حتی باشد موثر زمان طول در میتواند اجتماعی حساسیت و اطالعرسانی نظرم

که فرهنگی است؛ فرهنگی بخش به مربوط قتلها این از عمدهای بخش شود. غیراززکم شرایط این تغییر برای بنابراین مرد. مایملک جزو و میداند کمتر را ن

جل اتفاقات این از و شود وارد بحران شرایط در بتواند تا باشد داشته وجود اجرایی نهادهای باید سطحرگیواینکه در باشد. داشته وجود خدماتی باید کند، ی

دورافتادهت در و سطوح همه در دهند،رکالن، آموزش کنند، کار موضوع این روی باید مدارس مانند دولتی ساختارهای است. ملی همت به نیاز روستاها ین

شوند.»جامعهسطحدرعصبیتهاوخشونتهااینکاهشباعثوکنندتبلیغ

رومینا، مشابه شرایط با زنانی با سهسال این در بهرافتخارزاده امن خانههای که بودند «مواردی است: شده روبهرو فاطمه و کردند؛زیحانه معرفی ما به یستی

هم حال عین در دارند نگه را زنان این نمیتوانستند دیگر و بود رسیده پایان به دولتی امن خانه در اقامتشان زمان مدت اما بودند آمده شهرستانها از آنها

میداد.ارجاعمابهیستیزبهبنابراینگردندربخانوادهبهیابروندیردیگجاینمیتوانستندآنها

خا زنان میکردیم اعالم این از بپذیرپیش نمیتوانیم را تهران از مرج بروند میگوییم آمده وجود به شرایط با حاال ولی بهریم بحران در مداخله یستیزکز

کا برایشان بتوانیم تا دهند خبر ما به افتاد برایشان اتفاقی هر آنجا از و یکسرشهرشان البته کنیم. خشونتری که خوزستان و کردستان مثل هستند استانها ی

به به اگر و است شدید آنها میدهندزدر ارجاع تهران به را زنان این اوقات گاهی بنابراین باشد خطر در جانشان دارد امکان بروند هم خودشان شهر یستی

ناموسی مسائل به را او داشت مسائل سایر و اعتیاد که همسرش که بود زنی داشتیم استانها این از ما که مواردی از «یکی میگوید: او نباشند.» خطر در تا

باشد.خطردرجانشبودشدهباعثاینومیکردمتهم

به به مستقیم و بود آمده تهران به خانم بهزاین امن خانه در هم ماه هشت هفت بود. شده پذیرش و رفته مدازیستی هیچ بدون بود مانده کریستی

به فرزندانش. با ارتباط امکان و هفتزهویتی از بعد داشتند. نگه را او داشت جانی خطر چون اما بود کرده صحبت او با و گرفته ارتباط همسرش با یستی

این و کردیم قبول دارد اهمیت برایمان افراد شرایط که آنجایی از بود. شده کالفه خانم خود هم ماه همزهشت ماه چند از بعد بود. ما با سال یک حدود ن

گردند.رباونزدفرزندانشتاشدهماهنگیهایی

خیلی از میشود باعث و میدهد تغییر را مادرها روحی شرایط بچهها حضور داده نشان تجربه شد. عوض خیلی روحیاش شرایط آمدند بچهها ازاینکه بعد

ه تأمین و شوهرش رفتن کار سر شرط به دادیم وام و گرفتند خانهای رابط کمک به هم درنهایت باشند. درامان است ناامیدی از ناشی که آسیبهایی ینهزاز

میزند.سرآنهابههمرابطوارتباطیمدرآنهاباهنوزمامیکنند.زندگیخانهشاندراستماه٦ازبیشتراالنواستشدهگرفتهخانهاینزندگی.

ت را خانه خانم این بود آمده پیش سوءظنها و داستانها این که زمانی اینراگر که همین میکشتند. اورا پدرش یا همسرش برادر همسرش، نمیکرد ک

ت را خانه اوجرخانم زمان در قاضی اگر رومینا ماجرای در مثال بهعنوان داشت. مستقیم تأثیر خشونت کاهش در خیلی گذشت موضوع این از مدتی و کرد ک

م به را دختر این ... و مردم حرف و بهرخشونت بحران در مداخله بهزکز سازمان گفته به که داشتزیستی فاصله دادگاه با خیابان دو مسئوالنش و یستی

نمیافتاد.»اتفاقاتاینمیفرستاد

شهروندمنبع:
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)۲۲:۳۱-۹۹/۰۴/۰۱(نامهربانموجهایباگباررمیزبا

غ شاهد میشود گرفته نظر در ذیربط مسئوالن سوی از که اقداماتی و هشدارها رغم به ساله مرهمه و شدگی شمارق درگ در هموطنان از هستیم،ری کانالها و سد استخر، رودخانه، یا،
کرد.یرگیوجلآنوقوعازایمنیاصولرعایتبامیتواندکهگیرم

گزارش جوان،به خبرنگاران باشگاه وبگردی بگروه همه از را طاقت و رسیده راه از گرم بیشتررتابستان هم گرما شویم، نزدیکتر مرداد و تیر به هرچه یده،

شمار و دزمیشود و کشور شمالی مناطق اغلب و میگذارند سفر در پای گرما از فرار برای هموطنان از دریادی اما میکنند، انتخاب را درریا رودخانهها و یا

میبلعد.راحتیبهراانسانهاومیشودسنگدلوخشمگینگاهآرامی،ویباییزعین

با زدن، آب به گدار مزبی با دری نمیدانند اما میدانند، حرفهای شناگر در را خود که آنهایی برای نمیکنند، عایت را ایمنی اصول که آنهایی برای است یارگ

میکشاند.گرمکامبهراحتیبهراکندیرانگاسهلونکردهرعایتراایمنیاصولکهفردیهرونمیشنادحرفهایغیروحرفهایاشوحشیامواجو

سفر اندک بسیار کاهش وجود با اما یابد، کاهش تابستانی سفرهای از استقبال که میرفت انتظار کرونا، ویروس شیوع و خاص شرایط دلیل به امسال اگرچه

سرا شاهد تعطیالت یا هفتهها درآخر هم باز نیست، هم مالحظه قابل جدیزکه کرونا بحران زمان در را اجتماعی فاصله حفظ اصول که مسافرانی شدن یر

غ تلفات موضوع به رسانهها در جدی طور به باید بازهم و هستیم ورنمیگیرند، سفرها در سالمت حفظ نکات رعایت خصوص در رسانی اطالع و شدگی ق

پرداخت.شدگیقرغبخصوص

غ شاهد میشود گرفته نظر در ذیربط مسئوالن سوی از که اقداماتی و هشدارها رغم به ساله مرهمه و شدگی شمارق درگ در هموطنان از رودخانه،ری یا،

کرد.یرگیوجلآنوقوعازیرسهلانگاازپرهیزودقتایمنی،اصولرعایتودوراندیشیکمیبامیتواندکهگیرمهستیم،کانالهاوسداستخر،

گذشتهسالدرشدگیقرغاثربرنفر۲۷۵ویکهزارگرم

قانونیسازمان وپزشکی یکهزار گذشته سال در است: کرده غ۲۷۵اعالم اثر بر قبلرنفر سال با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان شدگی ق

) آن تلفات۱۳۹۷از آمار که بود،۹۳۵) غ۳۶.۴نفر تلفات آمار کل از و است؛ یافته افزایش سالردرصد در شدگی و۱۳۹۸ق یکهزار و۷۴، مرد نزنفر۲۰۱نفر

بود.نفر۱۳۵زنانتعدادو۱۳۹۷،۸۰۰سالدرشدگیقرغاثربرشدهفوتمردانتعدادکهاستدرحالیاینبودند،

است.رسیدهثبتبهماهبهمندرفوتی۳۲باآنینرکمتوماهتیردرنفر۲۴۱باشدگیقرغتلفاتآمارینربیشتگذشتهسالدرگزارشایناساسبر

شدگیقرغتلفاتینربیشتدارایخوزستان

قانونی سالپزشکی در است: کرده با۱۳۹۸تاکید خوزستان غ۱۵۱استان اثر بر تلفات صدرآمار در مازندرانرفوتی استانهای آن از پس و دارد قرار شدگی ق

میگیرند.قرارشدگیقرغتلفاتبعدیرتبههایدرمتوفی۱۰۸باگیالنو۱۰۹با

شدگیقرغتلفاتصدردررودخانهها

بیشت دارای همواره رودخانهها تصور، غربرخالف تلفات باالترین و هستند شدگی سالرق در موجود آمارهای براساس میدهند، اختصاص خود به را آمار ین

گیرد.برمیدرراآمارکلازدرصد)۳۶.۷(سومیکازبیشکهانددادهدستازراخودجانرودخانههادرنفر۴۶۸شدگی،قرغتلفاتکلازنیزگذشته

دارند.قرارشدگیقرغتلفاتبعدیرتبهدر)زمجاوشدهیزساایمنمناطقدرنفر۲۱وحرطجرخامناطقنفر۱۳۰(فوتی۱۵۱بایاردها،رودخانهازبعد

گزارش اساس قانونیبر گذشتهپزشکی سال کشاور۱۴۰در استخرهای در ها،۱۳۷ی،زنفر کانال در د۹۰نفر در سدها،رنفر و مصنوعی در۸۹یاچههای نفر

شنا، ها،۴۵استخرهای حوضچه و حوض در و۳۴نفر چاه در د۲۸نفر در غرنفر اثر بر طبیعی اند.ریاچههای باخته جان شدگی مکانهای۹۳ق سایر در نیز نفر

اند.دادهدستازراخودجانآبی

گذشتهسالتابستاندرقشدگیرغاثربرنفر۵۹۳گرم
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بیشت که آنجا بیشتراز ثبت شاهد میگیرد، صورت تابستان فصل ویژه به و سال اول نیمه در ساحلی استانهای 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 هموطنان از رقمرنفر این که دادند دست از ۴۶.۵قشدگی

میدهد.اختصاصخودبهرا۱۳۹۸سالدرقشدگیرغتلفاتکلازدرصد

بیشت گذشته غرسال موارد بارین تیر ماههای در ترتیب به با۲۴۱قشدگی مرداد شه۲۰۵، بارو تابستان۱۴۷یور فصل دیگر بیان به و 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 سالریاها، ایام دیگر به نسبت شدگی ق

است.مواجه

۱۳۹۸سالبهمربوطتلفاتینربیشت

قانونی تصپزشکی گزارش این سالردر است: کرده بیشت۱۳۹۸یح غر، تلفات آمار سالهایرین شدگی این۱۳۹۸تا۱۳۹۰ق و است داده اختصاص خود به را

سال از پس که است حالی سال۱۳۹۲در استثنای غ۹۶(به تلفات آمار کمتر) و بود رسیده نفر یکهزار از کمتر به شدگی غرق تلفات آمار اینرین طی شدگی ق

است.شدهگزارشفوتی۸۷۹با۱۳۹۴سالزمانی،بازه

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

استفاده کردن شنا برای مراقبت تحت و مجاز مناطق از تنها افراد میکند توصیه هموطنان، به هشدار ضمن کانالها استخرها، ها، رودخانه در شنا و تفرجگاهها

باشندداشتهکافیتوجهایمنینکاترعایتبهوکنند

د دارای که مناطقی و شمالی استانهای مانند استانها از برخی دیگر سویی دراز بهریا، مردم رغبت اینکه رغم به و است بیشتر هستند رودخانهها یا یاچه

غ آمار موجود آمارهای اساس بر اما است، بیشتر کشور شمالی مناطق به دررمسافرت تدابیر هم دیگر سویی از و است بیشتر خوزستان استان در شدگی ق

باشد.مناطقایندرشدگیقرغبیشترآمارباعثهمامرهمینشایدکهاستجنوبیمناطقازبیشکشورشمالیمناطقبرایشدهگرفتهنظر

غ موارد شیرعمده آبهای در شدگی غ(ینرق میکنید فکر میافتد، اتفاق استخرها) و رودخانهها غرمانند باشد، خطرناکتر یک کدام در شدن دررق شدن ق

شی آب یا شور بسیارآب شاید غرین؟ که باشند باور این بر دری آب در شدن غرق که است حالی در این باشد خطرناکتر شیریا آب در شدن واردکردنرق و ین

یاست.ردآبازیادیزحجمبلعیدنازخطرناکتربسیارمعدهویهرداخلبهرودخانهیااستخرآبازیادیزمقدار

داخل به دیگر مایع هر یا آب «آسپیراسیون» یا غرورود را شایعتریهها مینامند، شدگی غرق شیرین آب با شدگی غرق این و میگیرد صورت شدگیرین ق

غ موارد بعضی در و است شایعتر تشنج انواع به مبتال کودکان و جوان پسران و نوپا کودکان بین در مثربخصوص آب کمی مقدار در شدگی همق حمام وان اًل

میافتد.اتفاق

دربیشت و رودخانه آبهای در و ندارند اطالعی شیرجه و شنا صحیح اصول با که است نوجوانانی به مربوط تابستان فصل در خطر مراقبترین بدون و یا

میکنند.شنابهاقدام

غ حال در افراد و شناگران جان که مواردی از خاریکی از پس مدتی که است کلیوی نارسایی و قلبی اختالالت میکند، تهدید را بهرق برایشان آب از شدن ج

میآید.وجود

شدگیقرغعالئم

به مدام سرش یا میزند پا و دست غیرطبیعی طور به آب در که کسی مدتزدیدن که کسی یا و میآید باال و میرود آب قرارزیر آب داخل در صورتش یادی

هستیم.مواجهشدگیقرغموردیکباکهمعنیاینبهباشدیرهشدامیتوانددارد،

میکند.تقالغیرطبیعیطوربهومیشودهراسواسترسدچارنژاکسیکمبودعلتبهفردابتداشدگیقرغهنگامدر

در ماندن از پس دقیقه هوشیازسه کاهش آب، باریریر از پس و میدهد مغ۶گشتزخ آسیبهای قلبزدقیقه ضربان بعد دقیقه چند میشود. شروع ی
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پ رنگ پوست و لبها میشود. مختل خون پمپاژ و نامنظم هوشیارهم کاهش خلط، با همراه سرفه رنگ، آبی یا دشواریده یا و تنفس قطع وری، تنفس ی

باشد.شدگیقرغعالمتمیتواندهمداردقرارآبازجرخاوساحلکناردرحتیکهکسیبراینامنظمقلبضربان

است.متفاوتگوناگونافرادبرایعالئمشدتآبیرزدرقرارداشتنمدتوآبدمایجسمانی،وضعیتجنس،وسنبهبستههمهاینبا

توصیهچند

تف مناطق به رفتن و هموطنان سفر افزایش آن تبع به و رو پیش تعطیالت نیز و تابستان فصل به توجه سازمانربا قانونییحی، هموطنانپزشکی به کشور

باشند.داشتهکافیتوجهالزمتوصیههایونکاتبهوکنندانتخابکردنشنابرایراشدهیزساایمنوامنمناطقًاحتممیکندتوصیه

غ موارد از توجهی قابل تعداد موجود آمارهای اساس بر که نکنیم برایرفراموش توصیهها لذا میافتد اتفاق عمق کم آبهای و رودخانهها در شدگی ق

یم:ربگیجدیرااماکنایندرشدگیقرغازیرپیشگی

کنیم.توجهشنامحلهایدردهندههشدارعالئمبه

میشود.محسوبشناازقبلالزاماتینرابتداییتازآنهارعایتومحدودیتهاباآشناییوشنااولیهفنونباآشنایی-

ضرو آب به ورود از قبل حتی و زدن شیرجه به تصمیم از قبل آب عمق وضعیت از اطالع نیزر- و سر به ضربه خطر عمق کم آبهای در شیرجه است. ی

میدهد.افزایشراشدگیقرغخطرمبتدیان،برایعمیقآبهایبهورودحالعیندردارد.دنبالبهراگردنشکستگی

ضرو شنا از قبل آب دمای بررسی مدتر_ اگر مثال عنوان به است، خوددازی سرد آب به ناگهانی شدن وارد از ماندهاید، آفتاب در اینریادی علت کنید، ی

است.دماییکوشازیرپیشگیتوصیه

نکنید.شناندارد،وجودیقرغنجاتکهمحیطهاییدروتنهاوجههیچبه-

ید.زبپرهیخطرناکشوخیهایازشناموقعدروآبدر-

نکنید.شنامیشود،عضالتشدنشلیاآلودگیخوابموجبکهداروهاییمصرفازپس-

کنید.کولومشنامربینظرتحتوآموزشیکالسهایبهراشناآموزشنیستند.شناآموزشبرایمناسبیمحلسدیاچهردیاورودخانهیا،رد-

بودهاند.آشناکاملطوربهشنافنباشدگیقرغقربانیهایسومیکباشیدداشتهیادبهید.رنگینظردرحدازبیشکردنشنادرراخودتوانایی-

هر به که صورتی در نکنید. رها توجه بدون دارد، وجود خردسال کودک که جایی در را آب کوچک حوضچههای یا و لگنها و آب تشتهای وجه هیچ به -

کنید.یرخوددااوکردنرهاتنهاازویدرببهمراهخودبانیزراکودکشدید،محلکرتبهمجبوردلیل

باشید.سالمندانوکودکانمراقبوان،ازاستفادهحینوحمامدر-

غ یک با مواجهه صورت در غر- نجات فن با اگر انسانیریق، زنجیره تشکیل یا و نجات جلیقه یا طناب یا چوب از استفاده با فقط کنید سعی نیستید، آشنا یق

کنید.کمکویبه

نکند.تقالبخواهیداوازوشویدنزدیکیقرغبهپشتازید.ربگینظردرراخودامنیتاولیق،رغیکنجاتبرای-

ید.ربگیتماساورژانسباسرعتبهساحلبهیقرغرساندنازپس-

بسیا ظاهر- وجود با رودخانهها از عمقری متوجه رودخانه در رفتن جلو قدم چند از بعد فرد که نحوی به هستند عمیق و خطرناک بسیار آرام وزی آن یاد

ه رودخانه وضعیت از اطالع بدون میکنیم توصیه بنابراین میشود گردآب بیشترگرفتار باشیم داشته یاد به نکنید. اقدام آن در شنا برای غرگز شدگیرین ق

ایرنامنبع:است.افتادهاتفاقکشوررودخانههایدر
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)۰۵:۳۴-۹۹/۰۴/۰۲(مخدرموادبامبارزهپرچمدارایران

شدتاکیدمخدرموادبامبارزهدرنظامجدیعزمبراستانمخدرموادبامبارزههناهنگیشورایکرمشتنشستدر

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا ،شمشیری کرمانشاه مبارزهرکز فعلی قانون اینکه بر تاکید با نشست این ابتدای در مخدراستان مواد با مبارزه شورای دبیر ی

کشف با کشور در گذشته سال گفت نیست جامعه پاسخگوی عنوان هیچ به مخدر مواد رشد950با با استان در کشفیات انواع مقابله21تن حوزه در درصدی

است.شدهزدهکوردرکشوردر

بزرشمشی جهاد عنوان به مخدر مواد با مبارزه از انقالب معظم رهبر گفت: است مخدر مواد با مبارزه پرچمدار ایران اینکه اعالم با نظامری عزم و اند کرده یاد گ

است.مخدرموادباجانبههمهمبارزهبر

آمار طبق ینکه اعالم با ادامه در قانونیاو گذشتهپزشکی سال وز39در تص201ن اند کرده فوت استان در مخدر مواد سومصرف دلیل به یکرمرد هر کرد یح

داشت.خواهدپیدررانفرهزار90نابودیشیشهکیلو

اندا راه از همچنین استان مخدر مواد با مبارزه ستاد مجتمعزدبیر این گفت: و داد خبر آینده ماه چند طی کنگاور صیانت و توانمندی مجتمع اول فاز ی

کارآف حضور با برتررتواتمندی اندا400ینان راه و واشتغال آموزش از جامعه این از اقداماتزنفر جمله از خشخاش کشت قطع روستاهابرای برخی بین در پل ی

استمخدرموادبامبارزهستاد

به کل مدیر مدنی رضوان جلسه این ادامه اینکهزدر اعالم با نیز استان پیشگی54یستی پیشگیرمجوز مراکز به را گفت:ری ایم داده سرم10ی کزرم26پایی.رکز

مدت خانواده.رم2میان به معتاد فرد رفتار تغییر آسیبرم5کز کاهش سرم3کز پیشگیرکز کار استان در مثبت باشگاه وایجاد شبانه موادرپناه مصرف از ی

دهند.میانجامرامخدر

وام اعطای از همچنین سود50او با تومانی به4میلیون ت157درصد یکسال که معتادانی گفت: و خبرداد گذشته درسال میتوانندبرایرنفر باشند کرده ک

خود اشتغال د50ایجاد وام تومان کندرمیلیون تاویافت و میگیرد تعلق کارفرما به وام این بگیرند اشتغال به را افراد این که از5کارفرمایانی آنها بیمه سال

شود.میپرداختیستیزبهیقرط

مخدرموادبامبارزهپرچمدارایرانمخدرموادبامبارزهپرچمدارایرانمخدرموادبامبارزهپرچمدارایرانمخدرموادبامبارزهپرچمدارایران
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)۰۷:۴۱-۹۹/۰۴/۰۲(قضاییهقوهدرتحولیمسیرِعیرتسبرایروزیکدربازدید۲۳شد؛انجامقضاییهقوههفتهمناسبتبه

رفتند.زندانهاواختالفحلشوراهایاسناد،ثبتاداراتدادگاهها،دادسراها،بهسرزدهصورتبهقضاییهقوههفتهمناسبتبهقضاییعالیمسئوالن

خب گزارش مرگزاربه از نقل به مهر تحری تحول، نشانههای از یکی قضائیه قوه رسانه تحرکز و است سرک به هدفمند، بزرِک کمک تحول شدن میکند.ریعتر گی

است.بودهقضائیهقوهرئیسمداومودائمیبرنامههایازیکیکرتحقضائیه،قوهِلتحودوراندر

توجهی قابل تعداد از و داشته سفر استان هفده به و کرده رها را قوه این ستاد در دائم حضور گذشته ماه چند و سال یک در رئیسی اهلل آیت اساس همین بر

طرفی از آنها مشکالت و مردم با مستقیم مواجهه تحول دوران در قضائیه قوه است.رویکرد کرده بازدید سرزده صورت به نیز زندانها و قضائی مجتمعهای از

کا نظرات و کمبودها شنیدن اینرو مدیران برای معضالت و مسائل از واقعی و عمیق جدید، برداشتی به منجر که میباشد دیگر سوی از قضائی دستگاه کنان

است.شدهدستگاه

س به و شده جدا جلسات اتاق از عدلیه ارشد مدیران قضائیه، قوه هفته مناسبت به و روند همین ادامهی در و قضائیرامروز مختلف مراکز از بازدید و کشی

رفتند.

ب در را زندانها و اختالف حل شوراهای و تهران اسناد ثبت مراکز تا دادسراها و قضائی مجتمعهای از که درربازدیدهایی تحول مسیر به است امید و گرفت

بخشد.سرعتآنبهوکردهکمکقضائیهقوه

است:یرزحرشبهبازدیدهااین

کرد.بازدیداقتصادیجرایمبهرسیدگیمجتمعازقضائیهقوهاولمعاوناژهایمحسنیوالمسلمیناالسالمحجت

کرد.بازدیدغدیرقضائیمجتمعازکشورعالیدیوانرئیسمقدممرتضویوالمسلمیناالسالمحجت

کرد.بازدیدغدیرقضائیمجتمعاز۲۷ناحیهدادسرایکشورکلدادستانیرمنتظوالمسلمیناالسالمحجت

کرد.بازدیدباهنرشهیدمجتمعازقضائیهقوهقضائیمعاونیرمظفوالمسلمیناالسالمحجت

کرد.بازدیدقانونیپزشکیسازمانتهرانیزکرممنطقهازقضائیهقوهاطالعاتوحفاظتکزرمرئیسعبدالهیوالمسلمیناالسالمحجت

کرد.بازدیدمفتحشهیدمجتمعازبازرسیسازمانرئیسیشیانردووالمسلمیناالسالمحجت

کرد.یدزبا۳۱ناحیهدادسرایازقضائیهقوهحقوقیمعاونمصدقوالمسلمیناالسالمحجت

کرد.بازدید۲۵ناحیهدادسرایازکشورامالکواسنادثبتسازمانرئیسخدائیانالهذبیح

کرد.بازدید۱۴ناحیهدادسرایازقضائیهقوهفرهنگیاموروانسانیمنابعمعاونرحیمیحسینامین
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کرد.بازدیدیکخانوادهمجتمعازمسلحنیروهایقضائیسازمانرئیسبهرامیوالمسلمیناالسالمحجت

کرد.بازدیداختالفحلشورایپنجشمارهمجتمعاززندانهاسازمانرئیسمحمدیحاجمهدی

کرد.بازدیدتهراناستانامالکواسنادثبتسازمانقلهکواحدازکشورقانونیپزشکیسازمانرئیسآرانیمسجدیعباس

کرد.بازدیدتهراناستانامالکواسنادثبتسازماناجرایواحدازیراداعدالتدیوانرئیسبهرامیوالمسلمیناالسالمحجت

کرد.بازدیداختالفحلشورای۱۳و۱۲شمارهمجتمعازقضائیهقوهاطالعاتیرفناووآمارکزرمرئیسپورعرزاعیسی

کرد.بازدیدیرشهرزندانازاختالفحلتوسعهکزرمرئیسصادقیالمسلمینواالسالمحجت

کرد.بازدیدیکناحیهدادسرایازقضائیهقوهراهبردیمعاونذوالقدرباقر

کرد.بازدیدتهراناستانامالکاسنادوثبتسازمانشمیرانواحدازقضائیهقوهعمرانیوپشتیبانیومالیمعاونمهرفروانحسین

کرد.بازدیدتهراناستانامالکواسنادثبتسازمانکنواحدازقضائیهقوهجرموقوعازیرپیشگیواجتماعیمعاونالفتمحمدباقر

کرد.بازدیدتربیتواصالحکانونازبشرحقوقدبیرستادوقضائیهقوهالمللبینامورمعاونیرباقعلی

کرد.بازدیدتهراناسالمیانقالبدادگاهازقضاتانتظامیدادگاهرئیسیرنیوالمسلمیناالسالمحجت

کرد.بازدیداوینبازداشتگاهازقضاتانتظامیدادستانموحدیوالمسلمیناالسالمحجت

کرد.بازدیداختالفحلشوراییکشمارهمجتمعازتهرانیردادگستکلرئیسمهذبحشمتیمحمدجواد

کرد.بازدیدقانونیپزشکیسازمانتهراناستانآزمایشگاهیتشخیصکزرمازتهراندادستانالقاصیعلی

کنارآنالین،اعتمادالف،پارسینه،یرخبپایگاهکیهان/حمایت،ابتکار،روزنامهفارس/دانشجو،شبستان،برنا،ایسنا،ایلنا،ایرنا،میزان،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۰۴-۹۹/۰۴/۰۲(رودمیهمهچشمبهاعتیاددود

خانمانسو بالی اعتیاد ایرنا- اجتماعیزتهران- های آسیب افزایش موجب و اندازد می خطر به را ملی سرمایههای هم و فردی سرمایههای هم خانواده، هم و معتاد فرد هم که است ی
است.لرکنتویرپیشگیقابلامااست،افزایشبهروچهگرآسیباینشود.میمختلفابعاددر

سکند ما خرهمه هنگام در خیابان و کوچه در را معتاد جوان خوردن باری یا شهر سطح در کازید سخت روز یک پایان در خانه به اینکهرگشت یا ایم دیده ی

تصاوی کم وردست دلخراش تلویی در را افراد این از دهدزپراندوه می تشکیل جوانان را آنها بیشتر که افراد این از برخی یم، ا دیده را ها رسانه برخی یا یون

رو آورشان چندش و ژولیده ظاهر عکس داشتند.رگازبر ای کاشانه و خانه و بودند کسی خودشان برای وی هستد برخوردار عالیه تحصیالت از آنها از برخی

کوچه، در گحاال در سر شهر های کوچه مرپس آرام آرام و اند برده خود تدریبان بیرمقرگ چشمان و ملول سیماهای این پس در کنند، می تجربه را یجی

کنند.طیراخودگارزروتازنندمیهاجرمدیگروسرقتمانندکارهاییبهدستآن،درنهفتهمشقتهاییورنجهاواعتیادبهآلودهزنانومردان

د دهد می اعتیاد بوی هایشان نفس که زنان و مردان بس.راین و است اعتیاد نیازشان فقط که اند شده مبدل موجوداتی به زمان ازگذر تمنایی هیچ انگار

مخدر مواد جزء روندارند.زندگی دنیازدر های نابسامانی و خود آور ابهام روگار و روند می خودزفرو تنهایی در و شهر جنوب در ای شکسته دیوار پناه در ی

باشند،داشتهافتخاربایادیآنهاییازآیندگانوباشندداشتهزندگیازایثمرهآنکهبیشوند،میمردگاندنیایرهسپار

بسیا انتظار در شوم سرنوشت این چه برنامهراگر با اما است، متعادان از بسیازیری اعتیاد جلوی توان می درست اعتیادری دام در شدن آلوده و جوانان از ی
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توان می حتی گرفت بسیارا جلوی معتاد افراد این بازتوانی بسیاربا و گرفت را اجتماعی های آسیب از زندگیری به درست های حمایت با را افراد این از ی

گرداند.زبا

سه به را موادمخدر مصرف تأثیر میتوان کلی طور به اما میگذارد، افراد شخصی زندگی بر متفاوتی تأثیرات آن، مختلف انواع به توجه با موادمخدر مصرف

پیشگی برای مناسبی راهکار تواند می زندگی مختلف های دوره در زندگی های مهارت آموزش البته و کرد تقسیم اجتماعی و خانوادگی شخصی، ازردسته ی

باشد.اعتیاد

چیست؟اعتیاد

کنترگوخ(اعتیاد در اراده ضعف دچار طبیعی شیمیایی، مواد مصرف یا روانی علت به شخص آن در که است حالتی هرچندری) میشود، خود اعمال تکرار ل

بیما خود اراده مرضعف عصبی دستگاه بر که عوارضی علت به ولی نیست، بیمازکری عنوان به شده ایجاد شخص میشود.ری فرض بیمای ایجادراین با ی

شود.میتکرارعصبیسیستمبرلرکنتدراختالل

مواد به را(وابستگی خوشبختی لغت معنای سو، یک از که است روانشناسی و روانپزشکی اختالل یک ناهنجار، عادتهای یا الکلی)، مشروبات و مخدر مواد

شما بی اقتصادی و اجتماعی آسیبهای دیگر سوی از و میبرد بین از او خانواده و فرد زندگی تعردر در دارد، همراه به را دیگری آمدهریف مواد به اعتیاد از ی

جایگ اعتیاد جایگزاست، الکل، حتی و شیمیایی چه و گیاهی چه بیرونی، مخدر مواد یعنی است، مزمن جسمزینی طبیعی افیونی شبه مواد یا مخدر مواد ین

است.شدهمعتادفردیاانسان

بز از زندگیرگتریکی کیفیت مدت، بلند و مدت کوتاه مستقیم، غیر و مستقیم بهطور که است، مواد مصرف سوء پدیده ، امروزه کشورها اغلب مشکالت ین

است.دادهقرارتحتالشعاعراآنساکنان

مخدرموادکنندگانمصرفبندیتقسیم

تفننی میشوند:مصرفکننده تقسیم دسته سه به میکنند مصرف مواد که تف(کسانی برای بار یک وقت موادرهرچند خاص مناسبتهای و مواقع در و یح

مزمن معتادان و میکند) مصرف مواد زندگی فشار و استرس تحمل به کمک شدید(برای مصرفکننده میکند)، مصرف ه(مخدر مزمن نمیتواندرمعتادان گز

گردند).زباشدیدیاتفننیمصرفکنندهحالتبه

اعتیادآورمواد

کانابیس به وابستگی کافئین، با مسمومیت الکل، به وابستگی شامل: آور اعتیاد گراس،(مواد حشیش، مانند شبهحشیشهایی شامل شاهدانه گیاه مشتقات

استنشاقی مواد به وابستگی توهمزا، مواد به وابستگی صنعتی)، کانابیس بن(و چسب، غیرزمانند و افیونیهین مواد به وابستگی ت()، هروئین،رشامل یاک،

غیرزتمجی بخشهک آرام مواد به وابستگی بنزودیا()، اضطراب، ضد یا خوابآور بخش، آرام مواد محزشامل مواد به وابستگی مانند(کرپینها)، موادی

است.دیگرموادبهوابستگیوتنباکوبهوابستگیکائین)،وکشیشه،آمفتامین،

میشود. تلقی مهم که است رابطهای دیگران، و کننده مصرف فرد بر ماده آن ضرر و مادهای به اعتیاد مادهرابطه فرد چه بیشتراعتیادآوهر اختیارری در ی

بر افزون مخدر مواد به اعتیاد میشود، بیشتر جامعه و اطرافیان کننده، مصرف شخص به آن ضرر معموال باشد برایزداشته مستقیم بهطور که یانهایی

است. نشده تأیید آن استفاده برای سودی و فایده هیچ و دارد آن بیمامصرفکننده گسترش اصلی عوامل از وریکی است هپاتیت و ایدز چون یهایی

کرد.اشارهجامعهفعالمغزونیروازبخشیبردنبینازبهمیتوانمیانآنازکهداردجامعهبراییادیزاقتصادیواجتماعییانهایزهمچنین

اعتیادازخانوداگیزندگیتاثیرات

تغییراتی خود زندگی در میشوند؛ مجبور حیات ادامه برای خانواده اعضای میبیند، صدمه نحوی به اعضا همه زندگی خانواده در معتاد فرد یک وجود با

شوند، رو به رو فراوانی مشکالت با خود زندگی در نیز آنها خود تا میشود باعث روش این زمان مرور به و بیایند کنار اعتیاد ویرانگر اثرات با بتوانند تا بدهند
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چشمگی افزایش نیز زنان بین در ایران در اعتیاد اخیر سال چند در اما است، زنان از بیش مردان بین در همواره مخدر مواد به اعتیاد آنکه وجود داشتهربا ی

میشوند.گرفتاراعتیاددامدرندانستهوناکافیاطالعاتدلیلبهبانوانزنان،اعتیادحوزهدرشدهانجامتحقیقاتوبررسیهابراساساست.

گذشتهسالدراعتیادتلفاتدرصدی۲۱.۸افزایش

سازمان اعالم اساس قانونیبر وپزشکی هزار چهار (۴۷۲کشور، گذشته سال مح۱۳۹۸نفر مخدر، مواد سوءمصرف اثر بر چندگانهر) مصرف و مخدر داروهای ک،

دادند. دست از را خود جان کشور (در آن از قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم و۱۳۹۷این هزار سه تلفات آمار که بود،۶۷۲) افزایش۲۱.۸مورد درصد

بودند.نزنفر۶۳۸ومردنفر۸۳۴وهزارسه،۱۳۹۸سالطیکشوردرشدهذکرموادمصرفسوءتلفاتکلاست.ازیافته

و هزار با تهران های استان مدت این با۱۴۴در فارس با۴۰۱، رضوی خراسان بیشت۳۲۳و بارفوتی کدام هر ایالم و سمنان های استان و هرم۲۶ین وز، گان

است.شدهثبتتیرماهدرنفر۴۰۷بااعتیادتلفاتآمارینربیشتهمچنینداشتند.رااعتیادتلفاتآمارینرکمتفوتی۳۰باقمو۲۷باغربیآذربایجان

گذشته سال در اعتیاد تلفات کل از موجود آمارهای اساس مخدر،۱۰۹۰بر مواد سوءمصرف دلیل به مخدر،۱۹۰۸نفر داروهای مصرف دلیل به اثر۲۰۷نفر بر نفر

دادند.دستازراخودجانچندگانهمصارفاثربرنفر۱۲۶۷وکرمحموادمصرف

اعتیادتلفاتصدردرمجردها

گزارش قانونیدر اعتیادپزشکی اثر بر شده فوت افراد بین از است، شده مجرد،۴۶.۸تاکید متاهل،۳۸.۶درصد دست۹.۲درصد از همسر یا مطلقه درصد

تاهل وضعیت و بودند تحصیالت۵.۴داده اعتیاد شدگان فوت بیشتر بود. نامشخص تحصیالت،زدرصد سطح لحاظ از همچنین داشتند. دیپلم درصد۶۲.۲یر

دیپلم، از کمتر متوفی دیپلم،۲۴.۳افراد تحصیالت۷.۳درصد سطح و دانشگاهی تحصیالت دارای است.۶.۱درصد بوده نامعلوم قانونیدرصد اینپزشکی در

تص سنیرگزارش لحاظ از است، کرده از۵.۱یح کمتر درصد۱۵.۸سال،۴۹تا۴۰درصد۲۱سال،۳۹تا۳۰درصد۳۰.۹سال،۲۹تا۱۸درصد۲۷.۱سال،۱۸درصد

است.بودهنامعلومافراددرصددهمیکسنوسال۵۰باالی

نیوزشیعهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۱۵-۹۹/۰۴/۰۲(قلهکامالکواسنادثبتازقانونپزشکیسازمانرییسبازدید

داد.قراربازدیدموردراقلهکامالکواسنادثبتواحدقضاییهقوههفتهازروزدومیندرقانونیپزشکیسازمانرییسمیزان-یرگزارخب

داد.قراربازدیدموردراقلهکامالکواسنادثبتواحدقضاییهقوههفتهازروزدومیندرآرانیمسجدیعباس-میزانیرگزارخب

داد.قراررسیدگیموردراآنانمشکالتوداشتدیدارکنندگانمراجعهبابازدیداینیانرجدرکشورقانونیپزشکیسازمانرییس
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کرد.گووگفتودیدارواحداینکنانرکاباهمچنینوی

پیام/انتهای

)۱۰:۱۱-۹۹/۰۴/۰۲(بودقبولقابلکراین»واهواپیمای«سقوطموضوعدرقانونیپزشکیعملکردقضائیه:قوهاطالعاتوحفاظترئیس

ا هواپیمای سقوط موضوع در گفت: قضائیه قوه اطالعات و حفاظت توانستورئیس که بودیم قانونی پزشکی قبول قابل و مناسب عملکرد شاهد افتاد اتفاق پیش چندی که کراین
دهد.تحویلخانوادههایشانبهوشناساییدرستیبهروزچندظرفراحادثهآنقربانیانپیکرهای

سازمان از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه مپزشکی از بازدید در تیرماه دوم امروز صبح عبداللهی حجتاالسالم مرکشور، معاینات قانونیکزرکز استانپزشکی

و تالشها از قدردانی نیز و تیر هفتم شهدای خاطره و یاد و قضاییه قوه هفته گرامیداشت ضمن سازمان، این مدیران و معاونین با دیدار نیز و تهران

عنوان گفت: سازمان، این پرسنل قانونیخدمات تعپزشکی جامع، شکل به و شایستگی کهربه چرا است آن وظایف بیانگر و مجموعه این برای مناسب یفی

است.سالمتمعرضدرقانونوقانونمعرضدرسالمتمحققکننده

مؤثر و مناسب اقدامات به اشاره با قانونیوی اپزشکی هواپیمای سقوط موضوع در کرد: اظهار خاص مواقع و بحرانها افتادودر اتفاق پیش چندی که کراین

قبول قابل و مناسب عملکرد قانونیشاهد هایشانپزشکی خانواده به و شناسایی درستی به روز چند ظرف را حادثه آن قربانیان پیکرهای توانست که بودیم

دهد.تحویل

تب قطار تصادف موضوع در همچنین داد: ادامه قضاییه قوه اطالعات و حفاظت سالررییس که درست96یز عملکرد و مناسب اقدام اگر افتاد پزشکیاتفاق

آمد.میوجودبهکشوربرایایعدیدهمشکالتنبودقربانیانهویتتعییندرقانونی

تع یا و خودنمایی وجه هیچ به موضوعات این بیان کرد: خاطرنشان مجموعهرعبداللهی از نابجا قانونییف باپزشکی هم آن است واقعیات بیان بلکه نیست

افتد.اتفاقکشوردراستممکنلحظههرکهحوادثینیزوبودیمآنشاهدامروزبازدیددرکهانسانینیرویویکیزفیفضایبخشدرمحدودامکانات

است.مناسببسیارقانونیپزشکیمجموعهازرضایتمندیماستحقوقکارشناسانبرداشتآنچهوموجودواقعیاتبربناگفت:وی

ت با اینکهأوی بر قانونیکید منظرتپزشکی نظرردر اساس بر قاضی گفت: است، قضاییه قوه مجموعه قانونیین موضوعپزشکی این و کند می صادر رأی

دهد.مینشانراسازماناینکارشناسانکاراهمیت

ت به اشاره با مشکالتأعبداللهی رفع برای قضاییه قوه رییس قانونیکیدات نیازمندیهایپزشکی تأمین نیز و انسانی نیروی تأمین و استخدام بحث در جمله از

پسندم نمی «من که کردهاند اعالم قضاییه قوه رییس کرد: اظهار قانونیهمکاران، بماند»پزشکی معطل مردم کار و باشد مواجه امکانات کمبود با جایی در

گیرند کار به را خود تالش نهایت مردم همه برای سازمان خدمات به دسترسی عدالت کردن فراهم جهت در که خواهیم می سازمان این همکاران از بنابراین

داشت.خواهیمسازماناینباراالزممساعدتمشکالترفعجهتدرنیزما

قلهکامالکواسنادثبتازقانونشکیپزمانسازییسردیدبازان:میز|خبرخبرادامهادامه
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داد.مساعدقول...وانسانینیرویتأمینسازمان،عمرانیاعتبارکمبودجبران)هپروندیترمدیسیستم(cmsمشکالترفعبرایهمچینوی

ت با قضاییه قوه اطالعات و حفاظت جملهأرییس از و قضاییه قوه مجموعه در مراجعین کرامت حفظ لزوم بر قانونیکید سالپزشکی چهل در کرد: خاطرنشان

د امکانی هیچ گذاشتن اختیار در از آن کیان از صیانت برای و بودهاند کار پای نظام این حفظ برای همواره مردم انقالب، از بایدربعد بنابراین نکردهاند؛ یغ

د هم مناسبی جملهرخدمات از قوه بخشهای همه از دلیل همین به کنند. قانونییافت ازپزشکی خواهیم می است رجوع ارباب با مستقیم مواجهه در که

نکند.گذاروفرمراجعینکرامتحفظبرایتالشیهیچ

کارشناسان بیشتر تعامل خواستار همچین قانونیوی تعامالتپزشکی سطح ارتقاء با کرد: اظهار و شد قوه ستادی مراکز و ها دادگاه دادسراها، قضات با

بهت شکل به مفاهیم انتقال و برطرف موجود خالءهای مجموعهها، این بیشتر ارتباط نظراترو برای قاضی است الزم آنکه ضمن شود می انجام پزشکیی

بگذارد.احترامقاضینظراتبههمقانونیپزشکیوشودقائلحرمتقانونی

بر عبدالرزاق نشست این ادامه سازمانزدر مقام قائم قانونیگر گفت:پزشکی مجموعه این در گرفته صورت تحول و قوه جدید سیاستهای به اشاره با کشور

بیشتر هرچه اعتماد جلب تحوالت این که ایم بوده دستگاه این در توجهی قابل تحوالت شاهد قضاییه قوه مجموعه در رییسی اهلل آیت حضور کوتاه زمان در

باشد.داشتهادامهقضاییهقوهدررونداینیمرامیدواواستداشتهدنبالبهرامردم

مجموعه در افزود: قانونیوی وپزشکی سرعت مردم، رضایت جلب بر عالوه که شد آغاز مختلف بخشهای در جهادی اقدامات مسجدی دکتر ورود با نیز

برود.پیشهمباکیفیتوکمیتشدهتالشوداشتههمراهبهرانظراتصدوردردقت

اقداماتزبر به اشاره با قانونیگر تصپزشکی قضاییه، قوه تحولی برنامه راستای بسیاردر در مشکالت رفع و اقدامات این وجود با کرد: اماریح ها بخش از ی

فی فضای محدودیت نیز و انسانی نیروی کمبود زمینه در امیدوازهمچنان که هستیم مواجه مشکالتی با اینریکی رفع زمینه دولت و قضاییه قوه کمک با یم

شود.فراهممشالت

م معاینات واحد از بازدید مراسم قانونیکزردر کاپزشکی و رییس با و بازدید واحد این مختلف های بخش از عبداللهی حجتاالسالم تهران، مراستان کزرکنان

کرد.دیدارمراجعینازتعداینیزو

م معاینات واحد رییس محمدی بیک واحد،رآمنه این در بررسی مورد درخواستهای نوع مراجعین، به رسیدگی نحوه خصوص در توضیحاتی بازدید این در کز

فی فضای و انسانی نیروی کمبود کشیک، مزساعات ارجاعات حجم ، سیستمریکی در موجود مشکالت برخی روانپزشکی، بخش مراجعین نوع ...cmsکز، و

کرد.ارائهتوضیحاتی

داد.مساعدقولآنرفعبراییرپیگیوقانونیپزشکیمشکالتانتقالخصوصدربخشاینهمکارانتالشهایازقدردانیضمننیزعبداللهی

پیامانتهای

نیوزتیردادنیوز،بالغایرانی،دیپلماسییرخبپایگاهملی/یرهمکاروزنامهشبستان/یرگزارخبدیگر:منابع

بودقبولقابلاین»کرواهواپیمای«سقوطموضوعدرقانونیشکیپزدعملکرقضائیه:قوهاطالعاتوحفاظترئیسایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۵۰-۹۹/۰۴/۰۲(قضائیمشکالتبهرسیدگیوکرمانیردادگستکلرئیسمردمیدیدار

دادگست کل موردررئیس را آنها قضایی و حقوقی مشکالت و کرد دیدار کرمان مردم از جمعی با بهداشتی پروتکلهای رعایت ضمن قضائیه قوه هفته از روز دومین در کرمان استان ی
داد.قراررسیدگی

خب گزارش دادگسترگزاربه کل رئیس موحد، یداهلل قضائیه قوه هفته از روز دومین در و امروز ظهر کرمان، از فارس اعضایری از جمعی همراه به کرمان استان ی

کردند.بازدیدقانونیپزشکیوامالکواسنادثبتکلاداراتازاستانقضائیشورای

دادگست کل ثبتی،ررئیس پروندههای الکترونیک آرشیو جمله از کرمان استان امالک و اسناد ثبت کل اداراه مختلف بخشهای همراه هیئت و کرمان استان ی

کردند.گووگفتودیدارنیزمراجعانوکنانرکاباودادندقراربازدیدموردرایرنقشهبرداوکاداستر

کل اداره مختلف بخشهای از همچنین قانونیموحد تاالرپزشکی و قانونی دندانپزشکی قانونی، پزشکی روان زنان، و مردان بالینی معاینات بخش شامل

آورد.عملبهبازدیدیحرتش

دادگست کل رئیس فارس، گزارش کردربه دیدار کرمان مردم از جمعی با بهداشتی پروتکلهای رعایت ضمن قضائیه قوه هفته از روز دومین در کرمان استان ی

داد.قراررسیدگیموردراآنهاقضاییوحقوقیمشکالتو

/ق80019پیام/انتهای

)۰۳:۰۷-۹۹/۰۴/۰۳(کشورهاست؟کدامبهمتعلقتصادفاتقربانیانینربیشت

دادهاند.اختصاصخودبهراتصادفاتاینمیزانینربیشتتوسعهحالدرکشورهایکهاستجهانسطحدرمیروگرمدالیلینرمهمتازیکییرموتونقلیهوسایلتصادفات

حدود روزانه ایسنا، گزارش جهان3000به سراسر در رانندگی حدودرتصادف علت که میرسد نظر به میدهد. در22خ نقلیه وسایل تصادفات از درصد

باشد.مخدرموادمصرفوالکلیمشروباتنوشیدنجهان،آزادراههایوگراههاربز

مرم شایع عامل یازدهمین عنوان به خودروها تصادفهای از ناشی میر و بسیارگ در میر و شناختهرگ توسعه حال در کشورهای ویژه به جهان مناطق از ی

مواجهاند.آنخطرینربیشتباسال24تا5سنیردههایدرافرادمیانایندرومیشود

است.دادهاختصاصخودبهراجهاندررانندگیتصادفاتمیزانینربیشتنفر،هزار100هرازنفر73.4گرمآمارباتاکنونلیبی

کمدرآمدکشورهایازیربسیادرعمومینقلوحملوسایلپایینایمنی

از بیش وجود این با دارند. اختیار در را جهان نقلیه وسایل از نیمی از کمتر متوسط، آمد در با و درآمد کم م90کشورهای کل از رانندگیردرصد میرهای و گ

دارد.اختصاصآنهابهجهاندر

س دسترسی عدم و جادهها در ایمنی قوانین اجرای برای منابع کمبود همچنین و کشورها این راههای شبکههای ناایمن و بد پزشکیروضعیت کمکهای به یع

است.موضوعایناصلیعواملاز

کمت که کشورهایی مقابل مردر میزان عمدترین دارند، را جادهای تصادفات از ناشی میر و نگهداگ برای الزم منابع از که هستند باال درآمد با کشورهایی یرًا

میکنند.اجراجادههاازاستفادهبرایرایرسختگیرانهتقوانینوهستندبرخوردارباالاستانداردباخودجادههای
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اصلیت عنوان به فرسوده و غیراستاندار عمومی نقل و حمل نقلیه وسایل درآمد، کم کشورهای از برخی در آموزشی، فقر و ناایمن جادههای بر علترعالوه ین

نیجرم در مثال طور به میشود. شناخته تصادفات از ناشی میر و مسافرگ عمومی نقلیه وسایل کنیا و دارندرگیریه شهرت غیرمجاز سرعت و حد از بیش ی

رانندگی و راهنمایی قوانین به اغلب نیز آنها رانندگان ندارد، را کافی استانداردهای خود عمومی نقلیه وسایل اینکه بر عالوه کشورها این در دیگر عبارت به

هستند.بیتوجه

میکند صادر را نقلیه وسایل تردد مجوز که کشورها این در مقررات نمیشود، رعایت خودرویی و جادهای استانداردهای اینکه بر عالوه کشورها این در متاسفانه

است.کردهتبدیلناایمنوقدیمینقلیهوسایلبهشتبهراکشورهااینکهنحویبهنیستسختگیرانهوشدهتعیینسهلانگارانهنیز

است دشوار بسیار امر این تحقق اما دارد جادهای تصادفات تلفات سرانه کاهش در سزایی به نقش ناایمن خودرهای تردد و خودرو تعداد کاهش شک بدون

تنها که دوچرخهسوا33چرا یا پیادهروی به مردم تشویق و توسعه برای فعالی سیاستهای جهان کشورهای از جایگردرصد عنوان به رانندگیزی برای ینی

میکند.دشوارنیزراسیاستهاایناجرایوتصویبمحدود،مالیمنابعآنکهضمندارند.

دوچرخهسوارانوپیادهعابرانبرایخطرات

"کاربران عنوان به گروهها این از هستند. دوچرخه نقلیه وسایل راکبان یا دوچرخهسواران پیاده، عابران میشوند، کشته جادهای تصادفات در که افرادی از نیمی

میشود.یادجادهها"آسیبپذیر

آم مردر نسبت ازریکا، موتورسواران میر و سالهای15گ بین به2013تا2010درصد مناطق20میالدی و آسیا شرقی جنوب در و است یافته افزایش درصد

است.درصد33نسبتایننیزآراماقیانوس

راهسا پروژههای طراحی مراحل در آنها نیازهای و ایمنی که کشورهایی در خصوص به جادهها آسیبپذیر درزکاربران بیشتر نمیگیرد، قرار توجه مورد ی

ندارد.وجودًایبرتقنیزدوچرخهخطوطومسیروبودهمعدودومحدودکشورهااینازیربسیادرپیادهعابرانخطوطهستند.خطرمعرض

است.شدههمراهمیدهند،انجامکمیاقداماتخودجادههایدرخودروهاازدحامکاهشمورددردولتهاکهواقعیتاینبامشکالتاین

هستندجادهایتصادفهایقربانیانآمارینربیشتدارایکهکشورهایی

بیشتزفهرست که است کشورهایی فهرست "ورلداطلس"، سایت از نقل به هرریر ازای به جادهای تصادفهای قربانیان شمار دارند:100ین را جمعیت نفر هزار

قربانی73.4لیبی)1

قربانی36.2تایلند)2

قربانی35.0ماالوی)3

قربانی33.7یارلیب)4

قربانی33.2کنگوکراتیکودمیرجمهو)5

قربانی32.9تانزانیا)6

قربانی32.4یزکرمیقایرآفیرجمهو)7

قربانی32.1رواندا)8

قربانی31.6موزامبیک)9

قربانی31.1پرنسیپوسائوتومه)10

قربانی31.1گووت)11

قربانی30.0کینافاسوربو)12
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قربانی29.4گامبیا)13

قربانی29.3دومینیکنیرجمهو)14

قربانی29.1کنیا)15

قربانی28.4ماداسگار)16

قربانی28.2لسوتو)17

قربانی28.2یمبابوهز)18

قربانی27.7بنین)19

قربانی27.6کامرون)20

سازمان درآمارهای ایسنا بررسی نیز ایران قانونیدر سالپزشکی از که است آن از حاکی رانندگی حوادث مصدومان و کشتهشدگان شمار آذرماه88از پایان تا

طی تنها یعنی گذشته، و200سال،10سال و605هزار میلیون سه و داده دست از را خود جان رانندگی تصادفات در و476نفر مصدوم701هزار هم نفر

ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس رییس هادیانفر، کمال سید سردار گفته به اما است. جهان کشورهای برخی جمعیت اندازه به تعدادشان که مصدومانی شدند.

کند، عادت تصادفات در فوتها خبر شنیدن به نباید ما گوش باشد، اینطور نباید که حالی در است، شده عادی رانندگی تصادفات خبر شنیدن انگار متاسفانه

شود.گرفتهآماراینجلویتاکنندتالشبایدهمهوشودعادیمابرایروزهردرتصادفاتکشته60و40،50نباید

پیامانتهای

نو،سالمنیوز،بهار،24ساعتاقتصادآنالین،نیوز،تیننیوز،ماشینتابناک،نیوز،آفتابخبرآنالین،یرخبپایگاهایسکانیوز/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
خودرونویس

)۰۳:۴۶-۹۹/۰۴/۰۳(است؟ممکنپیادهعابرانیمهرج

ج برای سامانهای طراحی از ناجا راهور پلیس حررئیس پیاده عابران اولویت با تقدم حق رعایت سمت به باید ما گفتهاست و داده خبر پیاده عابران کتریمه

ج را متخلف پیاده عابران و دارکنیم هم را افراد چهره و کدملی کردهایم، طراحی را سامانه این ما کردهاست عنوان همچنین هادیانفر کمال سردار کنیم. یم.ریمه

کرد.یمهرجرامتخلفانودادتطبیقهمباراموارداینمیتوانپس

بحث این و نیست جدیدی موضوع تصادفات در متخلف پیاده عابران شناختن مقصر موضوع رانندگی10اما تخلفات به رسیدگی قانون در نیز پیش سال

عابرمط با خودرو یک تصادفی در اگر قانون، این براساس شدهاست. قصورح هیچ راننده بررسیرپیاده، از پس تصادفات کارشناس باشد، نشده مرتکب ی

عاب اگر نمونه برای کند. معرفی حادثه مقصر عنوان به را عابر میتواند یارصحنه پیاده عابر پل وجود با باریزی که را فردی و کند عبور خیابان عرض از گذر
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میشود.شناختهمقصردهد،قرارخودباتصادفشرایطدراست،رانندگیحالدرمطمئنسرعتوقوانینرعایت

سال مصوب قانون ج1389البته بر که نیست کشور در مقرراتی اولین اسالمی، شورای قانونگذارانرمجلس چراکه کردهاست. تاکید متخلف پیاده عابران یمه

سال مصوب رانندگی جرایم اخذ و تخلفات به رسیدگی نحوه قانون در و بودند مساله این فکر به نیز پیش دهه پنج که1350از صورتى در آمدهاست نیز

جرعاب پرداخت به مکلف و میشود شناخته متخلف کند، عبور خطکشىشده که نقاطى از جز خیابانها و معابر و سوارهرو از عبور در آییننامهرپیاده در مقرر یمه

است.

ج سالربحث قانون همان در البته پیاده عابران کردن مط89یمه بزرهم از که پیادهای عابران برای قانون این در و شدهاست ایجادرح باعث و میکنند عبور گراه

نشدهاست.اجراراهورپلیسسویازهیچگاهالبتهومیرسدنظربهشوخییکامروزهکهرقمیشده.گرفتهنظردریمهرجتومان3000میشوند،تصادف

ج لزوم موضوع اجرانشده، قوانین همین اساس بر که هست هم سالی آماررچند کاهش برای مهم راهکارهای از یکی عنوان به متخلف پیاده عابران کردن یمه

مط رانندگی سوانح در عابران شهرتلفات میشود. کلید96یوررح تهران سطح در را کنیم» شروع خودمان «از نام به پویشی خصوص همین در راهور پلیس نیز

ج از گزارشی سیما و صدا از دعوت با حتی و متخلفرزد پیاده عابران از راهور مامور یک آن در که گزارشی کرد. تهیه متخلف پیاده عابر تعدادی نمادین یمه

میکرد.یمهرجراآنهاکدملی،براساسومیخواستملیکارت

میمیرندآسانعابران

سازمان آمارهای براساس رانندگی تصادفات در پیاده عابران تلفات تعداد که حاال اما شد. سپرده فراموشی به زود خیلی البته کنیم» شروع خودمان «از پویش

از قانونی، سال3370پزشکی در سال3525به96نفر در ج98نفر برای سختگیرانهتر مقررات اجرای لزوم عنوانررسیدهاست، به را متخلف پیاده عابران یمه

پلیسرراهکا مقرراتی، چنین تصویب صورت در که است این میآید، پیش میان این در که مهمی سوال حال میشود. احساس بیشتر آمار این کاهش برای ی

کند؟اجراییراآنمیتواندچطور

شهردا همراهی درصورت گفته، ناجا راهور پلیس رئیس که طرآنطور است آن بنابر فعال تهران جری تهرانرح شهر سطح در آزمایشی شکل به پیاده عابران یمه

ط این درباره ابهامات هم هنوز اما شود. جراجرا ملی کارت براساس افراد است قرار اگر نیست مشخص و است فراوان شهروندانیرح تکلیف پس شوند، یمه

ج ملی، کد لفظی اعالم براساس را افراد نمیتوان چراکه میشود؟ چه باشند، نداشته همراه به ملی کارت احیانا قراررکه افراد شرایط این در هم اگر کرد. یمه

کا چنین اساسا شوند، بازداشت خود آشنایان توسط ملی کارت آوردن تا چقدرراست شهروندان و است ممکن حد چه تا میزی پلیس فرمان این بار روند؟یر

بود.امیدوارپیادهعابرانیمهرجحرطموفقاجرایبهچنداننمیتواننشود،دادهآنهابهدرستیپاسختاکهاستابهاماتیازبخشیصرفااینها

است؟ممکنپیادهانعابریمهجرجم:جام|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۴:۵۵-۹۹/۰۴/۰۱(مازندراندرنزاعمراجعاندرصدی20کاهش

و هزار سه اینکه بیان با عباسی علی نیوز، اقتصادآینده گزارش آمار244به اساس بر گفت: کردند، مراجعه امسال اول ماه دو طی پزشکی معاینات برای نفر

هستند.نزمابقیومردنفر133هزاردواستانقانونیپزشکیمراکزازارجاعی

کل قانونیمدیر تصپزشکی مازندران بیشتراستان گزارش این اساس بر کرد: ساریح شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع عددرین با عدد656ی با بابل و471،

است.شدهنفرثبت55عددبایدونکناررفشهردرنزاعمواردینرکمتونفر336عددباآمل

د و نزاع اینکه بر تاکید با بیشترگیروی مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین تصپزشکی وراست، نزاع وقوع دنبال به افراد از توجهی قابل بخش کرد: یح

مراکزرگیرد به انتظامی و قضائی مراجع طرف از قانونیی اسالمیپزشکی مجازات قانون به توجه با دیدگی آسیب میزان و نوع اساس بر که میشود ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرای

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

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

کنند.فصلو

منبع:مهر

)۰۵:۳۴-۹۹/۰۴/۰۱(مازندران)(نیستپذیرفتنییاردحرطهایینهزهدولتیپرداخت

نیست.پذیرفتنییاردحرطهایینهزهدولتیپرداختمازندرانیراستاندااجتماعیوامنیتیسیاسی،معاونسخنانبراساسایرنا/

ه دولتی پرداخت پیرامون نژاد حسن چیست؟حسین طزداستان های درینه طرح اصلی برداران بهره افزود: نیست، پذیرفتنی دریا سواحل،رح ساماندهی و یا

کنند.کترمشانیزآنینهزهپرداختدربایدکههستندهایرشهرداوسواحلحاشیهاقتصادیفعاالن

ه پرداخت طزوی های سارینه سالم دزح طری اجرای در دولتی دخالت گفت: و کرد توصیف محاسباتی اشتباه را دولت سوی از الزمریا و یابد کاهش باید ح

باشد.داشتهراخودنظارتیوحمایتینقشدولتاست

ه از یکی مازندران استاندار طزمعاون های سالمسارینه دزح غری ناجیان حقوق پرداخت را مجریا از و دانست شهرداریق و خصوصی بخش خواستریان ها ی

کنند.کترمشاناجیاندستمزدتامیندرتا

غ ناجیان تامین که است اشتباه ذهنیت این گفت: طروی در سالمساریق های دزح غری ناجی فعالیت است. دولت مسئولیت طریا در ازریق بخشی ها ح

باشند.یکرشناجیتامینوهاپرداختیازقسمتیدرکهبپذیرندبایدبردارانبهرهواستحرطیانرمجمسئولیت

مج باید و داشت نخواهیم درصدی صد صورت به را ناجیان حقوق دولتی تامین بحث امسال کرد: تاکید نژاد شهردارحسن و درریان و کرده پیدا ورود ها ی
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باشند.داشتهکترمشانیازهاازبخشیتامین

سالمسارط دزح درری خرداد اول از ساله همه د380یا مازندرانی سواحل از درکیلومتر دوستداران تا شود می اجرا خزر وریای مسافران گردشگران، از اعم یا

شوند.ساحلیآبهایواردیقرغناجیانحضوردرویرساختزوامنیتدارایمشخصمحدودهدرمجاوران

ط این سالراجرای از سال91ح از و شد شروع نقطه چند در آزمایشی صورت گسترش92به و شد رسمی نواقص، رفع و امید و تدبیر دولت آمدن کار روی با

یافت.

مدی هماهنگی آغاز در طراگرچه این فرمانداریت با همکارح هم پزشکی علوم دانشگاه و احمر هالل مانند دیگر دستگاه چند و بود ها ولیری داشتند، ی

دیگ های دستگاه شهرداربعدها اسالمی، تبلغات سازمان اسالمی، ارشاد و فرهنگ ادارات مانند گردشگری و فرهنگی میراث انتظامی، نیروی ها، سازمانری ی،

برنامهرمدی و غزیریت نجات هیات مدتیری، شود. کامل سواحل در گردشگران به خدمات ارائه تا شدند اضافه مجموعه این به جوانان و ورزش اداره و ق

ط این مدیربعد تا کرد پیدا استانی ستاد طرح بتواند استان ارشد نظارتریت هم و ببرد پیش به ساحلی های شهرستان تمامی در هماهنگ صورت به را ح

باشد.داشتهوجودکارهابرعالیه

د در شنا هنگام باختگان جان آمار ایجادرکاهش بانوان، شنای برای امن محدوده تامین شیزیا، آب دوش مانند حداقلی های هایریرساخت سرویس ین،

غ ناجیان استقرار نمازخانه، بربهداشتی، پاریق، محوطه شناگران، برای استراحت و استقرار سکوهای جملهرپایی از غذایی مواد عرضه فروشگاه و خودرو کینگ

شد.تکمیلوتامینتکاملزمانمروربهکهبودهحرطایناجرایدستاوردهای

استاندا رسمی آمارهای طربراساس این اجرای با مازندران، دری باختگان جان آمار سواحل، در کور و خیز حادثه نقاط شناسایی همچنین و حدودرح از 300یا

یافت.کاهشگذشتهسالدرنفر40ازکمتربه91سالازپیشتانفر

ط اجرای سال هفت مدت در تاکنونرهمچنین، رسمی صورت به د370ح مازندرانی سواحل در خیز حادثه هرنقطه با ساله همه که شد شناسایی خزر ینهزیای

غ ناجیان تنها نه جلردولتی و کنندگان مراجعه امنیت تامین برای هم انتظامی ماموران بلکه شوند می مستقر نقاط این در اینرگیویق در آب به ورودشان از ی

دارند.حضورمناطق

غ نجات هیات گزارش وربراساس هزار یک کم دست ماه خرداد نیمه از امسال مازندران، غ200یق استقراررناجی محل که شدند مستقر استان سواحل در یق

است.کوروخیزحادثهنقاطتعداداینازنفر900

شه متولیان به شهرهشدار متولیان به نشست این در همچنین مازندران استاندار معاون خصوصی های برایرک استان سواحل در واقع خصوصی های ک

داد.هشداریارددرشناحرطهایچارچوبومقرراترعایتویرپذیمسئولیت

شه متولیان گفت: نژاد محیطرحسن از حفاظت و شنا برای ساحلی های آب و سواحل از استفاده قبال در تعهداتشان به باید خصوصی های دزک یاریست

کنند.مسئولیتاحساس

تع اقامت برای فضایی سواحل در وقتی داد: توضیح مدیروی نباید خصوصی بخش چه دولت عنوان به چه شده، هرریف در بلکه باشد ای سلیقه آن یت

شود.اجرایکسانصورتبهمقرراتوهاچارچوببایدکنند،یحرتفوشناتاشوندمییاردآبواردنقطهآنازافرادوشدهیفرتعاقامتمحلکهجایی

غ ناجیان حضور را ها چارچوب و مقررات از یکی مازندران استاندار شهرمعاون از اعم ای مجموعه وقتی گفت: و دانست ساحلریق در پالژ یا خصوصی ک

غ ناجی باید پذیرد، می مسافر و است حرمستقر داشتن و کند مستقر هم خودمختاریق معنای به بودن خصوصی و جداگانه مقرراتریم اجرای عدم و ی

نیست.

د مازندرانی سواحل شهردر دهها خزر آبریای وارد نقطه همان از مقیم مسافرانی ساحل، از بخشی داشتن اختیار در بخاطر که دارد وجود پالژ و خصوصی ک

شهرد بویژه ها مجموعه این شوند. می بیشتریا اینکه وجود با گذشته سال چند طی خصوصی های درک باختگان جان خیزرین حادثه و کور نقاط از پس را یا

ان)(مازندرنیستفتنیپذیریادرحطرهایینههزدولتیداختپردی:همگر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



کردند.یرخوددایقرغناجیانیرگیربکاازولیداشتند،

خودمختا شهراحساس دری ساماندهی ستاد در برانگیز بحث موضوعات از یکی تابستان فصل در اخیر های سال طی خصوصی های مسئوالنرک نزد و یا

استاندا مسئوالن از اعم فرماندارمازندران استانداری، وقت انتظامی و امنیتی سیاسی، معاون پیش سال چند که جایی تا بود قضایی دستگاه و ها وری ی

م انقالب و عمومی شهردادستان این متولیان به مازندران غرکز ناجیان نگرفتن بکار خاطر به ها طرک استانداردهای نکردن رعایت و دریق دادهرح هشدار یا

بودند.

مط زمینه این در که پیشنهاداتی از شهریکی متولیان برای قضایی پرونده تشکیل داشت، قرار هم قضایی دستگاه حمایت مورد و شده خصوصیرح های ک

است.نرسیدهسرانجامبهظاهراکهبودمناطقاینساحلیهایآبمحدودهدرشناهنگامافرادباختنجانقبالدر

گزارش قانونیبراساس پارسالپزشکی تابستان ، شه10مازندران محدوده ساحلی های آب در شنا هنگام دررنفر باختند جان خصوصی پالژهای و ها ک

بود.نفر2تنهاداشتند،حضوریقرغناجیانکهیاردیزسالمساهایحرطمحدودهدرباختگانجانآمارحالیکه

د مازندرانی سواحل از نقطه یکصد حدود در گذشته سال چند طرطی خزر سالمساریای دزح شهری تعداد حالیکه در شود می اجرا خصوصیریا پالژهای و ک

است.تعداداینازکمتربسیار

طرواگذا اختیارات دری طرح نظارتی مسئولیت سپردن ضرورت بر نشست این در همچنین مازندران استاندار ساحلیمعاون شهرهای فرمانداران به حریا

کرد.تاکیدهایرفرماندابهیزسالمسا

تم اینکه بر تاکید با نژاد استاندارحسن در سواحل ساماندهی ستاد استاندارکز اصرار گفت: داشت، نخواهد مناسبی نتیجه و نیست قبول قابل مازندرانری ی

شود.یترمدیهاشهرستاندرونازمستقیمصورتبهتابگیردقرارفرماندارانبرعهدههاشهرستانحوزهدریاردحرطیترمدیکهاستاین

بیشت شناخت فرمانداران افزود: مدیروی تحت مناطق به نسبت درری تعمق برای ای انگیزه و عمل ابتکار سبب فرمانداران به اختیارات دادن و دارند خود یت

شود.میکارها

دارند.اختیاردرراخزرسواحلازبخشیوشوندمیمحسوبساحلیشهرستان15تعداداینازکهداردشهرستان22مازندران

)۰۶:۲۷-۹۹/۰۴/۰۱(شدافتتاحیرسادرقانونیپزشکیملیپروژه۲مازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستاندرقانونیپزشکیملیپروژهدوافتتاحازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی-یرسا

ساختمان افتتاح حاشیه در یکشنبه صبح عباسی علی مهر، خبرنگار گزارش قانونیبه ازپزشکی بیش گذشته سال اینکه بیان با در۱۰۰استان خدمت هزار

است.استانداردومناسبیکیزفیفضاینیازمندمراجعاتاینافزود:شد،انجامقانونیپزشکیدراستان

مهم پروژه دو امروز داشت: اظهار قانونیوی آزمایشگاه،پزشکی شامل متر هزار چهار وسعت به بنایی و مساحت با مترمربع هزار هفت مساحت به زمینی در

است.شدهیربردابهرهآمادهغیرهویحرتشسالن

سلولو و شناسی آسیب ای، ان دی شناسی، سم شامل آزمایشگاه کرد: عنوان برداژوی بهره به دولت هفته تا پروژههاری این هدف و رسید خواهد کامل ی

دهد.پوششرامختلفشهرهاییحرتشسالنخدماتکهاستاین

وارشیرخبپایگاهسیما/وصدافارس،خبرنگاران،باشگاهایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

ان)(مازندرنیستفتنیپذیریادرحطرهایینههزدولتیداختپردی:همگر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۴۹-۹۹/۰۴/۰۱(میشوداجراییقانونیپزشکیدرانسانینیروهایساماندهیحرطی:رسادرکشورقانونیپزشکیمعاون

داد.خبرقضائیهقوهبهمتعلقسازمانایندرفعالانسانینیروهایساماندهیحرطاجرایازکشورقانونیپزشکیسازمانانسانیمنابعویترمدیتوسعهمعاوناستانها-گروه

خب گزارش سارگزاربه از تسنیم منوچهری حاج رضا پزشکیری، کل اداره جدید ساختمان افتتاح مراسم در امروز صبح وضعیتی تبدیل درباره مازندران، قانونی

داشت: اظهار قراردادی شنیروهای استخدامی آزمون در و گیرد صورت قوانین چارچوب در باید و بوده سازمان دغدغههای از نیروها این کنندرساماندهی کت

میشود.اقداموضعیتتعیینبهنسبتشوندقبولاگرو

کا قرارداد نیروهای برای و شدند پیمانی نیروهای با همطراز ما معین کار قراردادهای نیروهای امسال اسفندماه از افزود: عدمرگروی حس اینکه برای نیز ی

یافت.افزایشنیزسنواتییبرضوتومانهزار200مسکنحقنشود،ایجادعدالت

منوچه پروژههایرحاج اینکه بیان با قانونیی قضائیهپزشکی قوه رئیس دستور هفتبه سادر جمله از کشور ورنقطه یاسوج ارومیه، همدان، بندرعباس، ی،

است.کردهاضافهقانونیپزشکییکیزفیفضایبهمترمربعهزار10پروژههااینافزود:است،شدهافتتاحاراک

عباسی قانونیکلرمدیعلی ملیپزشکی پروژه دو افتتاح از مراسم این در نیز قانونیمازندران پروژهپزشکی دو امروز گفت: و داد خبر استان در کشور

قانونیمهم تشپزشکی سالن آزمایشگاه، شامل متر هزار چهار وسعت به بنایی و مساحت با مترمربع هزار هفت مساحت به زمینی آمادهردر غیره و یح

است.شدهیربهرهبردا

دی سمشناسی، شامل آزمایشگاه افزود: وانوی آسیبشناسی بهرهبردایژسلولوای، به دولت هفته استرتا این پروژهها این هدف و رسید خواهد کامل ی

دهد.پوششرامختلفشهرهاییحرتشسالنخدماتکه

کاربازاریرخبپایگاهایرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۵:۰۳-۹۹/۰۴/۰۱((کرمان)شدهایم؟قصیالقلبناموسی/؛قتلهایچرایی
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د و نزاع بروز در معتقدند شناسان شاخصرگیرجامعه جمله از است، دخیل محیطی و اجتماعی فرهنگی فردی، روانی عوامل از اعم مختلفی عوامل و علل ی

پذی جامعه خودنمایی، حسادت، ناکامی، عاطفی، فقر جو، ستیزه شخصیتی تیپ داشتن ای تکانه اختالالت شامل فردی، عوامل نداشتنرهای نامناسب، ی

است.حقاحقاقجهتزوربهتوسلوارتباطمهارت

پ برای مناسب الگوهای ارائه عدم آموزش، فقدان به توان می اجتماعی فرهنگی، عوامل های شاخص بیکاراز افراد، فراغت اوقات شغلرکردن نداشتن یا ی

عدم و سوادی کم یا سوادی بی آلوده، نقاط در تحصیالت پایین سطح برنامهآمناسب، عدم نزاع، سوء عواقب از فراغتزیرگاهی اوقات برای مناسب ی

افراد، رفتارهای به نظارت در هنجارها ضعف و جامعه در آنومیک وضع وجود افراد، تحمل آستانه بودن پائین قانون، به اعتماد عدم و قانون ضعف جوانان،

کرد.اشاره

دست، این از حوادثی کنترهمه عدم در کنتریشه عدم این و دارد خشم خشمرل رفتاررل «تقویت عنوان به آن از روانشناسان از برخی که دارد عواملی در یشه

اگر میگیرد یاد میکند، خود خواسته تسلیم را والدینش خود، پرخاشگرانه و تند رفتارهای با نوجوان یا کودک یک وقتی مثال عنوان به کنند، می یاد غلط»

کند. می استفاده خود های خواسته به رسیدن برای روش همین از گیرد می قرار جامعه در فرد این وقتی کند طلب پرخاشگرانه را آن داشت، مشابهی خواسته

آما بسیاربررسی که دهد می نشان ها نزاع گذشتهری مانند و کنند تحمل را یکدیگر توانند می کمتر هم با تعامل در جامعه اعضای عنوان به افراد از ی

رفتارها گونه این که معتقدند شناسان جامعه و روانشناسان از برخی نیست. کارساز نیز ها مشاجره به دادن پایان برای تن چند یا یک درروساطت یشه

بسیا و دارد اقتصادی میربحران کارشناسان از دیگر بعضی دهند، می بروز خود از را رفتارها این معاش وضعیتی بودن نامطلوب دلیل به ناچار به مردم از ی

شود.منجریکیزفیهاییرگیردبهویابدکاهششهروندانتحملویرآوتابکهشودمیسببحقاحقاقازناامیدیکهگویند

اجتماعی چالش این امر، متخصصان گفته به است، ایران امروز جامعه تلخ فصل قتل نهایت در و خشونت نزاع، کننده نگران روند مجموع در درراما یشه

است.علمیهایبررسینیازمندوداردجامعهسالمتوفرهنگیاقتصادی،اجتماعی،فشارهایجملهازگوناگونعوامل

ش در هنوز ایران جامعه که حالی اشراقیودر رومینا همچون افرادی رسیدن قتل به خبر هفته14ک بود ناموسی دالیلی به تالش در پدرش دست به ساله

دیگ ناموسی قتل خبر مطرگذشته کرمان در جوانری دختر قربانی، حادثه این در که شد می22ح کشته او دست به و شده پدر خشم قربانی که بود سالهای

شود.

روانشناساننگاهازقتلاینوقوععلت

افول به رو ما جامعه در ... و مادر و پدر دختر، و پدر بین خانوادهها، بین تعامالت میگوید: ایسنا به بالینی روانشناسی دانشآموخته دورتاج" "سمیه دکتر

میکنیم.مشاهدهیادزخانوادهاعضایدرراهیجانیویررفتااختالالتابعادهمچنیناست،

که هستند اشتعال قابل منبع بهصورت است، نکرده پیدا بروز که خشمهایی و نشده ابراز که عصبانیتهایی اوقات گاهی و خشن رفتارهایهای داد: ادامه وی

نشانهای هیچ اما میشود بدل و رد دختر و پدر بین مرتب که رفتارهایی منبع یا خشم منبع این اما است تکیهگاه پدر که هرچند و شد خواهند منفجر باالخره

شد.خواهدمنفجرعاقبت)هنشددادهبروزیر(رفتاندارد،

کنت رفتارهای شاید کرد: بیان بالینی روانشناسی دکترای گوشهگیراین حتی و عصبی و تند واکنشهای و نشده بهرل اما برسد بهنظر طبیعی خانواده برای ی

کرد.خواهیممشاهدهجامعهدرراچنینیاینقتلهایوتکانهایخشونتهایمانگیردصورتروانشناسیمداخالتاگرزمانمرور

میدهدپسیادیزتاوانحوادثاینبابتجامعه

تاوان حوادث این بابت جامعه که مطلب این بابیان ناکامیزوی احساس و بد حس نگرانی، ترس، جامعه در حوادثی چنین کرد: عنوان داد خواهد پس یادی

رساند.خواهدافرادبهجدیآسیبمدتکوتاهگاهیحتیومدتدرازدرکهآوردخواهدوجودبهراعمیقخیلیشدید

رفتا و اجتماعی مهارتهای فراگیر آموزش «نبودن مساله»، حل توانایی عدم و مشکالت با مواجه برای الزم مهارتهای «نداشتن باردورتاج، «ناآشنایی و ی»

مان)(کرشدهایم؟لقلبقصیاایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



رفتا مهمترعلوم از را وری» رفتار کرمان استان حتی و کشور مناطق از برخی در افزود: ادامه در و میشود نزاع و خشونت به منجر که دانست مسایلی ین

طو به دارد وجود خاص یکسرعادتهایی والدین و فرزندان بین رفتاریکه آن بنابراین دارد وجود رودربایستیهای و مالحظات شود،ری داده بروز باید که ی

داد.خواهدبروزراخودشقتلهایاآنچنانیزدنهایکتکیاتکانهایبهصورتراخودشانیرانفجاخشمهایاینوآمدنخواهدوجودبه

ناموسیقتلهایعلت

وی این و است بوده مردان دستان در قدرت همواره ما جامعه در کرد: بیان تالشژوی امروز جوامع و گرفته شکل مردان در تکاملی ساختار یک بهعنوان گی

است.شغلیواجتماعیحوزهحوزهها،اینازیکیکهمیکندمردانسویازنیازاینکردنبرآوردهبراییادیز

که میکند احساس مرد سنتی جوامع در مخصوصا امروز جوامع در داد: ادامه بالینی روانشناسی دکترای جزءزاین را این و دهد قرار حمایت مورد باید را ن

خا خودش تکاملی قدرت از ناموسشان که کنند احساس که مردانی و میداند خود اجتماعی خشونتبارترساختارهای با است، شده آنرج به ممکن ابزار ین

میآورد.بهوجودناموسیقتلبهاسمفاجعهاینتیجهدرکهمیکنندحمله

تص دارند، روانشناختی اختالالت میزنند قتلها اینگونه به دست که افرادی برآنکه تاکید با هستیمروی شاهد ها قتل این در را پدرانی اوقات گاهی کرد: یح

نیست.انتظارازدورپدراناینازتکانهایرفتارنتیجهدروبودهمخدرموادمصرفدچارکه

طو به دارند کنترلی غیر تکانههای فرد اوقات برخی داد: ادامه دانشگاه مدرس کهراین نمیدانم میکند اذعان و شده پشیمان کامال قتل ارتکاب از پس فرد یکه

گی ارتباط عدم و ندارد خود تکانههای روی کنترلی فرد که میدهد نشان این افتاد. اتفاق این چگونه و مسایلیرچرا درباره صحبت عدم مساله، حل عدم و ی

میشود.غمانگیزاتفاقاتاینگونهباعثاستحرمطاختالفیکعنوانبهدختروپدربینکه

تص دهند، آموزش آموزشی نهادهای سایر و پرورش و آموزش باید را زندگی مهارتهای که مطلب این بیان با بزروی چه هر نوجوان کرد: میشودریح گتر

حرف توجه، به نیاز نوجوان که است حالی در این است پول فقط فرزندشان نیاز که میکنند تصور مادر و پدر متاسفانه و میشود عمیقتر والدین با او فاصله

بود.خواهیمتکانههااینشاهدنمیدهدخراتفاقاتاینوقتیوداردگفتگومهارتوزدن

قصیالقلبنهشدهصبرکمجامعه

بود کم بسیار گذشته در تکانهها لذا بود خانواده در کارها سرلوحه بودن صبور گذشته در کرد: بیان و دانست نظاممند را گذشته در خانوادهها ساختار دورتاج

انفجا هیجان یک با چیز همه متاسفانه اکنون بیصبرولی طورمثال به است شده قاطی ارتباطری همچنین شاهدیم را ... و خوردن غذا در رانندگی، در ی

گذشته در رفتازخویشاوندی بروز مستعد و باشند داشته انفجار زمینه افراد که میشود باعث این و شده قطع اکنون ارتباطات این و بود فکرریاد بدون ی

هستند.کردن

صبو جامعه به باید کرد: اظهار قصیالقلب نه شده صبر کم جامعه که مطلب این تایید با کنتروی و ارتباطاتری و تعامل مهارت و دهیم آموزش را هیجانات ل

حل گفتگو با را آن شدند، مرتکب را جبرانی غیرقابل خطای فرزندشان اگر حتی مادر و پدر تا شود داده آموزش والدین و نوجوان بین مساله حل مهارت و

کنند.

مدی لزوم بر بالینی روانشناسی دکترای باراین حتما دارند مشکلی خانواده در اگر نیز فرزندان افزود: و کرد تاکید والدین و فرزند ارتباط تقویت و هیجانات یت

است.داشتهوجوداختالفاتیقبلازحتماخانوادههاایندرکهداشتمدنظربایدوکنندحرمطراخودمشکلوتماساجتماعیاورژانس

کردهاند؟راخوددخترانترساندنقصدیربیشتپدرانسالهاایندرچرا

گفت در شناسی جامعه رشته دانشآموخته زندرضوی" "سیامک جوانودکتر دختر قتل پیرامون گرفته صورت های رسانی اطالع برخی به اشاره با ایسنا با گو

فل میله دخترش ترساندن قصد به مقتول پدر اینکه بر مبنی گرفته صورت اظهارنظرهای و جمالتزکرمانی از یکی گفت: است کرده پرتاب او سمت به را آبی ی

بسیارمشت دختران قتل راز که قتل این وقوع نحوه مبنی استان پلیسی و قضایی مقامات سوی از گرفته صورت اظهارنظرهای در پدرانشانرک توسط ی
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جامعهشناسی مهارت و دانش بینش، نظر از که داشت مدنظر باید باشد. می است» بوده او ترساندن «قصدش کرد؛ خواهد هم آینده در و کرده آشکار را

بیشت پدران سالها این در «چرا که است عبارت این تحلیل آن با مرتبط پرسش و عبارت یک همین در ماجرا کل کلید دخترانرمردممدار، ترساندن قصد ی

کردهاند؟»راخود

دهه از داد: ادامه تق1340وی طول در بیشترشمسی دختران نسل سه گرفتهاندریبا لیسانس و دیپلم و رفتهاند دانشگاه و دبیرستان راهنمایی، دبستان، به ی

خا در تحصیلشان اتکای به درو است. گرفته قرار خودشان جیب در دستهایشان و شدهاند شاغل خانه از بهرج اقتصادی، و اجتماعی استقالل این پی

اند.شدهجرخاخودیرمادویرپدوخانوادهوپدرروابطپیرامونازورسیدهمناسباتوروابطازدرجهای

خا و فراغت یا کار تحصیل، محیط با مرتبط اجتماعی فضاهای در نیز را خود همسر افراد اینگونه احتماال افزود: انتخابرزندرضوی خویشاوندی مناسبات از ج

بارو دانش به نیز زناشویی زندگی در و فاصلهگذارکردند روشهای و بهری مطلوب فرزندان تعداد عرصه در خود همسران با و شدهاند مسلط فرزندان میان ی

است.کردهچنینهمگشانرمادربزحتییامادرکههمانطورساختهاندیرپدخانهازدوربهراخودزندگیحقیقتدرورسیدهاندتوافقاتی

در است یافته گسترش تصاعدی شکلی به دختران توسط خود زندگی عنان گرفتن اختیار در روند کننده، تعیین سال شصت این در حقیقت در داد: ادامه وی

دگ جلوی پیش سال شصت ساالران پدر همان تبار از کسانی که فاعلیترحالی و استقالل و جامعه امروز نیازهای پایه بر را آن ساختن مناسب و قانون گونی

مج قوه میان آمد و رفت در گذشته سال ده طول در که خشونت" برابر در زنان امنیت تامین الیحه" جمله از کردهاند. سد را ورزنان الغرتر بار هر مقننه و یه

است.شدهضعیفتر

بیشت دختران اجتماعی، تعامالت افزایش و هوشمند تلفنهای به دسترسی و اینترنت رشد با اخیر دهه دو در ویژه به کرد: بیان جامعهشناس دکترای یراین

بلند را خود صدای پدر مقابل در دوست انتخاب و پوشش در روزانه تعامالت در و میکنند انکار را بودن" خود پدر آبروی و دارایی از "بخشی عنوان به را خود

بترسانند.رادخترشانمیخواهندی"رپد"خانهسنتهمانبههمخشمگینپدرهایمیکنند.

و کنجکاوی تشخیص، به متکی اجتماعیشان، حیات عرصه در دختران شدن فاعل آن، مدار مردم عرصه ویژه به جامعهشناسی دانش منظر از کرد: اظهار وی

خا اشتغال آرزوی شرخالقیتشان، یافتن اقتصادی، استقالل خانه، از برج زندگی اکثریک رویای محبت، و عشق قرپایه تحصیلکردهریت دختران اتفاق به یب

فو تحقق امروز اقتصادی شرایط به چند هر است سرزمین این روستای و شهر سهردر طول در حداقل و زنده رویای این باشد یادمان اما ساخته دشوار را آن ی

است.شدهمنتقلدیگرنسلبهنسلیازنسل

تص خارزندرضوی کرد: شریح انتخاب امکان اشتغال، اقتصادی، استقالل و پدر سطله از شدن یارج سوژه یک عنوان به خود زندگی ساختن دلخواه، زندگی یک

پد خانه سنت و دیگران حرف پود و تار در که مردی مقابل در و ماجراست راز کلید فعال انسان بزریک دری را خود دختر باید چگونه است شده کند،رگ ک

قاتل پدر احتماال50این دارد سن آن12تا6سال و نمیشناسد بیشتر راه یک میکند بلند را صدایش دخترش وقتی حال این با است بوده مدرسه در سال

است.یزفللولهیککردنپرتاب

کرد؟بایدچه

ط با شناسی جامعه دکترای کردنراین گفتگو شود. موثر گفتگو برمهارتهای متکی باید ما اجتماعی فضاهای همه کرد: عنوان کرد؟ باید چه که سوال این ح

پد خانه در تمررا با باید عمومی، رسانههای همه در و کار محیط در مدرسه، در بازساری، به متکی عملی آموزش و آموخت کردن داد،زین انجام را واقعیت ی

است.رایجگوییتکماجامعهسطوحهمهدرحاضرحالدرکهاستحالیدراین

تص بیاموروی توانیم می همینجا و امروز همین از را موثر کردن گو و گفت آیا کرد: تمزیح همهجا در و هم با همه چگونه را آن اصول ضروریم؟ کنیم؟ یرین

شویم.بهکاردستنکردهاند؛پرتابآبلولهطرفشانبهونترساندهراخوددخترانیربیشتپدراناینکهتااست

موثرگویوگفتاصول
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«جویایی زند»، می را اش کنایه من به همسایه که باشد دخترم او اگر حتی دیگران حرمت تام «پذیرش افزود: و اشاره موثر گوی و گفت اصول به زندرضوی

بگذا کنار را زدن «برچسب درآوردن»، تعلیق به را «فرضیات میبیند»، چگونه را جهان و میکند چه اینکه از کنجکاوی رارو او پچ پچ و خنده «شنیدن یم»،

ننگا فاجعه گوشی پشت شتابراز از «پرهیز اس(یم»، شده فراموش که برحقتسنتی همیشه «من پذیرش»، آماده و باز ذهن «داشتن علمی»، انجام )در

همه ... و میترسد» چه از بپرسم خودم ا«ز است»، نزده را حرفش دخترم هنوز وقتی نکنیم تکرار را خودم «حرف شنیدن»، هنگام به دادن فرا «گوش نیستم»،

شود.یربازنگیکماهاذهندربایدکهاستمواردی

کرماناستاننزاعهایتعدادبهگذرانگاهی

مدی آمیان" "عباس قانونیکلردکتر هفتهپزشکی ابتدا در میگوید: کرمان استان در خشونت آمار وضعیت پیرامون ایسنا با گو و گفت در به کرمان استان

جمهو مقدس نظام قدر پر مناسبتهای از که قضائیه ارقوه منظور به و ایران اسالمی تکری و قضاوت و قضا واالی مقام به نهادن شهیدرج شامخ مقام از یم

میکنم.عرضتهنیتویکرتبقضاییهمکارانوکرمانیززعمردمهمهبهرامیباشدوفایشباشهیدیارانوبهشتیدکترآیتاهللمظلوم

دا استحضار که همانگونه داد: ادامه بهروی اگر اما نمیکنند طی قضایی مسیر آن مصادیق همه لزوما و دارد جامعه در گستردهای مصادیق خشونت ید

اداره به ارجاعی نزاع پروندههای مجموع در خوشبختانه که کرد عنوان باید بپردازم بخواهیم خشونت پدیده اصلی مصادیق از یکی بهعنوان نزاع پروندههای

بودیم.مواجهدرصدی5حدودکاهشبا97سالمشابهمدتبهنسبت98سالدرکرماناستانقانونیپزشکیکل

قانونیکلرمدی سالپزشکی در کرد: بیان کرمان و23تعداد98استان کل201هزار اداره تابعه مراکز در نزاع قانونیپرونده درپزشکی که شد تشکیل استان

است.داشتههمراهبهرادرصدی4.9کاهشبودهپرونده316وهزار23تعدادکهقبلسالمشابهمدتبامقایسه

است.دادهاختصاصخودبهرابالینیمعایناتبخشدرشدهتشکیلپروندههایمجموعازدرصد34نزاعپروندههای98سالدرکرد:خاطرنشانآمیان

پیامانتهای

)۱۱:۱۹-۹۹/۰۴/۰۲(شدیزرواکشورخزانهبهکرماناستاناسنادثبتدرآمدتومانمیلیارد45

شد.صادراستاندرمالکیتسندجلدهزار۹۵گفت:ودادخبرخزانهبهاستاناسنادثبتدرآمدتومانمیلیارد۴۵یزرواازکرماناستاناسنادثبتکلرمدیاستانها-گروه

خب گزارش هفتهرگزاربه بهمناسبت وی معاونان و کرمان استاندار با استان قضائی مدیران و کل رئیس نشست در امروز ظهر محمودی علی کرمان، از تسنیم ی

حدود گذشته سال اینکه بیان با قضائیه داشت:95قوه اظهار شده صادر کرمان استان در مالکیت سند جلد اسناد45هزار ثبت اداره درآمد تومان میلیارد

است.شدهیزرواکشورخزانهبهاستان

اینکه بیان با سال116وی در استعالم پاسخ فقره گفت:98هزار است توجهی قابل آمار که بوده استان اسناد ثبت اداره دا23توسط استان در ثبتی یمرواحد

هستند.فرسودهجیرفتوبردسیرزرنداداراتساختمانکه

اینکهرمدی به اشاره با کرمان استان امالک و اسناد ثبت سیستمهای98کل نیازمند که میشود انجام الکترونیکی بهصورت ثبت اداره فعالیتهای از درصد

امیدوارکامپیوت که است ساخت حال در ارزوئیه و انار شهرستانهای در ثبت ادارات ساختمان افزود: هستیم جدید بهری دولت هفته تا اعتبار تامین با یم

برسد.یربهرهبردا

مدی آمیان قانونیکلرعباس بهپزشکی تعدادی و داشتیم کرمان استان در را کرونا ویروس شیوع اینکه توجه با داشت: اظهار نشست این در کرمان استان
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است.کردهپیداکاهشقبلسالهایبهنسبتکرماناستاندرمیروگرمآمارامادادنددستازراخودجاندلیلاین

م آمار اینکه بیان با مقداروی قبل سال مشابه مدت به نسبت گذشته سال از بعد کرمان استان در میرها و پزشکانرگ از گفت: است کرده پیدا افزایش ی

امیدوا و دارد خوشحالی جای که نداشتیم را کرونا ویروس به ابتال دیگر مورد سیرجان در مورد یک جز به استان درقانونی که ما پزشکان وریم افراد با گیر

نشوند.مبتالیربیمااینبههستندکرونابهمبتالمتوفیان

قانونیکلرمدی درپزشکی اعتبارات کمبود با اینکه به اشاره با کرمان قانونیاستان کشیکپزشکی تعطیلی به منجر امر همین داد: ادامه هستیم پزشکیروبهرو

است.آوردهبهوجودمردمبرایهممشکالتیکهشدهمواردبرخیدرقانونی

جا سال در کرمان استان در تصادفات از ناشی تلفات کاهش از امسالروی ابتدای در کرمان استان در تصادفات تلفات آمار کرد: عنوان و داد خبر درصد60ی

است.داشتهگذشتهسالبهنسبتکاهش

دادگست کل رئیس معاون تقیزاده اینکهرمهدی به اشاره با جلسه این در اختالف حل شوراهای امور در کرمان استان حل47ی شوراهای در پرونده هزار

است.شدهیرگیوجلاستاندرقصاصمورد29ازاختالفحلشورایمداخلهباداشت:اظهارشدهمختومهسازشوصلحبااستاناختالف

دادگست کل رئیس داخلرمعاون اختالف حل شوراهای توسط زندانیان پرونده هزار چهار از بیش اینکه بیان با اختالف حل شوراهای امور در کرمان استان ی

شدند.آزاداستانزندانهایازشاکیانرضایتیافتردوبابتایناززندانی340وهزارگفت:استشدهرسیدگیزندانها

امی مدیررمضان کرمانری استان زندانهای خوشبختانه داشت: اظهار استان و کشور در کرونا ویروس شیوع به اشاره جلسه این در کرمان استان زندانهای کل

یم.رندااستانزندانهایدرکرونابهمبتالزندانیوبودنداماندرمنحوسویروساینازتاکنون

از بیش حاضر حال در گفت: است ساخت حال در و داشته اعتبار ردیف گذشته سالهای در و شده مصوب جیرفت زندان ساخت اینکه بیان با هزار10وی

یم.رداکرماناستانزندانهایسطحدرزندانی

اینکهرمدی عنوان با کرمان استان زندانهای از70کل افزود: شود توجه باید آنها خانوادههای به باید که هستند متاهل زندانیان کرمان استان زندانیان درصد

هستند.بیگانهاتباعزندانیاندرصدچهاروایرانیدرصد96تعداداین

اینکه به اشاره با و55وی سابقه بدون استان زندانیان با45درصد و سابقه دارای زندانیان استزدرصد توجهی قابل آمار که هستند زندان به مجدد گشت

هستند.مجردکرماناستانزندانیانازدرصد30گفت:

اینکهرامی بیان با در10ی دا10زندان استان نگهدارشهرستان به نسبت باید فرمانداران افزود: کهریم دیگر شهرستانی در خودشان شهرستان زندانیهای ی

کند.رسیدگیزندانهااینبهوداشتهیرهمکاداردزندان

شرمدی به کرمان استان زندانهای گفت: کرمان استان تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها بزکتهایرکل آب، مانند استان معوقهریرساختی بدهی گاز و ق

دارند.

)۰۵:۵۲-۹۹/۰۴/۰۱(باختندجانبرنجقرصبالرستانی48پارسال

دادند.دستازراخودجانبرنجقرصبامسمومیتاثربرلرستانی48پارسال
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خب گزارش صداوسیمامرگزاربه ؛مدیری لرستان قانونیکلرکز پارسالپزشکی گفت: دست48لرستان از را خود جان برنج قرص با مسمومیت علت به لرستانی

است.شدهبیشتردرصد50آنازقبلسالبامقایسهدرمسمومیتاینباختگانجاندرصدکهدادند

.بودندنزنفر17ومرداستاندر"برنج"قرصآلومینیومفسفیدقرصبامسمومیتازتلفاتنفر31افزود:نظیفیحمیدرضا

و ویژه تدابیر اعمال نیازمند شک بدون افزایشی روند این گفت: است افزایش حال در متاسفانه استان در برنج قرص با مسمومیت از ناشی تلفات بیان با وی

جل برای تر برایرگیوسختگیرانه مرتبط نهادهای سوی از تر جانبه همه رسانی اطالع نیز و آن فروش ممنوعیت و کشور به برنج قرص غیرقانونی ورود از گاهآی

است.کشآفتاینمخاطراتازعمومییزسا

مسمومیت درمان در اختصاصی پادزهر هیچ و است نشده شناخته انسان در آلومینیوم فسفید سمی اثرات بروز دقیق مکانیسم کنون تا گفت: نظیفی آقای

است.عالمتیـحمایتیاقداماتشاملتنهادرمانیاقداماتونداردوجودآنباحاد

قانونیکلرمدی ازپزشکی بعد نیز بالینی های نشانه و عالئم بروز زمان لحاظ از گفت: و10-15لرستان عالئم آلومینیوم، فسفید قرص خوراکی مصرف از دقیقه

دهد.خراستممکنساعت6ازکمترمدتدرگرموشوندمیظاهرمسمومیتهاینشانه

)۰۹:۵۶-۹۹/۰۴/۰۲(شودمینظراظهاروبررسیلرستاناستانقانونیپزشکیدرپروندههزار50ازبیشساالنه

مدی اکنون خبرهم نشست در لرستان استان قانونی پزشکی علترکل تایید بلکه نیست دفن جواز صدور فقط قانونی پزشکی وظیفه اول وهله در داشت: بیان استان رسانه اصحاب با ی
م با که اجسادی و است افراد مرفوت دلیل بر مبنی شکایتی و شبه هیچ و گردند می متوفی طبیعی دستگاهرگ ورود با مگر شوند نمی داده ارجاع قانونی پزشکی به ندارد وجود آنها گ

ای.شبههوشکایجادوقضا

خب پایگاه گزارش ازربه بیش ساالنه داشت: ابراز نظیفی حمیدرضا نوشته، سنگ در50ی پرونده قانونیهزار میپزشکی نظر اظهار و بررسی لرستان استان

شوند.

حدود داد: ادامه س92نظیفی معاینات حوزه در ها پرونده کل از وردرصد بوده و3/5پایی لرستان در اجساد معاینات به مربوط به1/2درصد مربوط درصد

است.بودهتخصصیکمیسیونهای

دفاع، صدد در تالش تمام با که اجساد یا و ندارند خود از دفاع برای زبانی گاه مظلومین داشت: اظهار هستیم، مظلومین زبانگویای ما اینکه به اشاره با وی

هستیم.حوزهاینهایپروندهتبیینوبررسی

کرد: تاکید د60نظیفی یا و تصادفات مصدومین به مربوط ها پرونده اینرگیردرصد در استان فرهنگی متولیان و رسانه اصحاب است نیاز که است نزاع و ی

باشند.داشتهیربیشتشناسیآسیبویزفرهنگسامورد
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)۱۲:۲۲-۹۹/۰۴/۰۲(گذشتهسالطیلرستانقانونیپزشکیبهپروندههزار۴۶ارجاعکرد؛یحرتشلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.شدهمعاینهنیزجسد۶۵۰وهزارشدهیادزمانمدتدرگفت:ودادخبرگذشتهسالطینهاداینبهپرونده۱۱۴وهزار۴۶ارجاعازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیخرمآباد-

پیگی با داشت: اظهار سخنانی، در خبرنگاران با نشست در دوشنبه امروز نظیفی حمیدرضا مهر، خبرنگار گزارش جزربه به حاضر حال در گرفته صورت یهای

یم.رداقانونیپزشکیساختماناستانشهرستانهایبقیهدرپلدختروسلسلهشهرستان

قانونیپزشکیبهپروندههزار۴۶ارجاع

تخصصیت کرد: عنوان قانونی، پزشکی در فنی انسانی نیروهای به اشاره با قضائی،روی دستگاه قانونیین درپزشکی که پروندههایی از سوم یک است،

هستیم.پاسخگومارامیشودتشکیلقضائیمراجعویردادگست

قانونیکلرمدی مداپزشکی ما نیروهای سوم دو از بیش اینکه بر تاکید با ازرلرستان بیش و دارند دانشگاهی مد۷۰ک آنها از دکتردرصد دارند،رک باالتر و ی

میشود.بررسیاستانقانونیپزشکیدرراپروندههزار۵۰متوسططوربهسالیانهداشت:بیان

سال در اینکه بیان با بر۹۸نظیفی بالغ تخصصی۴۶، حوزه چهار در پرونده قانونیهزار حدودپزشکی گفت: است، شده بررسی کل۹۲استان از درصد

است.گرفتهقراربررسیموردپاییرسمعایناتحوزهدر،۹۸سالدرلرستانقانونیپزشکیبهارجاعیپروندههای

همچنین داشت: بیان به۳.۵وی، ارجاعی پروندههای از قانونیدرصد است،پزشکی بوده استان در اجساد معاینات به به۳.۳مربوط پروندهها از درصد

است.گرفتهقراربررسیموردقانونیپزشکیکمیسیونهایدرنیزپروندههادرصد۱.۲وشدنظراظهاروارجاعآزمایشگاه

قانونیکلرمدی بسیارپزشکی حجم اینکه بیان با سزلرستان معاینات به مربوط ما خدمات از تصریادی است، ازرپایی بیش کرد: معاینات۴۰یح در خدمت نوع

میشود.ارائهقانونیپزشکیسویازپاییرس

نمیآیدقانونیپزشکیبهکروناییفوتیهایاجساد

دیگ بخش در بیمارنظیفی از ناشی اجساد به اشاره با خود سخنان از جرمری که است اجسادی معاینه قانونی، پزشکی وظیفه کرد: عنوان استان، در کرونا ی

میدهند.ارجاعقانونیپزشکیبهراجسداینقضائیمراجعصورتایندرباشد،شدهواقعآندرجنایتو

وظیفه اینکه بیان با قانونیوی اصلیپزشکی وظیفه داشت: بیان نیست، دفن جواز صدور اول درجه قانونیدر کهپزشکی است جسدی فوت علت تعیین

م با اجساد است، گرفته قرار ما کار حاشیه در دفن جواز صدور میشود، دستگاه این وارد نامشخص علت ارجاعربا ما به را شکایت و شبه بدون و طبیعی گ

نمیدهند.

قانونیکلرمدی فوتپزشکی علت است، کرونا ویروس از ناشی قلبی یا تنفسی نارساییهای فوت علت کرونا، از ناشی فوتیهای بحث در گفت: لرستان،

شودمینظراظهاروسیبررستانلراستانقانونیشکیپزدرپروندهارهز50ازبیشالنهسانوشته:سنگ|خبرخبرادامهادامه
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وارد اجساد نوع این رندوم طور به و است مشخص و قانونیطبیعی پیگیپزشکی و درمان بحث در اینکه مگر شد متوفیرنخواهند بستگان و خانواده آنها ی

میشود.قانونیپزشکیواردامراینکهباشندشاکیپزشکیقصوراز

جسد۶۵۰وهزارمعاینه

سال در اینکه به اشاره با خود سخنان ادامه در و۹۸،۴۶نظیفی به۱۱۴هزار قانونیپرونده سالپزشکی به نسبت که شده و۴۸که۹۷ارجاع ۶۱۸هزار

بود، تعداد۵.۱پرونده این از کرد: عنوان داشتهایم، پرونده ارجاع کاهش س۹۲درصد معاینات به مربوط اجساد،۳.۵پایی،ردرصد معاینات درصد۳.۳درصد

است.بودهکمیسیونهابهارجاعیپروندههایبهمربوطدرصد۱.۲وآزمایشگاه

س معاینات پروندههای کل تعداد اینکه بر تاکید با سالروی در استان در و۹۸،۴۲پایی سال۴۴۲هزار به نسبت که بوده یافته۹۷،۳.۷مورد کاهش درصد

است.۱۳رابطهایندرکشوردراستانخرناست،بودهمورد۳۶۷وهزاردوپایی،رسمعایناتبحثدرنفرهزار۱۰۰هرازایبهپروندههاتعدادافزود:است،

قانونیکلرمدی سالپزشکی در اجساد معاینات کل تعداد داشت: بیان و۹۸لرستان، هزار سال۶۵۰، به نسبت عدد این است، بوده و۹۷مورد هزار ۴۴۶که

است.یافتهافزایشدرصد۱۴بودهپرونده

هر ازای به اینکه بیان با جمعیت،۱۰۰نظیفی نفر به۹۲هزار قانونیجسد کشوپزشکی متوسط و میشود ارجاع رابطهرلرستان این در ادامه۷۷ی است، جسد

است.کشوردرچهارمرابطهایندرلرستاناستانخرنداد:

شدندمصدومنزاعهادرنفرهزار۱۳

سال طی استان در رانندگی حوادث از ناشی متوفیان تعداد به اشاره با ادامه در تعداد۹۸وی این گفت: سال۵۲۳، به نسبت که بوده بوده۴۷۳که۹۷نفر نفر

است.یافتهافزایشدرصد۱۰.۵است

قانونیکلرمدی تصپزشکی نرلرستان، کرد: لرستانریح رانندگی حوادث از ناشی مصدومان کل تعداد همچنین است، کشور در هفتم رابطه این در لرستان خ

است.یافتهکاهشدرصدشش،۹۷سالبهنسبتکهبودهنفر۴۹۴وهزار۹۸،۱۰سالدر

دیگ بخش در سالرنظیفی طی استان در نزاع از ناشی مصدومان تعداد اینکه بیان با خود سخنان از و۱۳را۹۸ی عدد۷۲۱هزار این گفت: و کرد عنوان نفر

است.یافتهافزایشدرصدچهار،۹۷سالبهنسبت

است.کشوردر۱۳نیزرابطهایندرلرستانخرنگفت:وی،

قانونیکلرمدی اینکهپزشکی به اشاره با س۶۰لرستان معاینات پروندههای از درردرصد قانونیپایی حوادثپزشکی از ناشی مصدومان به مربوط لرستان

است.بودهپرونده۵۲۲وهزارشدهانجاماستانقانونیپزشکیدرکهآزمایشهاییکلتعدادگفت:است،نزاعورانندگی

آیندهاقتصادآنالین،تجارتیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهایرنا،فارس،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۶:۱۷-۹۹/۰۴/۰۱(یربختیاوچهارمحالدرقشدگیرغآمارافزایش

داد.خبریربختیاوچهارمحالاستاندرقشدگیرغآمارافزایشازیربختیاوچهارمحالقانونیپزشکیکلرمدی

همشه گزارش مدیربه سامانپور، علی ایرنا، از نقل به آنالین قانونیکلری بختیاپزشکی و چهارمحال آمارراستان گفت: خبرنگاران با گو و گفت در ، ی

است.داشتهرشددرصد70استانایندرقشدگیرغ

گذشتهسالطیستانلرقانونیشکیپزبهپروندهارهز۴۶جاعارمهر:|خبرخبرادامهادامه
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سال کرد: اظهار غ98،38وی اثر در تعدادرنفر این از که کردند فوت استان این در و31قشدگی مرد بختیاز7نفر و چهارمحال استان این در غرن شدند.ری ق

است.دادهخریزکشاورآباستخرهایورودزایندهرودخانهدرقشدگیرغینربیشتافزود:یربختیاوچهارمحالقانونیپزشکیکلرمدی

)۰۶:۲۵-۹۹/۰۴/۰۱(ایجادهتلفاتدومرتبهفارسدرصدی؛37ازبیشکاهشبا

است.جادهایمیروگرملحاظبهکشوراستاندومینتهرانازپسفارساستانوشدهثبتجادهایتصادفاتدرفوتینفر143امسالابتدایماهدودر

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما، مدیری ، فارس قانونیکلرکز امسالپزشکی ابتدای ماه دو در گفت: و143فارس شده ثبت جادهای تصادفات در فوتی نفر

است.جادهایمیروگرملحاظبهکشوراستاندومینتهرانازپسفارساستان

شه درون تصادفات فوتیهای میزان کرد: بیان درودچی شهرعلیرضا برون و جاری سال در فارس استان در حالیری در آمار143ی این که است شده ثبت نفر

بودهایم.فوتیهاآمارکاهششاهدقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکهبودشدهثبتنفر203پارسال

سال ابتدایی ماههای در و گذشته سال در کرد: اضافه جادهای98وی تصادفات شه152در درون تصادفات در و فارس استان در نیزرنفر خود51ی جان نفر

شه درون تصادفات در استان فوتیهای میزان امسال که است حالی در این دادهاند دست از بهررا شه47ی بین تصادفات در و رسیده بهرنفر آمار این نیز ی

استرسیدهنفر96

کاهش از همچنین شه29.5او درون رانندگی حوادث درردرصدی شه2ی برون رانندگی حوادث در گفت: و داد خبر گذشته کاهشرماه با نیز درصدی37ی

بودیم.روبرو

قبل سال مشابه زمان مدت به نسبت و داشته توجهای قابل کاهش فارس استان در رانندگی مصدومان میزان بررسی مورد مدت در کرد: اضافه 65درودچی

است.داشتهکاهشجادهایمصدومانمیزاندرصد

مدی گفته قانونیکلربه فارسپزشکی استان در امسال ابتدایی ماه دو غ19در علت به نیز میزانرنفر این از که باختهاند جان شدگی و15ق آقا خانم4نفر نفر

هستند.

فرداشهریرخبپایگاهدیگر:منابع

یبختیارومحالچهاردرگیدقشغرآمارایشافزآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه
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/۹۹/۰۴(گرفترانفر19جانآذربایجانشرقیدرکارحوادثشرقی/آذربایجاناستاندرکارحوادثازناشیمیروگرمافزایش
۰۱-۰۷:۲۶(

دادند.دستازخودراجاناستاندرکارازناشیحوادثاثربرامسالماههدوطینفر19گفت:شرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با داشت:رگو اظهار شرقی19یز آذربایجان دراستان کار از ناشی حوادث اثر بر امسال اول ماهه دو طی نفر

است.بودهمردآنهاهمگیکهدادنددستخودراازجان

است.یافتهافزایشنفر19بهبودنفر9کهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآماراینگفت:استانقانونیپزشکیکلرمدی

تش صورت این به را افراد این فوت علت فرد کهرصفایی کرد بلندی،10یح از سقوط علت به سخت،4نفر جسم برخورد براثر ب3نفر براثر ورنفر گرفتگی ق

دادهاند.دستازراخودجانخفگیعلتبهنیزنفریکوسوختگیاثربرنیزنفریک

تعداد مدت این درطی کرد: اضافه ادارات147وی به کار حوادث از ناشی مصدومیت اثر بر نیز قانونینفر تعدادپزشکی این از که کردند مراجعه نفر5استان

بودند.مردبقیهونز

نیز امسال اردیبهشت در افزود: فرد کا11صفایی حادثه علت به کهرنفر آن از قبل سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که کرده فوت بود9ی نفر3نفر

مدت این طی همچنین است. داشته کا100افزایش حوادث مصدومیت علت به نیز اداراترنفر به قانونیی آنهاپزشکی از نفر چهار که کردند مراجعه استان

دهد.مینشانرادرصدی24کاهش98سالدرمشابهمدتبهنسبتآمار.اینبودندنز

قانونیکلرمدی کاپزشکی حوادث شدگان فوت کل تعداد داد: ادامه شرقی سالرآذربایجان در با98ی که78برابر بود آنان25نفر از بودند.زنفر مرد بقیه و ن

60002پیام/انتهای

کنارمن،یزرتبآنالین،جوانیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

ایجادهتلفاتدومرتبهسفارسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۱۳-۹۹/۰۴/۰۱(شدافتتاحغربیآذربایجانقانونیپزشکیساختماندومفاز

شد.افتتاحارومیهدراستانقانونیپزشکییحرتشسالنوشناسیسمآزمایشگاهغربیآذربایجانایسنا/

سازمان رئیس روشنی، قانونیرسول برداپزشکی بهره و افتتاح آیین در تیرماه یکم امروز صبح غربی ساختمانرآذربایجان دوم فاز از قانونیی استانپزشکی

ب ارومیه در مساحترکه به استان قانون پزشکی ساختمان دوم فاز افزود: شد، سال3000گزار از که مربع سم93متر آزمایشگاه شامل و بود شده زنی کلنگ

است.یحرتشسالنوشناسیآسیبشناسی،

تص است، ملی های پروژه جز پروژه این اینکه به بااشاره تشروی سالن فقدان کرد: عللریح از رجوع ارباب حقوق تضییع و دادرسی اطاله آزمایشگاه؛ و یح

است.پروژهایناحداثاصلی

تش سالن قضائیه قوه هفته در اینکه بر تاکید با بهرروشنی نیز پروژه این کرد: نشان خاطر شود، می افتتاح میاندوآب در نیز استان جنوب یح

شود.میافتتاحقانونیپزشکیامکاناتبهدسترسیبرایمسافتیبعدکردنکمهدفباومترمربع4000مساحت

سازمان قانونیرئیس اینکهپزشکی به اشاره با غربی قانونیکزرم17آذربایجان گذشتهپزشکی سال در کرد: اظهار دارد، وجود استان در پرونده70فعال هزار

گرفت.قراررسیدگیوبررسیموردآزمایشگاهیپروندههزار17فوتی،پرونده2000معاینه،

بردا بهره و افتتاح آئین تیرماه اول امروز ایسنا؛ گزارش ازربه همزمان در47ی کشور قضائیه قوه رئیس حضور با و کنفرانس ویدئو صورت به ملی 24پروژه

ب کشور اعتباراستان با ها پروژه این شد، بررگزار بالغ ساختمان252ی دوم فاز پروژه که شد افتتاح تومان قانونیمیلیارد احداثپزشکی و غربی آذربایجان

رود.میشماربههاپروژهاینجملهازنیزاستانجنوبیحرتشسالن

پیامانتهای

تسنیمفارس،ایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۳۶-۹۹/۰۴/۰۱(غربی)(آذربایجانشدافتتاحقوهقضائیهرئیسدستوربهتکابقانونیپزشکیکزرم

م ایرنا- بهرهبردارمهاباد- آیین با همزمان قضائیه قوه رئیس دستور به آذربایجانغربی جنوب در تکاب قانونی پزشکی طرکز از فرماندار،ری حضور با کشور، سراسر در قوه این عمرانی حهای
شد.یزراهانداوافتتاحمحلیمسووالنازجمعیوجمعهامام

کنفرانس ویدئو صورت به که ویژه آئین این در تکاب جمعه بامام آذربایجانغربی شهرهای سایر با همزمان تبرو با شد، گفت:رگزار قوهقضائیه هفته یک

مردم ذهن در شبهه ایجاد دنبال به نظام هستنددشمنان قضائیه قوه در فعلی تحولی و انقالبی نگاه مورد جدادر مفسدان از را پاکدستان حساب مردم اما
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کردهاند.

براد عیسی جمهورحجتاالسالم نظام افتخار افزود: وری است کرده شروع قضاییه قوه درون از را اقتصادی مفسدان با برخورد که است این ایران اسالمی ی

است.گرفتهقراردشمنانحملههایآماجموردقضاییدستگاهامروزدلیلهمینبه

خواهدکرد.عبورتنگناهاوسختیهاازانسجامواتحادبااسالمیانقالبآرمانهایبهراسخاعتقادوایمانپشتوانهبهایرانملتکرد:بیانوی

دادگست باالتررئیس قضایی حوزه عملکرد زمینه در شاهیندژ و تکاب اینکه بیان با مراسم این در نیز تکاب درری آذربایجانغربی شهرهای میان در را رتبه ین

است.شدهمختومهگذشتهسالنخستنیمهدرتکابیردادگستمختلفشعبههایبهورودیپروندههایدرصد۶۵گفت:داشتند۱۳۹۸سال

برخوردا بیماررحمان شیوع دوران محدودیتهای و شرایط اگر افزود: دادگستری پروندههای شدن مختومه میزان نبود کرونا شهرستانری این ازی بیش به

میرسید.درصد۸۰

زمان اینکه به اشاره با دادگستوی در پروندهها به شعبررسیدگی به ورودی پروندههای به رسیدگی حیث از داشت: اظهار است هفته سه حداکثر تکاب ی

میشود.محسوبقضادستگاهبرایموفقیتیکامراینکهنیستیممواجهرسیدگیاطالهباهماکنونیردادگستمختلف

میرود.بهشمارآذربایجانغربیاولشهرسهجزونیزالکترونیکیابالغزمینهدرشهرستاناینکرد:بیانتکابیردادگسترئیس

راهانداربرخوردا به اشاره با مزی قانونیکزری شهرستانپزشکی این مدر این رارگفت: خود فعالیت دوباره سال هشت از پس هماینککز و کرده آغاز

میشود.ارائهمستقیمبهصورتتکاب،شهدایبیمارستانپزشکانازنجارزادگان،محمدرضادکترمسوولیتباشهرستانایندرقانونیپزشکیخدمات

واحد نبودن دلیل به این از قانونیپیش کهپزشکی میکردند مراجعه همجوار شهرهای به نهاد این به مربوط امور انجام برای شهروندان شهرستان، این در

شود.انجامتاخیرباشهرستاناینقانونیپزشکیاقداماتتابودشدهباعثامراین

رسید.یربهرهبردابهکشورشهر۳۰باهمزمانتکابومیاندوآبارومیه،شهرهایدرقوهاینعمرانیحهایرطقضاییهقوههفتهمناسبتبه

دارد.جمعیتنفرهزار۸۱کهاستآذربایجانغربیجنوبیشهرهایازتکاب

کردپرسیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۳۳-۹۹/۰۴/۰۱(شدآغازیزکرماستاندرقضائیهقوهحرطچهارازیربردابهره

شد.آغاریزکرماستاندرقضائیهقوهرئیسحضورباکنفرانسویدئوصورتبهکشورسراسرباهمزمانیکشنبهروزقضائیهقوهحرطچهارازیربردابهره-ایرنا-اراک

ط این از یکی محالت زندان جدید ورساختمان هزار هفت متراژ با که بود و۸۰۰حها هزار چهار و عرصه مربع مربع۳۰۰متر عمومی،زمتر بندهای شامل بنا یر

ادا ساختمان انبار و مالقات سالن سالمت، قرنطینه آشپزخانه، سردخانه، کتابخانه، نمازخانه، سربازان، بارآسایشگاه و۲ی اعتباراترمیلیون۵۰۰میلیارد یال

غربی)(آذربایجانشدافتتاحقوهقضائیهرئیسدستوربهتکابقانونیشکیپزکزمرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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بود.شدهآغاز۹۶درینرخیهایکمکمحلازیالرمیلیون۵۰۰ومیلیارد۱۴۲ودولتی

و هزار یک مساحت به دلیجان زندان جدید در۶۰۰بند موتورخانه،۲مترمربع سردخانه، کتابخانه، نمازخانه، سربازان، آسایشگاه عمومی، بندهای شامل طبقه

حضو مالقات سالن سالمت، هرقرنطینه برآورد با خصوصی کابین و هرمیلیارد۴۰ینهزی میلیاردزیال، کردپنج استفادهرینه با دولتی منابع جویی صرفه و یال

یافت.پایانیرسالجاابتدایوآغاز۹۷سالدریالرمیلیارد۳۵مبلغبهینرخیکمکومنابعاز

مساحت به خمین شهرستان زندان چندمنظوره سوله کارب۶۰۰تکمیل با آمورمترمربع حرفه و ورزشی فرهنگی بازی ورمیلیارد۲ی منابع محل از اعتبار یال

یافت.پایانیرسالجاابتدایوآغازگذشتهسالدرینرخیکمکهای

کل اداره جدید قانونیساختمان مپزشکی و۲۵یزکراستان هزار چهار گذشته سال ماه و۲۰۰دی هزار سه اعیانی متراژ و مربع شامل۲۰۰متر مربع ۳۸متر

رسید.یربردابهرهبهیالرمیلیارد۱۳بربالغیراعتباکردینهزهباکنفرانسسالنهمایش،سالنجملهازاتاق

داشتند.حضورقضاییمقاماتازچندتنواراکدادستانی،زکرماستانیردادگستکلرئیسکشور،قانونیپزشکیمعاونمراسمایندر

عمومی،۲۱۲ های دادگاه و دادگاه دادسرا، و۱۳۷شعبه اختالف حل داو۱۷۰شعبه میلیونرموسسه یک جمعیت به نف۴۱۴ی مرهزار استان خدماتزکری ی

میکنند.ارایهقضایی

بسیجتابناک،یرخبپایگاهبرنا/سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۱۶-۹۹/۰۴/۰۱(شدافتتاحیزکرماستانیردادگستیرمجموعهزعمرانیهایپروژهکشور؛سراسرباهمزمان

مزکرایسنا/م استان زندانهای کل اداره و قانونی پزشکی کل اداره عمرانی های پروژه ویدئزکری صورت به بهرهوی به قضائیه قوه رئیس حضور با و کشور سراسر با همزمان کنفرانس
رسید.یربردا

متراژ با محالت زندان جدید ساختمان ایسنا، گزارش و7800به عرصه کتابخانه،4300مترمربع نمازخانه، سربازان، آسایشگاه عمومی، بندهای شامل بنا مترمربع

ادا ساختمان انبار و مالقات سالن و سالمت قرنطینه آشپزخانه، موتورخانه، هرسردخانه، برآورد با هرمیلیارد145ینهزی و وزیال میلیارد دو کرد میلیون500ینه

خیر های کمک و منابع از استفاده با دولتی اعتبارات جویی صرفه و مبلغریال به و142ین سالرمیلیون500میلیارد در سال96یال ابتدای در و شد 98آغار

یافت.پایان

مساحت به دلیجان زندان جدید بند موتورخانه،1600ساخت سردخانه، کتابخانه، نمازخانه، سربازان، آسایشگاه عمومی، بندهای شامل طبقه دو در مربع متر

حضو مالقات سالن سالمت، هرقرنطینه براورد با خصوصی و کابین و کردزیال،هرمیلیارد40ینهزی استفادهرمیلیارد5ینه با دولتی منابع جویی صرفه و یال

یافت.پایان99ابتدایدروشدآغاز97سالدریالرمیلیارد35مبلغبهینرخیکمکومنابعاز

شدآغازیکزمراستاندرقضائیهقوهحطرچهارازیداربرهبهرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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مساحت به خمین شهرستان زندان چندمنظوره سوله کارب600تکمیل با آمورمترمربع حرفه و ورزشی فرهنگی هزی برآورد با میلیاردزی دو هرینه و ینهزیال

یافت.پایان99ابتدایوآغاز98سالدرینرخیهایکمکومنابعمحلازکرد

کل اداره جدید قانونیساختمان تخ98دی25درپزشکی عملیات شروع بازسارجهت و فیزیب فضای نیاز رفع منظور به شد.زی کل اداره این تحویل الزم یکی

حدودا عرصه اعیانی4200متراژ متراژ و شامل3200مترمربع ت38مترمربع اصلی است. کنفرانس سالن و همایش سال عدمراتاق، قدیم ساختمان مشکل ین

فی فضای بازسازوجود تکمیل با مشکالت این که بود پزشک معاینات اتاق پذیرش، سالن رجوع، ارباب انتظار سالن جمله از تخصصی شوند.زیکی می رفع ی

.استیالرمیلیارد13تاکنونخصوصایندرگرفتهصورتهایینهزهکلجمع

پیامانتهای

پانامیزان،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۴۷-۹۹/۰۴/۰۱(جنوبیخراساندرنزاعپروندههایتشکیلافزایشیروندکرد؛اعالمجنوبیخراسانقانونیپزشکیکلرمدی

گذشته سال اینکه بیان با و۱۹جعفرزاده و۹۰۷هزار نزاع پروندههای تشکیل متاسفانه گفت: شد، ارجاع جنوبی خراسان قانونی پزشکی كل اداره به بالينی معاينات حوزه در پرونده
دارد.افزایشیرونداستانقانونیپزشکیدریرگیرد

خب خبرنگار گزارش (رگزاربه امروز صبح جعفرزاده» «مصطفی بیرجند، از شبستان خبرتی۱ی نشست در اینکهر) به اشاره با رسانه اصحاب با قانونیی درپزشکی

تش سالن بالینی، معاینات حوزه گذشتهرسه سال در کرد: اظهار کند، می فعالیت تخصصی های کمیسیون و و۱۹یح در۹۰۷هزار بالینی معاینه پرونده مورد

است.داشتهرشددرصد۷.۲آنازقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهاستشدهتشکیلاستان

قانونیکلرمدی اینکهپزشکی بیان با جنوبی وخراسان هزار چهار گذشته سال گفت: دارند، قرار آمار صدر در تصادفات از ناشی مصدومان بالینی معاینات در

اند.شدهمعاینهاستانقانونیپزشکیدرترافیکیحوادثمصدوممورد۵۲۶

افزایش از سال۸.۶وی به نسبت ترافیکی حوادث مصدومین گذشته۹۷درصدی سال در تصادف از ناشی متوفیان افزود: و داد که۲۷۸خبر بوده ۱۳مورد

است.داشتهرشدآنازقبلسالبهنسبتدرصد

قانونیپزشکینزاعهایپروندهافزایش

شدافتتاحیکزمراستانیگسترددامجموعهیرزانیعمرهایپروژهایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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و هزار سه اینکه به اشاره با از۶۲۴جعفرزاده قبل سال مشابه مدت به نسبت آمار این داد: ادامه است، بوده نزاع به مربوط بالینی معاینات حوزه در پرونده

شود.میمحسوبیرخطزنگکهاستداشتهافزایشدرصد۱۰.۶آن

قانونیکلرمدی درپزشکی اینکه بیان با جنوبی جا۲خراسان سال تص۷۲۱یرماهه است، شده انجام نزاع به مربوط بالینی معاینه میزانرمورد این کرد: یح

دارد.رشددرصد۸.۹قبلسالمشابهمدتبهنسبت

شده یاد مدت طی اینکه به اشاره با م۵۹۸وی تمام گفت: است، شده دفن جواز و فوت گواهی صدور به منجر و معاینه مشکرجسد طبیعی، غیر های کوگ

شود.دادهارجاعقانونیپزشکیبهدفنجوازوفوتگواهیصدورمعاینه،برایبایدخشنو

جنوبیخراسانقانونیپزشکیمراکزدرپزشککمبود

در وقت تمام پزشک یک گذشته سال اینکه بیان با قانونیجعفرزاده مپزشکی این ساختمان احداث اجرایی عملیات و شد مستقر فردوس نیزرشهرستان کز

ام حذف و کرونا ویروس شیوع با متاسفانه اما افزود: شد، خواهد آغاز زودی مربه دوباره ها قانونیکزریه امپزشکی و شد مواجه مشکل با اینرفردوس یه

است.شدهلغوپزشک

قانونیکلرمدی انداپزشکی راه گذشته سال نیز سربیشه قانون پزشکی کرد: تاکید جنوبی میزخراسان اعزام شهرستان این به هفته در روز سه پزشک و شده ی

شود.

شهرستان در اینکه بیان با اداریزوی فضای و پزشک کمبود با نیز اسفندماهرکوه از که نیز پزشکی های کمیسیون داد: ادامه هستیم، مواجه اردیبهشت۹۸ی تا

است.یرگزاربحالدراکنوناماافتادتعویقبهکروناشیوعدلیلبهامسالماه

375پیام/پایان

)۰۸:۵۱-۹۹/۰۴/۰۱(یافتافزایشجنوبیخراساندرنزاعازناشیصدماتپزشکیمعاینات

مدی - ایرنا - بیماربیرجند شیوع دلیل به گفت: جنوبی خراسان قانونی پزشکی دررکل کرونا جا۲ی سال ابتدای معاینه۷۳۱یرماه مورد استان قانونی پزشکی در نزاع متعاقب فرد مورد
است.داشتهافزایشدرصد۸.۹قبلسالمشابهمدتبهنسبتتعداداینکهگرفتندقرار

جنوبیاسانخردراعنزپروندههایتشکیلایشیافزروندشبستان:|خبرخبرادامهادامه
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خب نشست در یکشنبه روز جعفرزاده گذشتهرمصطفی اسفندماه افزود: جنوبی خراسان قضایی شورای دلیل۱۳ی به که داشتیم تصادف از ناشی فوتی مورد

است.داشتهکاهشدرصد۳۸قبلسالمشابهمدتبهنسبتکرونایربیماشیوعبامقابلهبرایشدهاجرامحدودیتهای

همهگی و شیوع دوران در کرد: بیان شهروی از مردم مراجعه بدون پزشکی کمیسیونهای کردیم سعی آن از قبل حتی کرونا طری از و دیگر شهر به یقری

شود.گزارربکنفرانسوویدئ

قانونیکلرمدی قبلپزشکی سال داشت: اظهار جنوبی و۱۹خراسان قبلتر۹۰۷هزار سال نسبت به که شد انجام استان در بالینی داشت،۷.۲معاینه افزایش

است.بودهقایناتشهرستانبهمربوطدرصد۳۷.۹بارشدینربیشتامابیرجندشهرستانبهمربوطمعایناتینربیشت

داشتهاند.رامراجعاتمیزانینربیشتیرگیردونزاعازناشیمصدومانوتصادفاتمصدمانترتیببهمعمولطبقداد:ادامهوی

قانونیکلرمدی بهپزشکی کننده مراجعه تصادفات از ناشی مصدومان مجموع جنوبی قانونیخراسان وپزشکی هزار چهار را قبل سال در اعالم۵۲۶استان نفر

شدند.معاینهومعرفیقانونیپزشکیاداراتبهنزاعبرایمورد۶۲۴وهزارسهپارسالهمچنینگفت:وکرد

تصادف از ناشی مصدومان تعداد مدت این در افزود: نزاع۸.۶وی از ناشی و جزو۱۰.۶درصد نزاع آمار کلی عدد نظر از میدهد، نشان را افزایش درصد

یم.رداراافزایشدرصدینظرازاماهستیمکشورپایینرتبههای

پارسال کرد: بیان در۵۶۵جعفرزاده قانونیجسد کهپزشکی گرفت قرار دفن گواهی صدور و معاینه از۲۱مورد ناشی فوتیهای همچنین داشت رشد درصد

بودیم.شاهدراافزایشدرصد۱۳بامورد۲۷۸تصادف

تص بیشتروی کرد: باریح پراید خودرو تصادفات این یکسر که است بوده تصادفات از ناشی قبل سال فوتی موارد موتورسیکلت۵۰ین همچنین است بوده مورد

است.داشتهیادیزجانیتلفاتنیز

قانونیکلرمدی بیماپزشکی این نکنیم فکر و باشیم جدی همچنان کرونا خصوص در تا ماست همه وظیفه کرد: تاکید جنوبی شرایطرخراسان یا شده تمام ی

است.شدهعادی

تق گفت: اروی هواپیمای از بیشتر یکبار روز دو هر اخیر روز چند در درویبا است شرایط شدن عادی میبینیم جامعه سطح در آنچه اما میدهیم تلفات کراینی

باشیم.شاهدنسلهادرآیندهسالهایراعوارضایناستممکنواستناشناختهآنعوارضونیستعادیکروناچیزهیچحالیکه

دا انتظار که نمیشود گرفته جدی سایر و مسافرتها به نرفتن خانه، در نشستن بهداشتی، توصیههای کرد: تاکید بیایدرجعفرزاده یادشان مجدد مردم یم

است.زندگیسبکتغییرکنیمعادتبایدآنچهبهبلکهاستنشدهعوضکروناوضعیت

یک کرد: عنوان گذشته سال در کل اداره اقدامات برخی به اشاره با قانونیوی مستقرپزشک بار نخستین برای فردوس شهرستان در استخدامی و وقت تمام

شد.واقعموثرقانونیکارشناسینظراتبهرسیدگیدقتافزایشوفرایندهابهبوددرکهشد

قانونیکلرمدی انداپزشکی راه پارسال گفت: جنوبی قانونیکزرم۴۹یزخراسان مطپزشکی کشور مردر دو که شد نهبندانرح و سربیشه شهرستانهای در کز

بود.جنوبیخراسانبهمربوط

م گذشته سال داد: ادامه قانونیکزروی انداپزشکی راه مزسربیشه از هفته در روز سه صورت به پزشک که شد راری الزم اقدامات و اعزام سربیشه به استان کز

میدهد.انجام

همکا وقت پاره پزشک اینکه علیرغم نهبندان در همچنین داشت: اظهار همکارجعفرزاده با میکرد فرمانداری اسفندماهری از و گرفت قرار ما اختیار در فضایی ی

است.شدهمستقروقتتمامپزشکگذشته

تص شهروی کرد: دادگستریح در پارسال سازمانریور قانونی، پزشکی کل اداره بین تفاهمنامهای فردوس قانونیی خیپزشکی فردوسرکشور، فرماندار و ین

شود.یزراهانداقانونیپزشکیساختمانتاشدمنعقد
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قانونیکلرمدی پزشکانپزشکی کرد: عنوان جنوبی ورم۲خراسان فردوس امریزکز امرکوه اما بودند شدهایم.ریه مواجه مشکل با مجدد اکنون و شد حذف یهها

الکترونیکصورتبهرسمیاسنادهزار۱۸ازبیشصدور

کاداستررمدی قانون اجرای راستای در پارسال گفت: هم جنوبی خراسان امالک و اسناد ثبت و۱۸کل دفاتر۵۸۱هزار به برخط و الکترونیکی صورت به استعالم

شد.دادهپاسخروزدوازکمتردرآنهادرصد۹۸.۵کهدادیمپاسخاستانرسمیاسناد

شه همچنینریارغالمرضا افزود: و۹ی و۱۹۸هزار دادیم پاسخ برخط صورت به را قضایی مراجع از و۱۸استعالم در۴۱۰هزار الکترونیکی معامله خالصه مورد

است.شدهثبتروزدوازکمتردردرصد۹۷.۸کهرسیدثبتبهاسناددفاتر

است.شدهدادهتحویلآنیرکاداستسندکهاستگرب۶۹۶وهزار۲۶استاندرصادرهمالکیتاسنادکلتعدادکرد:بیانوی

ورمدی یکهزار صادره دولتی اراضی اسناد تاکنون داشت: اظهار جنوبی خراسان امالک و اسناد ثبت موقوفهرب۷۹۸کل اسناد کشاوررب۷۱۴گ، اسناد یزگ،

و موادرب۴۳۳یکهزار اراضی مالکیت اسناد مهررب۲۴گ، مسکن اجرای ورب۱۳۵گ، یکهزار روستایی مالکیت اسناد ساماندهی قانون دررب۶۶۶گ، سند گ

است.شدهصادراستان

شد.مختومهپرونده۱۲۷وهزار۲کهشدتشکیلاجراییپرونده۸۰۹وهزار۲رسمیاسنادمفاداجرایبخشدرپارسالهمچنینداد:ادامهوی

راریارشه اجرایی ادارات در شده وصول بانکی معوقات میزان و۶۶۶ی و۹۹۴میلیارد و۶۵۷میلیون تعدادر۳۴هزار گذشته سال گفت: و کرد اعالم یال

شد.مختومههمهکهبودمورد۱۵دفاترتخلفاتپروندههایبهرسیدگیومورد۲۲۸نظارتاداراتدرشدهرسیدگیپروندههای

شد.انجامکتهارشتغییراتثبتمورد۷۹۵وهزار۲ورسیدثبتبهاستاندریرغیرتجاموسسه۱۱۴وکترش۴۲۰گذشتهسالکرد:عنوانوی

قدیمیترمدی از یکی اسناد ثبت سازمان داشت: اظهار جنوبی خراسان امالک و اسناد ثبت بخشرکل چهار در که است قضاییه قوه به وابسته سازمانهای ین

میکند.فعالیتکتهارشثبتورسمیاسنادمفاداجرایاسناد،امالک،

با نیز استان امالک و اسناد ثبت کل اداره شد: یادآور ستادی،۱۰پرسنل،۱۵۰وی واحد چهار ثبتی، رسمی،۴۴واحد اسناد و۳۵دفتر ازدواج طالق۱۵دفتر دفتر

میدهد.ارائهخدماتمردمبهحوزهچهارایندر

سالریارشه از گفت: بخشهای۱۳۹۳ی در سازمان خدماتی فرایندهای تمامی و شد ایجاد کشور ثبتی نظام کل در تحولی کاداستر قانون شدن اجرایی با

میشد.ارائهمردمبهالکترونیکیصورتبهمختلف

همکا با که بود الکترونیک اسناد به دار منگوله دفترچه و قدیمی مالکیت اسناد تبدیل کاداستر، قانون تصویب از بعد سازمان اولویتهای از یکی افزود: یروی

همکا عدم دلیل به دولتی اسناد بخش در اما شد انجام خوبی به حقیقی اشخاص بحث در همکاران و درصدیرمردم صد موفقیت هنوز دستگاهها برخی ی

نکردهایم.کسبرا

استانریارشه امالم و اسناد ثبت کل اداره سازمانی چارت داشت: اظهار که۲۲۴ی است و۱۵۰پست تصدی دارای مشکل۹۴پست که است بالتصدی پست

میشود.محسوباستانمردمبهخدمتارائهراهسربرگیربز

هستیم.استانمسووالنیرهمکانیازمندزمینهایندرداشت:اظهارودانستاستانمشکالتدیگرازراداراییتملکاعتباراتکمبودوی

تصرمدی جنوبی خراسان امالک و اسناد ثبت بزرکل پروژه دو قبل سال کرد: سالریح از که و۹۶گ کردیم فعال بود درآمده تعطیل حالت به اما شده شروع

میرسد.یربهرهبردابهقضاییهقوههفته

مساحت به سرایان شهرستان اسناد ثبت اداره داد: ادامه اعتبار۷۰۰وی و شهرستانرمیلیارد۲۷متر و مساحتریزیال به اعتبار۵۰۰کوه با میلیارد۲۳مترمربع

یم.ردااستانمسووالنکمکبهنیازآنیزمحوطهساوتجهیزبرایامارسیدسرانجامبهملیوسازماناعتباراتازیالر
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خاورستانرسا،بیرجندیرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۳۰-۹۹/۰۴/۰۱(استداشتهرشددرصد۸.۹خراسانجنوبیدرنزاعازناشیمصدومینخراسانجنوبی:قانونیپزشکیکلرمدی

مدی - سالربیرجند دوماهه در خراسانجنوبی در نزاع از ناشی مصدومین گفت: خراسانجنوبی قانونی پزشکی سال۹۹کل در مشابه مدت به داشته۸.۹حدود۹۸نسبت رشد درصد
است.

خب نشست در یکشنبه صبح جعفرزاده مصطفی مهر، خبرنگار گزارش سالربه در کرد: اظهار خراسانجنوبی قضائی شورای اعضای و۱۹تعداد۹۸ی ۹۰۷هزار

داشتهایم.خراسانجنوبیقانونیپزشکیدربالینیمعاینهمورد

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی گذشته سال در اینکه بیان با ناشیرخراسانجنوبی مصدومین کل بیانکرد: دادند، تشکیل تصادفات مصدومین را ما مراجعین ین

است.داشتهرشدخودازقبلسالبهنسبتدرصد۸.۶کهبودهاندنفر۵۲۶وهزار۴شدندمعاینهاستانقانونیپزشکیدرکهتصادفاتاز

و هزار سه اینکه به اشاره با در۶۲۴جعفرزاده نزاع از ناشی مصدومیت متعاقب نیز قانونینفر ادامهداد:پزشکی شدهاند، معاینه گذشته سال در خراسانجنوبی

است.داشتهافزایشدرصد۱۰.۶حدود۹۷سالبامقایسهدرنیزآماراین

گذشته سال در همچنین افزود: مجموعه۵۶۵وی در قانونیجسد فوتپزشکی گواهی صدور به منجر و معاینه ذیربط دستگاههای تقاضای حسب استان

است.داشتهرشدآنازماقبلسالبهنسبتدرصد۲۱کهشده

قانونیکلرمدی خراسانجنوبیپزشکی در تصادف از ناشی فوتیهای بیانکرد: سال۲۷۸خراسانجنوبی در مشابه مدت به نسبت که است بوده ۹۷مورد

است.داشتهرشددرصد۱۳حدود

ماه اسفند در اینکه بیان با آن۱۳حدود۹۸جعفرزاده از قبل سال مشابه مدت به نسبت که داشتیم تصادف از ناشی فوتی است،۳۸مورد داشته کاهش درصد

سال نخست دوماهه در در۷۳۱تعداد۹۹افزود: را نزاع از ناشی مصدوم فرد قانونیمورد سالپزشکی در مشابه مدت به نسبت که کردیم حدود۹۸معاینه

است.داشتهافزایشدرصد۸.۹

انگا عادی از پزشک یک عنوان به اینکه به اشاره با میکنیمروی تصور ما همه متأسفانه داد: ادامه دارم، انتقاد مردم توسط کرونا ویروس به ابتالء موضوع ی

میکند.گرفتارراماآنعواقببیمباالتیصورتدرواستمتفاوتبسیارسادهسرماخوردگییکباکروناکهحالیدرشدهعادیچیزهمهکه

قانونیکلرمدی درپزشکی وقت تمام پزشک یک استقرار اینکه بیان با قانونیخراسانجنوبی سالپزشکی در خوب اقدامات از یکی بر۹۸فردوس گفت: بود،

کردیم.فردوسدرقانونیپزشکیساختمانساختبهشروعینرخیکمکباماهیوررشهدرتفاهمنامهیکاساس

است.گشتهزباخودعادیروالبه۹۹اردیبهشتاواخرازبودافتادهتأخیربهکروناواسطهبهکهقانونیپزشکیکمیسیونهاییرگزاربشد:یادآورجعفرزاده
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آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۳۹-۹۹/۰۴/۰۱(جنوبی)خراسان(کروناییتخلفپرونده27تشکیلتانزاعپروندههایافزایشازنشست|یکروایت

خب نشست ازردر خراسانجنوبی قضایی شورای تشکیل50ی پی در و شد گفته پراید خودرو از ناشی فوتی تصادفات پرداخت27درصد به متخلفان و کرونایی یالرمیلیون153پرونده
شدند.ملزمنقدیجزای

خب گزارش بزرگزاربه بهمناسبت بیرجند، از فارس وری بهشتی دکتر آیتاهلل شهادت و قضاییه هفته خب72گداشت نشست امروز ظهر یارانش از شورایرتن ی

شد.گزارربخراسانجنوبیقضایی

مدی جعفرزاده» قانونیکلر«مصطفی بهپزشکی اشاره با و19خراسانجنوبی سال907هزار در بالینی معاینه سال98مورد به نسبت درصدی هفت رشد و

و چهار تعداد این از گفت: و526قبل، هزار سه و درصدی هشت رشد با تصادفات به مربوط بوده624مورد نزاع با ارتباط در درصدی ده رشد با نیز مورد

است.

معاینه از رشد565وی با دفن مجوز صدور و جسد معاینه سال21مورد در افزود:98درصدی و داد افزایش278خبر با فوتی طی13مورد تصادف50درصد

است.بودهموتورسیکلتدستگاه57وپرایدخودروازناشی

قانونیکلرمدی اینکهپزشکی بیان با اسفند13خراسانجنوبی در تصادف کاهش98مورد ابتدای38با ماه دو طی گفت: است، شده گزارش قبل سال درصد

میدهد.نشانراافزایشدرصد9بهنزدیکنیزخانوادگیواجتماعینزاعهایویافتهافزایشمورد731بهتعداداین99سال

شه مدیریار«غالمرضا الکترونیکیری» استعالم به پاسخگویی به اشاره با خراسانجنوبی امالک و اسناد و18کل سال581هزار به98در پاسخگویی گفت: ،9

است.گرفتهصورتنیزدرصد97رشدباالکترونیکیمعاملهخالصهفقره410وهزار18قضایی،استعالممورد198وهزار

سال در شده صادر اسناد کل تعداد هزاررب696هزار26را98وی یک تعداد شد: یادآور و کرد اعالم دولتی،798گ اراصی از و714مورد هزار موقوفه، مورد

است.شدهصادرروستاییاسنادمورد666وهزاریکومهرمسکنمورد135ی،زجهادکشاورموادازمورد24ی،زکشاورمورد433

سالرمدی در خراسانجنوبی مفاد اجرای پروندههای تشکیل تعداد خراسانجنوبی امالک و اسناد تعداد98کل این از افزود: و کرد اعالم پرونده فقره هزار دو را

است.شدهمختومهپرونده127وهزاردو

مدی اشرفی» تعر«محمدحسین تشکیلزکل از خراسانجنوبی در9یرات کرد: خاطرنشان و داد خبر مختلف حوزههای در تجدیدنظر شعبه سه و بدوی شعبه

و هزار دو تشکیل با خدمات و کاال بر235حوزه بالغ بیشترمیلیارد17پرونده که شد صادر رأی متخلفان برای نقدی جزای عدمریال با ارتباط در تخلفات ین

است.تقلبوفاکتورعدمگرانفروشی،قیمت،جرد
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تشکیل به اشاره با به525وی رسیدگی با داشت: اظهار درمان، و بهداشت حوزه در و518پرونده میلیارد یک پرداخت به متخلفان یالرهزار500پرونده

است.بودهمعازهایوصنفیمحیطیوبهداشتینکاترعایتعدمباارتباطدرفراوانیینربیشتوشدندمحکوم

تعرمدی سالزکل در خراسانجنوبی ارز و کاال قاچاق پروندههای تعداد خراسانجنوبی و98یرات هزار سه سه460را شدن مختومه با گفت: و کرد اعالم مورد

شدند.نقدیجراییالرمیلیارد478پرداختبهملزممتخلفانپرونده587وهزار

تع سازمان به ورودی پروندههای کل جمع سالزاشرفی در خراسانجنوبی و98یرات هزار شش شش217را مختومه و رسیدگی با شد: یادآور و کرد اعالم مورد

است.شدهیزرواخرانهحساببهآنیالرمیلیارد242کهشدندمحکومنقدیجزاییالرمیلیارد495بهمتخلفانپرونده338وهزار

تعداد داد: ادامه که27وی شده تشکیل کرونا ویروس با ارتباط در تخلف به23پرونده ملزم خاطیان و شده صادر حکم پرونده شش برای و رسیدگی پرونده

است.ضدعفونیموادودستکشماسک،انواعباارتباطدرتخلفاتفراوانیآمارینربیشتوشدندنقدیجزاییالرمیلیون153پرداخت

تعرمدی سالزکل در شد: یادآور خراسانجنوبی قالب99یرات مشت185در گشتی تشکیل815کراکیپ با و شد بارزسی مصرفی و داروخانهای صنفی، واحد

شدند.ملزمنقدیجزاییالرمیلیون114ومیلیاردیکپرداختبهمتخلفانپرونده86

/ح69014انتهایپیام/

نیوزطبسیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۰۷-۹۹/۰۴/۰۱(جنوبی)خراسان(آنالینپزشکیکمیسیونهایبااستانکزرمبهشهرستانهاازمراجعاتکاهش

شد.استانکزرمبهشهرستانیافرادسفراحتیاجرفعباعثکهبودخوبیدستاوردهایجملهازپزشکیکمیسیونهایآنالیناجرایگفت:جنوبیخراسانقانونیپزشکیکلمدیر

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران کلازباشگاه مدیر زاده جعفر ، قانونیبیرجند خبپزشکی نشست در امروز صبح جنوبی اعضایرخراسان ی

م یک پارسال، گفت: جنوبی، خراسان قضایی جدیدرشورای قانونیکز درپزشکی هفته، در روز سه صورت به پزشک یک و شد افتتاح سربیشه شهرستان در

میکند.رسانیخدماتشهرستاناین

شد.منتفیامراینیهها،راملغووکروناشیوعدلیلبهکهیافتاختصاصفردوسشهرستانبهوقتتمامپزشکیک،۹۸سالماهآباندرافزود:او

کمیسیونهای کرونا، شیوع دلیل به پارسال ماه اسفند از داد: ادامه زاده قانونیجعفر ازربپزشکی کمیسیونها این ، شده انجام تالشهای با اما نشد، گزار

شدند.فعالدوبارهماهاردیبهشت

کل قانونیمدیر پیشگیپزشکی برای الزم تجهیزات کرونا، ویروس به جرحی موارد و اجساد آلودگی احتمال به توجه با کرد: بیان پرسنلراستان و مراجعین ی

شد.اجراالزم،دستورالعملهایوتهیهویروساینبه

به مراجعه موارد بیشتر اینکه به اشاره با قانونیاو پارسالپزشکی کرد: اظهار است، بوده تصادفات به و۴مربوط معاینه۵۲۶هزار تصادفات خصوص در نفر

شدند.

بودهایم.شاهدرااستاندرتصادفاتازناشیفوتیمورد۲۷۸مدت،ایندرکرد:یحرتصزادهجعفر

است.بودهمواجهرشددرصد۱۰/۶با،۹۷سالبهنسبتکهشدانجامنزاعحوزهدرمعاینه۶۲۴وهزار۳گفت:استانقانونیپزشکیکلمدیر

جنوبی)اسان(خرکروناییتخلفپرونده27تشکیلتااعنزپروندههایایشافزازنشست|یکروایتس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۲۵-۹۹/۰۴/۰۱(جنوبی)خراسان(میگیرد؟رااستانیهمچندجانساالنهقاتل،پرایدمیتازد؛همچنانگباررمخودروی

است.پرایدخودرویبهمربوطجنوبی،خراساندررانندگیتصادفاتکشتههایمورد۵۰

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران مدیازباشگاه زاده جعفر ، قانونیکلربیرجند بیشتپزشکی گفت: جنوبی پارسالرخراسان فوتی موارد ین

است.بودهمورد۴۷باموتورسیکلتآنازپسوپرایدخودرویبهمربوطمورد۵۰بافوتیموردینربیشتکهبودهتصادفاتازناشیاستان،در

است.داشتهافزایشدرصد۱۳آنازقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهشدگزارشقانونیپزشکیبهفوتیمورد۲۷۸پارسالافزود:او

مدی تعراشرفی استان،زکل در کرونا شیوع ابتدای از کرد: اظهار جنوبی، خراسان حکومتی که۲۷یرات شده تشکیل کرونا ویروس با ارتباط در تخلف ۲۳پرونده

است.شدهصادرحکمپروندهششبرایورسیدگیپرونده

بیشت کرد: بیان پرداختراو به خاطیان و است کننده ضدعفونی مواد و دستکش ماسک، انواع با ارتباط در تخلفات فراوانی آمار جزایرمیلیون۱۵۳ین یال

شدند.محکومنقدی

بست بیماران روند افزایش شاهد صنفی، واحدهای و مردم سوی از بهداشتی پروتکلهای نکردن رعایت دلیل به گذشته روزهای در دررمتاسفانه کرونا ی

هستیم.استانبیمارستانهای

داد.قرارکروناقرمزوضعیتدرراجنوبیخراساندرسربیشهوقاینبیرجند،شهرستانهایگذشته،روزچنددرپاییرسویربستبیمارانافزایش

جنوبی)اسان(خرآنالینشکیپزکمیسیونهایبااستانکزمربهستانهاشهرازاجعاتمرکاهشان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۲۲-۹۹/۰۴/۰۱(همداندرسمشناسیآزمایشگاهیزراهاندا

بردا بهره به قضائیه قوه رئیس توسط کنفرانس ویدئو صورت به همدان قانونی پزشکی شناسی آسیب و شناسی سم آزمایشگاه قضائیه قوه هفته آغاز با همزمان امروز یرایسنا/همدان
رسید.

قانونیکلرمدی انداپزشکی راه مراسم، این در همدان کارزاستان کیفیت و سرعت رفتن باال موجب را شناسی سم آزمایشگاه قانونیی اظهارپزشکی و دانست

قانونیکرد: وپزشکی حق احقاق و قضایی های پرونده روند در سرعت و کیفیت رفتن باال بنابراین است قضایی دستگاه توانمند بازوی و پزشکی کارشناس

است.مؤثرنیزدادرسیاطالهکاهش

گی نمونه و استخراج پاس، های اتاق شناسی، آسیب دستگاهی، آنالیز قسمت شامل شناسی سم آزمایشگاه اینکه بیان با کمالی اینرارتین افزود: است، ی

است.شدهتأمینملییقرطازآناعتبارکهشدیربردابهرهتومانمیلیون400اعتبارباومترمربع273مساحتبهزمینیدرحرط

م این در کرد: اعالم خواهدروی استفاده مختلف های آزمایشگاه برای «جی.سی.مس» و «جی.سی» «اچ.پی.ال.سی»، همچون پیشرفته های دستگاه از کز

طو به گیرشد اندازه برای نخست دستگاه دو از بریکه می بهره فرد استفاده مورد داروهای و الکل آنالیزه و سمومری و داروها نیز «جی.سی.مس» دستگاه و یم

کند.میتحلیلویهزتجرا

غربالگ تست برای نیز «تی.ال.سی» دستگاه از کرد: اضافه دستگاهرکمالی در اصلی دستگاه در سموم و داروها آنالیز از پیش واقع در شود، می استفاده ی

شود.میبررسی«تی.ال.سی»

قانونیکلرمدی مطپزشکی همدان دیگراستان جدید دستگاه کرد: خرح «هموژنایزر» نام به بافتها،ریداری و ها نمونه از جدید استخراج برای که است شده ی

شود.میاستفادهدستگاهایناز

خ درصدد اعتبار تأمین صورت در شد: یادآور دمایروی با مخصوص و جدید یخچالهای تجهیززدرجه70ید صورت در که هستیم صفر قانونییر بهپزشکی

شود.میاستفادهدی.ان.ایتعیینویربردانمونهبرایدستگاهاینازیخچالاین

پیامانتهای

خبرآنالینیرخبپایگاهایرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۳۳-۹۹/۰۴/۰۱(ی)ربختیاو(چهارمحالداشتکشته۲لردگانمحوردررانندگیتصادف

دادند.دستازراخودجاننفر۲آلونیبهلردگانمحوردررانندگیتصادفپیدرگفت:یربختیاوچهارمحالراهپلیسرییسایرنا-کرد-رشه

ت دستگاه یک بین تیرماه یکم روز صبح رانندگی تصادف این افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز نوربخش غالمعلی سید دررسرهنگ پراید و یلی

داد.خر"صالحات"روستایحوالی

شدند.کشتهتصادفصحنهسرساله،۱۸سرنشینهمراهبهپرایدساله۴۷رانندهحادثهایندرگفت:وی

است.شدهاعالمیلیرترانندهسویازجلوبهتوجهعدمعلتبه،راهپلیسکارشناسانتوسطرانندگیحادثهاینبروزدلیلافزود:وی

اعالم ایرنا،براساس گزارش قانونیبه به۲۲۱پزشکی افراد این جسد که کردند فوت رانندگی حواث براثر درسالگذشته استان در قانونینفر دادهپزشکی ارجاع

۲
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است.شده

تعداد این شه۱۷۵از برون جادههای جادههای۲۲ی،رنفردر در ونفر شه۲۲روستایی درون جادههای در خارنفر های جاده نفردر یک و حری از ورج راه یم

بودند.اختصاصیجادههای

دارد.قراریربختیاوچهارمحالکزرمیرکیلومت۱۶۰درلردگان

)۱۱:۵۶-۹۹/۰۴/۰۱(اندکردهمراجعهایالمقانونیپزشکیبهبالینیمعایناتجهتنفرهزار2ایالم:استانقانونیپزشکیکلمدیر

کردهاند.مراجعهایالمقانونیپزشکیبهبالینیمعایناتجهتنفرهزار2یرجاسالاولماههدودرگفت:ایالم،استانقانونیپزشکیکلمدیر

کل مدیر مهاجر علیزاده مهدی ایالم؛ تابناک گزارش قانونیبه جاپزشکی سال اول ماهه دو در گفت: ایالم، بالینی2یراستان معاینات جهت نفر هزار

است.داشتهکاهشگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتمیزاناینکهکردهاندمراجعهایالمقانونیپزشکیبه

است.شدهثبتاستانقانونیپزشکیدررانندگیتصادفازناشیفوتیمورد19مدتایندرهمچننافزود:وی

کل قانونیمدیر گذشتهپزشکی سال طول در کرد: بیان و15استان، مراجعه976هزار کل اداره این به و... نزاع تصادف، از اعم پزشکی معاینات جهت نفر

است.کرده

قانونیشناسیسمآزمایشگاهدرHPLCدستگاهافتتاح

دستگاه گفت: مهاجر برداHPLCعلیزاده بهره با و میشود افتتاح قضاییه قوه هفته در قانونی شناسی سم آزمایشگاه نمونههایردر ارسال از دستگاه این از ی

میشویم.بینیازهمجواراستانهایبهشناسیسم

میشود.افتتاحنیزشهرستاناینقانونیپزشکیشعبهقضاییخدماتگسترشپیدروایوانمردمحالرفاهراستایدرداد:ادامهوی

است./حقانونیپزشکیدارایایالمشهرستان4اکنونهمعلیزادهمهاجر،گفتهیبه

فارس

)۰۴:۴۱-۹۹/۰۴/۰۲((ایالم)یرجاسالاولماههسهدرخودکشیمیزاندرصدی8/کاهشاستاندرطالقدرصدی10کاهش

دادگست کل کاهشررییس از ایالم سال10ی طی استان در طالق پدیده سال98درصدی نسبت یاد97به مدت طی نیز استان در شده ثبت های خودکشی میزان گفت: و داد خبر
است.شدهکمتردرصد17شده

خب نشست در دهقانی علی ؛ ایالم تابناک گزارش مبارزهربه و کردن عمل انقالبی بودن، انقالبی بودن، مردمی داشت: اظهار قضاییه قوه هفته مناسبت به ی

است.گرفتهقرارتاکیدموردقضادستگاهیترمدیجدیددورهدرفسادباجانبههمه

دادگست های اولویت از یکی گذشتهروی سال افزود: و کرد عنوان گذشته های سال از مانده بجا های پرونده به رسیدگی را استان و124ی پرونده243هزار

مجموع در که شد وارد استان قضایی محاکم و129به و569هزار هزار پنج تعداد این از که شد مختومه و رسیدگی مورد سال326پرونده به مربوط پرونده

ی)بختیارومحال(چهارداشتکشته۲گاندلرمحوردرگیداننرتصادفایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.بودهقبلهای

است.رسیدگیحالدراستانقضاییمحاکمدرپرونده416وهزار15اکنونهمشد:یادآورایالمیردادگستکلرییس

ار اساس بر کرد: تاکید دادسراهازدهقانی در ها پرونده تعداد گرفته صورت های ها22یابی دادگاه تجدیدنظر26درصد، های دادگاه و کاهش69درصد درصد

است.شدهمختومهویافته

کرد: اضافه و23وی سال752هزار مهرماه اول از قبل به مربوط معوق و98پرونده هزار سه تنها گرفته صورت های تالش با که داشت وجود استان 580در

هستند.احکاماجرایشعببهمربوطدرصد87نیزتعداداینازکهاستباقیماندهپرونده

دادگست کل انداررییس راه ایالم هایزی ابالغ گفت: و کرد عنوان قضا دستگاه های برنامه از را دادرسی فرآیند به بخشی سرعت منظور به سنا سامانه ی

آخ اساس بر و گیرد می قرار افراد اختیار در الکترونیک شکل به شیوه این در اررقضایی تاکنونزین ها از82یابی استفاده با ایالم در قضایی های ابالغ درصد

شود.میانجامالکترونیکشکلبهسناسامانه

کشو میانگین از کمتر استان در قضایی های پرونده به رسیدگی زمان مدت داد: ادامه بطوردهقانی است کشورری در مقدار67یکه این ایالم در ولی 42روز

است.روز

را کشور بازرسی حوزه های پرونده به رسیدگی زمان مدت ایالم85وی در کشو49و میانگین در مدت این خانواده دادگاه در اینکه ضمن کرد، عنوان یرروز

است.روز25ایالمدرولیروز67

دادگست کل بزررییس ظرفیت از استفاده با سازش و صلح روحیه تقویت و اختالف حل شوراهای توسعه ایالم برنامهری از را طوایف و ایالت مصلحان و گان

شد: یادآور و برشمرد قضا دستگاه و95های مختومه استان اختالف حل شوراهای معاونت به شده ارجاع های پرونده ط35درصد از ها پرونده یقردرصد

اند.شدهمختومهسازشوصلح

و ضرب افترا، و توهین همچون جرایمی گفت: و داد خبر ماقبل سال مشابه دوره نسبت به گذشته سال طی استان نخست جرم چهار آمار کاهش از دهقانی

ایم.بودهروبروکاهشباغیرعمدبدنیصدمهوتهدیدح،رج

کاهش از همچنین سال10وی طی استان در طالق پدیده سال98درصدی نسبت طی97به نیز استان در شده ثبت های خودکشی میزان گفت: و داد خبر

است.شدهکمتردرصد17شدهیادمدت

دادگست کل افزود:ررییس و داد قرار تاکید مورد را ملی اراضی به کنندگان تعدی و خواران زمین با مبارزه ایالم تصرف607ی رفع پارسال ملی اراضی از هکتار

شد.ابطالنیزگرفتهصورتهاییرواگذاازهکتار500وهزاریکوشد

مراکز توسعه قانونیدهقانی مپزشکی چرداول و دهلران شهر، دره های شهرستان در گذشته سال داشت: اظهار و کرد عنوان استان نیازهای از پزشکیررا کز

شود.مییزانداراهایوانشهرستاندرکزرماینامسالقضاییهقوههفتهباهمزمانوشددایرقانوند

تش سال ایجاد پاتولوروی آزمایشگاه دهلران، شهرستان در اجساد مژیح در درری شناسی سم آزمایشگاه و استان قانونیکز هایپزشکی برنامه از را ایالم

کرد.عنواندادرسیاطالهکاهشوهاپروندهبهرسیدگیدربخشیسرعتمنظوربهقضادستگاه

دادگست کل مررییس زندان انتقال برای مردم مطالبه به اشاره با ایالم حدزکری تا جدید مکان به انتقال این موانع گفت: ایالم اینزی و شده فراهم یادی

شد./مخواهدانجامیجرتدبهفرآیند

(ایالم)یجارسالاولماههسهدرکشیدخوانمیزصدیدر8/کاهشاستاندرطالقصدیدر10کاهشک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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)۱۲:۴۴-۹۹/۰۴/۰۱(شدافتتاحبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیمالیویراداآزمایشگاه،هایبخش

افتتاح با ایرنا-همزمان در۴۷یاسوج- ادا۲۴پروژه آزمایشگاه، های ،بخش قضائیه قوه هفته از روز نخستین در قضائیه قوه رئیس حضور با کنفرانس ویدئو صورت به کشور وراستان ی
شد.افتتاحبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیمالی

قانونیکلرمدی طپزشکی این افتتاح آئین در بویراحمد و ادارکهگیلویه بخش و شناسی سم آزمایشگاه گفت: ها مالیرح و قانونیی بهپزشکی استان

رسید.یربردابهرهبهاعتباریالرمیلیارد۸باومربعمتر۹۰۰مساحت

مدی سازمان مساعدت با افزود: امینی برنامهرکامروز و وزیریت استان ،راستاندای خی آزمایشگاهیراعتبار تجهیزات قانونیید وپزشکی شود می تامین

شد.خواهدارائهآزمایشگاهایندرخدماتتمامی

تص ارتقایروی تردید بدون کرد: بسیازیح حدود تا حوزه این در ها وریرساخت خدمات بیشتر پس این از و کند می رفع را ها کاستی و موجود مشکالت ی

گرفت.خواهدانجاماستانخوددرهاآزمایش

شد.افتتاحیاسوجشهردرمترمربعهزار۳یربنایزبابویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلادارهیح)ر(تشمعایناتسالننیزگذشتهسال

قانونیساختمان مساحتپزشکی به زمینی در یاسوج شهر در واقع بویراحمد و و۶کهگیلویه و۳۶هزار مربع اززمتر بیش بنای در۳یر مربع متر ۲هزار

تش سالن قبیل از مختلف واحدهای شامل سرطبقه معاینات شناسی، سم های آزمایشگاه کمیسیون، شناسی،حوزهریح، آسیب و بخشرپایی دیگر و یاست

است.شدهساختهها

سیماوصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۵:۳۸-۹۹/۰۴/۰۱(گانزهرمقانونیپزشکیکلادارهساختمانافتتاح

دادگست کل هرمررییس استان حضورزی با مراسمی طی کرد: اعالم هرمرگان قانونی پزشکی کل اداره ساختمان کنفرانس، ویدیو صورت به و قضاییه قوه محترم بندرعباسزیاست در گان
رسید.یربردابهرهبه

خب گزارش حضوررگزاربه با مراسمی طی کرد: اعالم صالحی علی بندرعباس، از فارس ادارهری ساختمان کنفرانس، ویدیو صورت به و قضاییه قوه محترم یاست

رسید.یربردابهرهبهبندرعباسدرگانزهرمقانونیپزشکیکل

است.شدهساختهطبقهسهدرمربعمتر400وهزار2یربنایزدرومترمربعهزار3مساحتدرساختماناینداشت:اظهاروی

دادگست کل هرمررییس بزی و پرخیر سفر مصوبات اجرای راستای در عمرانی پروژه این که مطلب این به اشاره با بهرکترگان قضاییه قوه محترم یاست

است.شدهینهزهساختماناینبرایاعتبارتومانمیلیون300ومیلیارد11افزود:استشدهافتتاحوتکمیلگانزهرم

هرم استان قضایی شورای رئیس ویژهزصالحی عنایات از تشکر ضمن توسعهرگان به قضاییه قوه فضایزیاست بر عالوه شد: یادآور استان در یرساختها

است.ساختماناینبخشهایینرمهمتازالکلتشخیصوشناسیسممعاینات،سالنی،رادا

3264پیام/انتهای

خزرنماآنالین،قدسایران،جنوبیرخبپایگاهسیما/وصداایرنا،تسنیم،ایلنا،برنا،خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
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(گیالن)شد.گزاررببهشتیشهیدمظلومانهشهادتوقضاییهقوههفتهمناسبتبهشد؛انجامرشتشهرشهدایمزارگلبارانمراسم
)۹۹/۰۴/۰۲-۰۵:۴۲(

بهشتیشهیدمظلومانهشهادتوقضاییهقوههفتهمناسبتبهرشتشهرشهدایمزارگلبارانمراسم

خب کارمندان بسیج گزارش بارگزاربه بهشتی شهید مظلومانه شهادت و قضاییه قوه هفته مناسبت به رشت شهر شهدای مزار گلباران مراسم : گیالن از بسیج ی

مدی دادگسترحضور محترم مدیرکل گیالن، استان زندانهای کل مدیر گیالن، استان بازرسی کل مدیر گیالن، استان قانونیکلری دادستانپزشکی گیالن، استان

شد.گزارربمربوطهکلاداراتپایگاههایفرماندهانوگیالناستانقدسسپاهکارمندانبسیجسازمانرئیسورشت

)۰۶:۵۸-۹۹/۰۴/۰۲(ماه6درتنهاکشته500وزخمیهزار4نیست/مناسببلوچستانوسیستاناستانهایجادهوضع

تنها کشور پهناور استان دومین اینکه به اشاره با استانها عالی شورای در بلوچستان و سیستان استان بز299نماینده دررکیلومتر تنها قانونی پزشکی آمار اساس بر گفت: دارد، 6گراه
شدند.کشته498وزخمی4038استاناینهایجادهدرگذشتهسالاولماهه

شه گروه گزارش خبربه محرومترگزاری از یکی و کشور پهناور استان دومین رانندگی، سوانح صدر در بلوچستان و سیستان استان فارس، اینری ین

تعداد ساالنه عمدتزاستانهاست. که جادهای تصادفات براثر استان این مردم از میدهندیادی دست از را خود جان جادههاست بودن غیراستاندارد دلیل به ًا

میشوند.مجروحیا

مدی گفته راهداربه محرومیترکل دیگر سوی از دارد. قرار کشور تلفات و تصادفات آمار جدول صدر در استان این بلوچستان، و سیستان جادهای حملونقل و ی

ازنظر استان بسیازاین که است شده سبب درمانی و بهداشتی خدمات و امکانات و درمانیریرساخت مراکز به رسیدن از پیش رانندگی سوانح مجروحان از ی

شوند.عضوقطعیابدهنددستازراخودجان

و پهناور استان به طبیعتزاگر از بعد باشید کرده سفر بلوچستان و سیستان میکندزیبای جلب را شما توجه که مسئلهای اولین استان منحصربهفرد و یبا

نظر میکند مجبور را شما که است غیراستاندارد بزجادههای طبیعت پریباییهای بیکیفیت جادههای در خودرو تکانهای با مبارزه به و پیچوخمرگردانید

ید.زبپردا

قاد حمزه ورامیر سیستان استان گفت: استان این وضعیت خصوص در استانها عالی شورای رئیسه هیات عضو و بلوچستان و سیستان استان نماینده ی

گانمزهرقانونیشکیپزکلهادارساختمانافتتاحس:فار|خبرخبرادامهادامه
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پهناورت کرمان استان از پس پهناوربلوچستان این وجود با اما است؛ کشور استان استانرین کل در ما است. خطرناکی بسیار و غیراستاندارد جادههای دارای ی

دارد.قراراستانشمالدرآنهمکهیمرداگراهربزکیلومتر299تنها

داد: ادامه بز299وی ازرکیلومتر بیش وسعت با استانی برای از180گراه تصادفات بیشتر راهها بودن غیراستاندارد دلیل به است. ناچیز بسیار کیلومتر هزار

کوچکت با و هستند بیکیفیت و کمعرض جادهها میافتد. اتفاق هستیمرروبهرو وحشتناکی تصادفات شاهد خودرو فنی نقص یا راننده سوی از اشتباهی ین

چراکه است خطرناکتر کرونا ویروس از بلوچستان و سیستان جادههای در تصادف خطر میگوییم دلیل همین به میکند. عزادار را خانواده چندین گاهی که

دارد.هممالیخسارتجانی،خسارتبرافزون

ترانرقاد استان بلوچستان و سیستان استان که است حالی در این داد: ادامه خلیجفارسزی از کاالها عبور و چابهار بینالمللی بندر وجود به توجه با و است یتی

م آسیای جادههازکربه در سنگین خودروهای تعداد افغانستان و راههازی آسفالت رفتن بین از و جادهای تصادفات افزایش سبب موضوع این و است یاد

است.شده

آمار اساس بر گفت: میشوند؟ زخمی یا کشته جادهای تصادفات اساس بر نفر چند ساالنه که سوال این به پاسخ در قانونیوی درپزشکی نخست6تنها ماهه

است.رسیدهثبتبهبلوچستانوسیستاناستاندرجادهایتصادفاتبراثرکشتهنفر498وزخمی4038گذشتهسال

عرض در کنید تصور شما گفت: استانها عالی شورای در بلوچستان و سیستان استان به6نماینده نزدیک جمعیتی ه5000ماه که رارنفر خانواده یک کدام

بسیاررد عددی جهانی یا کشوی میانگین اینکه حال میشوند حادثه دچار رانندگی سوانح بخش در تنها و بلوچستان و سیستان استان در تنها میکنند گیر

است.پایینتر

به کالن هرچه ما که اینجاست ماجرا بد وضعیت افزود: روستاهاوی و دارند بدتر وضعیتی کوچک شهرهای یعنی میشود؛ بدتر جادهها وضعیت میآییم ُخرد

اص که میانهم در را چهارراه یک نقش است بنده انتخابیه حوزه شهرستان که مهرستان شهرستان در مثال برای ندارند. میشناسیم ما که معنایی به جاده اًل

با استان جنوب طوزشهرستانهای است. خطرناکی بسیار جادههای دارای اما میکند جادههایری به سرباز به مهرستان و مهرستان به ایرانشهر جاده که ی

هستند.معروفگرم

بارقاد دلیل به گفت: پیچوخمری و بودن روزیک عزیاد و نشود داغدار خانوادهای که نیست مزیزی ندهد. دست از را یکقدمیری در شهرستان این در گ

به را انسانی هر دل ناله¬شان و شیون صدای که دید را خانوادههایی میتوان هرروز کرد. احساس را آن و دید چشم به را آن میتوان هرروز و رانندههاست

میآورد.درد

بخش در مثال برای گذاشت. ما روستایی راههای بر را جاده نام نمیتوان گفتم که همانطور گفت: هم آنها وضعیت و روستایی راههای مورد در همچنین وی

بهطو است. پایین بسیار جادهها کیفیت و است بد بسیار وضعیت ورآشار میکنند گالیه راه بودن خراب از و میکنند مراجعه شورا به روز هر رانندگان یکه

کنند.تعمیرراخودروراهها،ایندررفتوآمدبرایمداومبهصورتباید

است، من زادگاه که ایرفشان روستای مردم افزود: استانها عالی شورای در بلوچستان و سیستان استان مردم تکمیل10نماینده منتظر جاده7.5سال کیلومتر

دو و راه خرابی دلیل به بودهام. جاده کنار در مادران حمل وضع شاهد بهشخصه من و مرهستند اولین از زایشگاری ) درمانی دارد195)هکز فاصله کیلومتر

وربسیا جاده کنار در گاهی و برسند درمانگاه به نمیتوانند باردار زنان از درختانزی سایه فکیر باید و است فاجعه این میکنند. حمل وضع حالرُکنار به ی

کرد.مسئلهاین

راه این در باید باردار مادران ندارد وجود مناسب نقلیه وسایل اینکه دلیل به دارد. وجود نیز سقطجنین این بر عالوه گفت: ورکیلومت7.5وی غیراستاندارد ی

با وانت پشت خاکی بسیارجاده و برسند بیمارستان به تا کنند مسیر طی متری نیم دستاندازهای در شدید تکانهای براثر بیمارستان به رسیدن از قبل ی،ری

ماه6درتنهاکشته500وخمیزارهز4نیست/مناسببلوچستانوسیستاناستانهایجادهوضعس:فار|خبرخبرادامهادامه
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میکنند.سقطجنین

پیام/انتهای

24رویدادیرخبپایگاهدیگر:منابع

5000استان/مردمجانبالیسربازومهرستانایرانشهر،جادههای؛کردعنواناستانهاعالیشورایدربلوچستانوسیستاننماینده
/۹۹/۰۴(بلوچستان)وسیستان(روستاییزنانجنینسقطبرایعاملیپرمخاطرهراههای/98سالاولنیمهدرزخمیوکشته

۰۲-۰۹:۳۸(

دو و نامناسب جادههای دلیل به اینکه به اشاره با استانها عالی شورای در بلوچستان و سیستان مرنماینده اولین از بسیاری زایمان، و زنان به مربوط درمانی ازرکز قبل باردار زنان از ی
میکنند.جنینسقطمواردیدرویاوکردهحملوضعراهبیندربرسند،درمانگاهبهآنکه

امیرحمزه ایلنا، خبرنگار گزارش پهناورترقادبه کرمان از بعد استان این داشت: اظهار بلوچستان، و سیستان جادههای وضعیت درباره کشورری استان ین

پهناو این وجود با اما تنهاراست؛ استان تمامی در ما است. خطرناکی بسیار و غیراستاندارد جادههای دارای بز299ی دارکیلومتر شمالرگراه در هم آن که یم

است.ناچیزبسیارکیلومترهزار180ازبیشوسعتبااستانیبرایگراهربزکیلومتر299دارد.قراراستان

جادههابودننامناسبدلیلبهانسانیتلفات

کوچکت با و بیکیفیتاند و کمعرض جادهها میافتد. اتفاق روبهرو از تصادفات بیشتر راهها بودن غیراستاندارد دلیل به داد: ادامه سویروی از اشتباهی ین

میگیرد.رانفرچندینجانگاهیکهدهدمیخروحشتناکیتصادفاتخودروفنینقصیاراننده

خسارترقاد جانی، خسارت بر افزون که چرا است بیشتر کرونا ویروس از بلوچستان و سیستان جادههای در تصادف خطر میگوییم دلیل همین به افزود: ی

دارد.نیزمالی

تران استان بلوچستان و سیستان استان که است حالی در این کرد: عنوان خلیجفارسزوی از کاالها عبور و چابهار بینالمللی بندر وجود به توجه با و بوده یتی

م آسیای جادههازکربه در سنگین خودروهای تعداد افغانستان و راههازی آسفالت رفتن بین از و جادهای تصادفات افزایش سبب موضوع این و است یاد

شود.می

98سالاولنیمهدرزخمیوکشته5000

آمار اساس بر داد: ادامه استانها عالی شورای در بلوچستان و سیستان قانونینماینده درپزشکی هزارو6تنها چهار گذشته سال نخست زخمی38ماهه نفر

و چهارصدو عرض98و در است. رسیده ثبت به بلوچستان و سیستان استان در جادهای تصادفات براثر کشته به6نفر نزدیک جمعیتی که5000ماه نفر

دره را خانواده یک یارکدام کشوی میانگین اینکه حال میشوند حادثه دچار رانندگی سوانح بخش در تنها و بلوچستان و سیستان استان در تنها میکنند گیر

است.پایینتربسیارعددیجهانی

اندگرمهایجادهسربازومهرستانایرانشهر،

تصرقاد نامساعدتری بسیار هایشان جاده وضعیت روستاها و کوچک شهرهای کرد: میانریح در را راه چهار یک نقش مهرستان شهرستان مثال برای دارند. ی

با استان جنوب جادههایزشهرستانهای به سرباز به مهرستان و مهرستان به ایرانشهر جاده که شکلی به است. خطرناکی بسیار جادههای دارای اما میکند ی

شوند.میکشتهافرادیجادهایندرتصادفاثربرروزهرجادهیادزپیچوخموبودنعرضکمدلیلبهاند.معروفگرم

ماه6درتنهاکشته500وخمیزارهز4نیست/مناسببلوچستانوسیستاناستانهایجادهوضعس:فار|خبرخبرادامهادامه
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بهطو است. پایین جادهها کیفیت و است است بحرانی بسیار وضعیت هم آشار بخش در گفت: خرابیروی از و میکنند مراجعه شورا به هرروز رانندگان یکه

کنند.تعمیرراشانخودرویراهها،ایندررفتوآمدبرایمداومبهصورتبایدومندندگالیهراهها

ایرفشانرقاد روستای مردم کرد: اضافه تکمیل10ی بهراه چشم است دو7.5سال و نامناسب جادههای دلیل به و جادهاند مرکیلومتر اولین از (ری درمانی کز

میکنند.حملوضعراهبیندردرگاهیوبرسنددرمانگاهبهنمیتوانندباردارزنانازیربسیادارد،فاصلهروستااینباکیلومتر195که)هزایشگا

راه این در بار وانت مانند نقلیهای وسایل با باردار زنان اینکه دلیل به نیز گاهی گفت: کهرکیلومت7/5وی کنند می طی را درمانی مراکز به رسیدن برای بهی

میکنند.سقطجنینی،رمتنیمدستاندازهایدرشدیدتکانهایدلیل

نشدعملیوعدههاسایرمثلکهوعدهای

بازدیدی روستا این جادهای مشکالت شدن برطرف برای بلوچستان و سیستان استاندار کرد: بیان استانها عالی شورای در بلوچستان و سیستان نماینده

ادا شورای جلسه و برداشتند ایرفشان روستای در را طولری در جاده این که دادند مساعد قول جلسه این در و کردند متأسفانه3گزار اما شود تکمیل ماهه

است.ندادهخراتفاقیتاکنون

شود.تکمیلسال10ازبعدجادهاینودهدخراستانجادههایبرایخوبیاتفاقاتیزشهرساوراهیرزواستاندارباتدبیرامیدوارمافزود:یرقاد

آنالینشروعیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۴۵-۹۹/۰۴/۰۲(بلوچستان)وسیستان(میکنندحملوضعُکناردرختیرزروستااینباردارزنان

بسیا گفت: استانها عالی شورای در بلوچستان و سیستان استان ورنماینده جاده کنار در گاهی و برسند درمانگاه به نمیتوانند زایمان هنگام ایرفشان روستای باردار زنان از سایهزی یر
میکنند.حملوضعُکناردرختان

قاد امیرحمزه استانها، عالی شورای اطالعرسانی پایگاه از نقل به ، ایمنا گزارش کرمانربه استان از پس بلوچستان و سیستان استان اینکه بیان با ی

تنهارپهناورت استان کل در ما کرد: اظهار است، خطرناکی بسیار و غیراستاندارد جادههای دارای اما است؛ کشور استان بز299ین دارکیلومتر آنهمرگراه که یم

دارد. قرار استان شمال بز299در ازرکیلومتر بیش وسعت با استانی برای بیشتر180گراه راهها بودن غیراستاندارد دلیل به است. ناچیز بسیار کیلومتر هزار

میافتد.اتفاقروبهروازتصادفات

کوچکت با و هستند بیکیفیت و کمعرض جادهها افزود: گاهیروی که هستیم وحشتناکی تصادفات شاهد خودرو فنی نقص یا راننده سوی از اشتباهی ین

بر افزون چون است خطرناکتر کرونا ویروس از بلوچستان و سیستان جادههای در تصادف خطر میگوئیم دلیل همین به میکند. عزادار را خانواده چندین

دارد.هممالیخسارتجانی،خسارت

تص استانها عالی شورای در بلوچستان و سیستان استان ترانرنماینده استان بلوچستان و سیستان کرد: بینالمللیزیح بندر وجود به توجه با و است یتی

م آسیای به خلیجفارس از کاالها عبور و جادههازکرچابهار در سنگین خودروهای تعداد افغانستان و تصادفاتزی افزایش سبب موضوع این و است یاد

است.شدهراههاآسفالترفتنبینازوجادهای

اص هم روستاها و است بدتر استان کوچک شهرهای در جادهها وضعیت اینکه بیان با اساسوی بر داد: ادامه ندارند، میشناسیم ما که معنایی به جاده اًل

مخاطرپراههایر/98سالاولنیمهدرخمیزوکشته5000استان/دممرجانبالیسربازوستانمهرانشهر،ایرجادههایایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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قانونیآمار وپزشکی هزار چهار گذشته سال نخست ماهه شش در و38تنها بلوچستان498زخمی و سیستان استان در جادهای تصادفات اثر بر کشته نفر

است؛رسیدهثبتبه

کیفیترقاد و است بد بسیار وضعیت آشار بخش در مثال برای گذاشت. استان روستایی راههای بر را جاده نام نمیتوان گفتم که همانطور کرد: خاطرنشان ی

بهطو است. پایین بسیار اینرجادهها در رفتوآمد برای مداوم بهصورت باید و میکنند گالیه راه بودن خراب از و میکنند مراجعه شورا به هرروز رانندگان یکه

کنند.تعمیرراخودروراهها،

ایرفشان روستای مردم کرد: اضافه تکمیل10وی منتظر دو7.5سال و راه خرابی دلیل به و هستند جاده مرکیلومتر اولین از درمانیری فاصله195کز کیلومتر

بسیا وردارد، جاده کنار در گاهی و برسند درمانگاه به نمیتوانند زایمان هنگام باردار زنان از درختانزی سایه ویر است فاجعه این میکنند. حمل وضع ُکنار

کرد.مسئلهاینحالبهیرفکباید

ندارد وجود مناسب نقلیه وسایل اینکه دلیل به دارد. وجود نیز سقطجنین این بر عالوه گفت: استانها عالی شورای در بلوچستان و سیستان استان نماینده

راه این در باید باردار بارکیلومت7.5مادران وانت پشت خاکی جاده و غیراستاندارد بسیاری و برسند بیمارستان به تا کنند مسیر طی بهری رسیدن از قبل ی

میکنند.سقطجنینی،رمتنیمدستاندازهایدرشدیدتکانهایبراثربیمارستان

)۰۹:۵۴-۹۹/۰۴/۰۲((تهران)استآوردهدستبهجامعهدرراالزمجایگاهقانونیپزشکیقضاییه:قوهاطالعاتوحفاظترئیس

تأثی ای مجموعه عنوان به و آورد دست به جامعه سطح در را الزم جایگاه توانسته اخیر دهه یک در قانونی پزشکی گفت: قضاییه قوه اطالعات و حفاظت قانونررئیس حفظ در گذار
کند.میعمل

م از بازدید در تیرماه دوم امروز صبح عبداللهی والمسلمین حجتاالسالم ایسکانیوز، اجتماعی گروه گزارش مربه معاینات قانونیکزرکز وپزشکی تهران استان

پرسنل خدمات و ها تالش از قدردانی نیز و تیر هفتم شهدای خاطره و یاد و قضاییه قوه هفته گرامیداشت ضمن سازمان، این مدیران و معاونان با دیدار نیز

عنوان گفت: سازمان قانونیاین تعپزشکی جامع شکل به و شایستگی کنندهربه محقق که چرا است آن وظایف بیانگر و مجموعه این برای مناسب یفی

است.سالمتمعرضدرقانونوقانونمعرضدرسالمت

مؤثر و مناسب اقدامات به اشاره با قانونیوی اپزشکی هواپیمای سقوط موضوع در گفت: خاص مواقع و ها بحران افتادودر اتفاق پیش چندی که کراین

قبول قابل و مناسب عملکرد قانونیشاهد هایشانپزشکی خانواده به و شناسایی درستی به روز چند ظرف را حادثه آن قربانیان پیکرهای توانست که بودیم

دهد.تحویل

تب قطار تصادم موضوع در همچنین داد: ادامه قضاییه قوه اطالعات و حفاظت سالررئیس که درست96یز عملکرد و مناسب اقدام اگر افتاد پزشکیاتفاق

آمد.میوجودبهکشوربرایایعدیدهمشکالتنبودقربانیانهویتتعییندرقانونی

بلوچستان)و(سیستانمیکنندحملوضعُکنارختدریرزروستااینداربارزنانایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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تع یا و خودنمایی وجه هیچ به موضوعات این بیان گفت: عبداللهی والمسلمین مجموعهرحجتاالسالم از نابجا قانونییف واقعیاتپزشکی بیان بلکه نیست

فی فضای بخش در محدود امکانات با هم آن کشورزاست در است ممکن لحظه هر که حوادثی نیز و بودیم آن شاهد امروز بازدید در که انسانی نیروی و یکی

افتد.اتفاق

است.مناسببسیارقانونیپزشکیمجموعهازرضایتمندیماستحقوقکارشناسانبرداشتآنچهوموجودواقعایاتبربناویگفتهبه

ت با اینکهأوی بر قانونیکید منظرتپزشکی نظرردر اساس بر قاضی گفت: است قضاییه قوه مجموعه قانونیین موضوعپزشکی این و کند می صادر رأی

دهد.مینشانراسازماناینکارشناسانکاراهمیت

ت به اشاره با عبداللهی مشکالتأحجتاالسالم رفع برای قضاییه قوه رئیس قانونیکیدات نیزپزشکی و انسانی نیروی تأمین و استخدام بحث در جمله از

پسندم نمی من " که اند کرده اعالم قضاییه قوه رئیس داشت: اظهار همکاران، های نیازمندی قانونیتأمین باشدپزشکی مواجه امکانات کمبود با جایی در

نهایت مردم همه برای سازمان خدمات به دسترسی عدالت کردن فراهم جهت در که خواهیم می سازمان این همکاران از بنابراین بماند" معطل مردم کار و

داشت.خواهیمسازماناینباراالزممساعدتمشکالترفعجهتدرنیزماگیرندکاربهراخودتالش

داد.مساعدقول...وانسانینیرویتأمینسازمان،عمرانیاعتبارکمبودجبران،cmsمشکالترفعبرایهمچینوی

ت با قضاییه قوه اطالعات و حفاظت جملهأرئیس از و قضاییه قوه مجموعه در مراجعین کرامت حفظ لزوم بر قانونیکید ازپزشکی بعد سال چهل در گفت:

د امکانی هیچ گذاشتن اختیار در از آن کیان از صیانت برای و اند بوده کار پای نظام این حفظ برای همواره مردم خدماترانقالب، باید بنابراین اند؛ نکرده یغ

د هم جملهرمناسبی از قوه های بخش همه از دلیل همین به کنند. قانونییافت هیچپزشکی از خواهیم می است رجوع ارباب با مستقیم مواجهه در که

نکند.گذاروفرمراجعینکرامتحفظبرایتالشی

کارشناسان بیشتر تعامل خواستار همچین قانونیوی ارتباطپزشکی و تعامالت سطح ارتقاء با گفت: و شد قوه ستادی مراکز و ها دادگاه دادسراها، قضات با

بهت شکل به مفاهیم انتقال و برطرف موجود خالءهای ها مجموعه این نظراتربیشتر برای قاضی است الزم آنکه ضمن شود می انجام قانونیی حرمتپزشکی

بگذارد.احترامقاضینظراتبههمقانونیپزشکیوشودقائل

بر عبدالرزاق دکتر نشست این ادامه سازمانزدر مقام قائم قانونیگر مجموعهپزشکی این در گرفته صورت تحول و قوه جدید های سیاست به اشاره با کشور

هرچه اعتماد جلب تحوالت این که ایم بوده دستگاه این در توجهی قابل تحوالت شاهد قضاییه قوه مجموعه در رئیسی اهلل آیت حضور کوتاه زمان در گفت:

باشد.داشتهادامهقضاییهقوهدررونداینیمرامیدواواستداشتهدنبالبهرامردمبیشتر

مجموعه در افزود: قانونیوی وپزشکی سرعت مردم، رضایت جلب بر عالوه که شد آغاز مختلف های بخش در جهادی اقدامات مسجدی دکتر ورود با نیز

برود.پیشهمباکیفیتوکمیتشدهتالشوداشتههمراهبهرانظراتصدوردردقت

بر اقداماتزدکتر به اشاره با قانونیگر تصپزشکی قضاییه، قوه تحولی برنامه راستای بسیاردر در مشکالت رفع و اقدامات این وجود با کرد: هاریح بخش از ی

فی فضای محدودیت نیز و انسانی نیروی کمبود زمینه در همچنان امیدوازاما که هستیم مواجه مشکالتی با رفعریکی زمینه دولت و قضاییه قوه کمک با یم

شود.فراهممشالتاین

م معاینات واحد از بازدید مراسم در است قانونیکزرگفتنی وپزشکی رئیس با و بازدید واحد این مختلف های بخش از عبداللهی حجتاالسالم تهران، استان

کرد.دیدارمراجعینازتعداینیزوکزرمکنانرکا

م معاینات واحد رئیس محمدی بیک آمنه اینردکتر در بررسی مورد های درخواست نوع مراجعین، به رسیدگی نحوه خصوص در توضیحاتی بازدید این در کز

فی فضای و انسانی نیروی کمبود کشیک، ساعات مزواحد، ارجاعات حجم ، سیستمریکی در موجود مشکالت برخی روانپزشکی، بخش مراجعین نوع cmsکز،

کرد.ارائهتوضیحاتی...و

ان)(تهراستدهآوردستبهجامعهدرارمالزجایگاهقانونیشکیپزقضاییه:قوهاطالعاتوحفاظترئیسایسکانیوز:|خبرخبرادامهادامه
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مشکالت انتقال خصوص در بخش این همکاران های تالش از قدردانی ضمن نیز عبداللهی قانونیحجتاالسالم پیگیپزشکی مساعدرو قول آن رفع برای ی

داد.

پیام/انتهای

20/20

ایرنایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۲۰-۹۹/۰۴/۰۲(کزیرکهقانونیپزشکیآزمایشگاهیتشخیصیکزرمازتهراندادستانبازدید

کرد.دیدارمراجعینباوبازدیدکزیرکهقانونیپزشکیآزمایشگاهیتشخیصیکزرمازامروزصبحویمعاونینازجمعیوتهراندادستانمیزان-یرگزارخب

مرگزارخب از امروز صبح وی معاونین از جمعی و تهران دادستان - میزان آزمایشگاهیری تشخیصی قانونیکز کرد.زیرکهپزشکی مالقات مراجعین با و بازدید ک

م واحدهای و قسمتها کلیه در القاصی کارعلی اظهارات استماع به و بررسی را مجموعه آن عملکرد نوع نزدیک از و کرد پیدا حضور مذکور اینرکز کنان

پرداخت.مجموعه

م از بازدید از پس تهران آزمایشگاهیردادستان تشخیصی قانونیکز استماعزیرکهپزشکی ضمن و اقدام مراجعین با عمومی مالقات انجام به نسبت ک

کرد.اقداممراجعیناموردریعرتسوموانعشدنبرطرفومشکالترفعمنظوربهالزمدستوراتصدوربهنسبتمردممشکالت

پیام/انتهای

نیوزبالغپارسینه،یرخبپایگاهشبستان/خبرنگاران،باشگاهسیما،وصداایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۰۶-۹۹/۰۴/۰۲(قم)(یافتکاهشیرگیردونزاعمراجعاتتعدادقمدرباراولینبرایقم؛درقانونیپزشکیاعالماساسبر

مراکز به مراجعات تعداد آمار قانونیمقایسه هایپزشکی سال طی قم سال98و1397در در شده تشکیل های پرونده تعداد کاهش از است.98حاکی

م مورد در موضوع دراین و نزاع مراجعات به رسیدگی بهرگیرکز ارجاعی نزاع موارد در کاهشی روند شاهد بار اولین برای و کند می صدق نیز پزشکیی

هستیم.قانونی

ان)(تهراستدهآوردستبهجامعهدرارمالزجایگاهقانونیشکیپزقضاییه:قوهاطالعاتوحفاظترئیسایسکانیوز:|خبرخبرادامهادامه
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خب پایگاه گزارش سالربه ؛در فردونیوز تحلیلی – و37تعداد1397ی س136هزار معاینات بخش در قانونیپاییرپرونده نسبتپزشکی که شده تشکیل قم

است.مواجهدرصدی3کاهشباآنازقبلسالبه

سال در چه اگر میان این د98در و نزاع موارد همجنان بیشترگیرنیز بهری مراجعه میزان قانونیین سالپزشکی مشابه مدت به نسبت تعداد این لکن بوده

کاهش آن از سال4قبل در است. کرده تجربه را د97درصدی و نزاع های شدهرگیرپرونده رسیدگی و11ی سال838هزار در حالیکه در بوده این98مورد

استیافتهکاهشمورد453وهزار11بهآمار

سال ماه بهمن اواخر از کرونا، با مبارزه ملی ستاد سوی از شده ارائه های پروتکل رعایت لزوم به توجه با است ذکر در98شایان مردم حضور کاهش شاهد

به مراجعات تعداد و بودیم عمومی قانونیمجامع پیشگیپزشکی شرایط تاثیر تحت زمانی مقطع این در مالحظهرنیز قابل کاهش کرونا ویروس شیوع از ی

دانستدخیلنزاعمواردکاهشیروندایجاددرراموضوعاینتوانمیکهداشتای

پیامپایان

)۱۴:۱۰-۹۹/۰۴/۰۲()ه(کرمانشامعتادانکامبهکرونا

ط تا شده باعث کرونا کرمانشاه، استان مسووالن گفته به جمعآورکرمانشاه-ایرنا- بهرح گونی تکیده و سیاه چهرههای بیشتر روزها این دلیل همین به و شود متوقف متجاهر معتادان ی
میگیرند.کاممخدرموادازسکهودالرقیمتازغرفاخلوتیگوشهدرکهمیبینیمشهرکوچههایوخیابانهادررادستی

مط شهر سیمای کردن زشت فقط حساس ایام این در ها کوچه و ها خیابان در متجاهر معتادان جوالن موضوع اینردر سالمت اصلی موضوع بلکه نیست ح

است.آنهانبودنیربیماناقلوافراد

دیگ پیام آنها افزایش و شهر های خیابان در افراد این حضور اندرهرچند نتوانسته ها خانواده و جامعه اینکه هم آن و دارد همراه به خود با نیز را اینی به

بکنند.کمکیاعتیاددامازرهاییبرایافراد

شمشی حدودر«علی را افراد این تعداد کرمانشاه استان مخدر مواد با مبارزه ستاد دبیر گفت:۷۰۰ی» و کرد برآورد ناننفر و ضایعات که را کسانی نباید

آو جمع سرخشک و خانواده دارای و کنند می خانواده،ری شده ترد متجاهر معتادان وی، گفته به که چرا گرفت؛ اشتباه متجاهر معتادان با را هستند بیپناه

خانمانند.

نگون افراد این سر از دست نیست قرار بختک این گویی گرفتارند؛ اعتیاد دام در که سالهاست آنها توجه و خانواده نعمت وجود با که افرادی بسیارند البته و

دارد.نوطرحیبهنیازوداردمشکلماجامعهدراعتیادکرتچرخههمشایدبردارد؛بخت

دانست!بایدجامعهافرادازیربیشتتعدادگرفتنقربانیبرایموادمخدرمافیایدسیسهشایدنیزراگیرندنمیکرونامعتادانکهشایعاتیحرط

شمشی علی حضور با نشستی موادمخدر با مبارزه جهانی سالروز به شدن نزدیک مناسبت به دوشنبه رضوانرروز «فاطمه ، مخدر مواد با مبارزه ستاد دبیر ی

(قم)یافتکاهشیگیردرواعنزاجعاتمرتعدادقمدرباراولینایبرنیوز:دوفر|خبرخبرادامهادامه
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مدی بهرمدنی» پیشگیزکل و مراقبت اداره رییس رضاییان» «حیدرعلی و کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه درمان مدیر پرنا» «عبدالرحمان آسیبریستی، از ی

خوانید.میادامهدررانشستاینگزارشکهشدگزاررباستانپرورشوآموزشاجتماعیهای

است!موادمخدرقاچاقچیاننفعبهفعلیقوانین

شمشی که بسیارآنچنان داشت بیان مخدر مواد با مبارزه ستاد دبیر حدودری یعنی انقالب از قبل به مربوط مخدر مواد با مبارزه امروز قوانین از سال۵۰ی

بودند.نگرفتهخودبهصنعتیشکلهنوزنیزمخدرموادونبودندامروزپیچیدگیبهجرایمکهزمانییعنیاستپیش

زنیم می دنیا در را آخر و اول حرف مخدر مواد با مقابله حوزه در اینکه با وی، گفته اصالحبه نیازمند درمان و مقابله حوزه در نسبی رضایت کسب برای اما

هستیم.قوانین

استرشمشی قاچاقچیان نفع به فعلی قانون متاسفانه گفت: موادمخدر با مبارزه حوزه فعلی قوانین نواقص مصادیق ذکر بر مبنی ایرنا خبرنگار به پاسخ در ی

تع طبق که طرچرا از قاچاقچی شخص اموال که شود اثبات قاضی برای باید فعلی قوانین دشوارریف را کار موضوع این و است آمده دست به مواد فروش یق

کند.می

ط از مخدر مواد قاچاقچیان اموال تمام که شوند اصالح اینگونه قوانین باید که حالی در افزود: خالفشراو آنکه مگر اند آمده دست به مخدر مواد فروش یق

است.بردهارثبهرااشداراییفالنکهبیاوردادلهمثالعنوانبهکنداثباتراموضوعاینکهباشدبایدقاچاقچیشخصخوداینوشودثابت

شمشی گفته موادمخدرربه قاچاقچیان فعلی، قوانین این با بشوند۲۰ی، دستگیر که هم دستگیبار اگر اما شوند می آزاد پول پرداخت بهایربا افراد این ی

باشد.زمینهایندرخوبیبازدارندهعاملتواندمیباشدداشتهاموالشانکلرفتندستازقیمتبهسنگینی

معتاد یک از اگر حتی متاسفانه داد: توضیح نیز درمان حوزه در قوانین نقص خصوص در نگهدا۶وی بارماه هنگام بشود زدایی سم و نهزی جامعه به گشت

شود.میاعتیاددرمانچرخهشدنناقصباعثموضوعاینوکندمیکمکمعتادبهکسیجامعهدرنهوخواهدمیرااوخانواده

متاسفانه اینکه اعالم با ت۶۵او مراکز کنندگان مراجعه تکراردرصد اعتیاد ورک نیست کامل ما جامعه در معتاد افراد پاکی از صیانت داشت: بیان هستند ی

است!کردهطیرادرمانچرخهبارهشتتاکهایمداشتهموردیحتیکهایگونهبهشودمیمنابعاتالفبهمنجر

ت چرخه تکرار با که معتادی با توان می وی، باور برربه قضایی دستگاه کنونی سیاست متاسفانه اما داشت قانونی برخورد است کرده منابع اتالف اعتیاد ک

است.کزرمتمزداییزندان

استساختدستدرصیانتویزساتوانمندمجتمع

از ادامه در مخدر مواد با مبارزه ستاد آلوده۲دبیر روستایی مناطق به دسترسی پل ساخت گفت: و داد خبر درمان و مقابله حوزه در استان در اساسی اقدام

شود.میافتتاحآیندهماهچندمجتمعایناولمرحلهکهاستمهمهایبرنامهجملهازکنگاوردرصیانتویزساتوانمندمجتمعساختنیزواستان

نگهدارشمشی اند شده طرد هایشان خانواده توسط که معتادانی مجمتع این در که داد توضیح کارآفری از دعوت با و برایری اشتغال زمینه از۴۰۰ینان نفر

شود.میفراهمبازنشستگیزمانتایعنیسال۳۰مدتبهحتیافراداین

برود.یرپیشگیسویوسمتبههاینهزهدرصد۵۰ازبیشبایدگفت:ودانستمنابعرفتهدررامعتاداندرمانحوزههنگفتهایینهزهوی

کننده!درخواستیکازایبهکنندهعرضه۲

شمشی که کنندهرآنچنان درخواست یک ازای به ما جامعه در اکنون هم گفت: داشتن۲ی دلیل به مخدر مواد مافیای و دارد وجود مخدر مواد کننده عرضه نفر

است.موادمخدربهاعتیاددرمانویرپیشگیمتولیانازجلوترهاروشپیچیدگیومالیامکانات

حدود مجموع در داد: پاسخ متجاهر معتادان تعداد بر مبنی ایرنا خبرنگار به پاسخ در کسانی۷۰۰وی نباید مردم هرچند دارد وجود کرمانشاه در متجاهر معتاد

آو جمع به اقدام سرکه و خانواده افراد این که چرا بگیرند اشتباه متجاهر معتادان با را کنند می خشک نان خانوادهری طرف از متجاهر معتادان اما دارند پناه

مانشاه)(کرمعتادانکامبهکروناایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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هستند.خانمانبیوشدهطرد

او که تمآنچنان انقالب اول از اینکه دلیل به کرد پیشگیراذعان حوزه وارد دیر است بوده مخدر مواد با برخورد و مقابله روی بر دررکز و ایم شده درمان و ی

هستیم.عقبدنیااززمینهاین

آما شمشیرطبق که سالری در داد: رشد۹۵۰میزان۹۸ی تجربه که بوده مخدر مواد حوزه کشفیات انواع سال۲۱تن به نسبت داشته۹۷درصدی همراه به را

کرد.اعالمتن۲.۷رااستان۹۸سالمخدرموادکشفیاتکلویاست

اعتیاد!کرتمددجویانپاکیماهه۲مانایی

ترشمشی مراکز در فعلی شیوه اندک توفیق به ادامه در حدودری گفت: و کرد اذعان اعتیاد تکرا۶۵ک افراد ما کنندگان مراجعه چرخهردرصد که چرا هستند ی

است.ناکارآمدمااعتیادکرت

دارد.رامثبتخروجیینرکمتماحصلشاماشودمیینهزهیرپیشگیحوزهبرابر۱۲تادرمانحوزهدراکنونهمداشت:بیانویکهآنچنان

تارشمشی سه از پس معتاد فرد داد: توضیح نگهدا۶ی ترماه مراکز در پاکساری و اعتیاد بازک محض به کامل حدودزی جامعه به تا۴۵گشت مانایی۲روز ماه

شود.میگرفتاراعتیاددامدردوبارهسپسوداردپاکی

گیردمیرانفریکجانساعت۲هراعتیاد

هر ما کشور در اعتیاد گفت: و بود مند گله اعتیاد و مخدر مواد خصوص در ها تفاوتی بی از کرمانشاه، مخدر مواد با مبارزه ستاد یک۲دبیر جان ساعت

دهد.نمینشانحساسیتموضوعاینبهنسبتجامعهکافیاندازهبهاماگیردمیراانسان

آمار طبق داد: توضیح قانونیوی سالپزشکی در و۲۰۱تعداد۹۸استان اینز۳۹مرد که اند داده دست از را خودشان جان مخدر مواد مصرف سوء اثر بر ن

است.داشتهرشددرصد۹۷،۸۰سالبهنسبتآمار

بزرشمشی جهاد را اعتیاد و مخدر مواد با مبارزه انقالب معظم رهبر اینکه با کرد: تاکید بسیاری اما اند نامیده نسبترگ را الزم حساسیت هنوز ما مسووالن از ی

بشود؟نمایانمسووالنومردمبرایکهاستقرارزمانیچهموضوعایناهمیتپرسیدبایدوندارندموضوعاینبه

کرمانشاهاستانمخدرموادبامبارزهستادیرخبنشست

بیشترمراقبتبرایبیشتردانش

مدی مدنی رضوان نشست این ادامه بهردر اعالمزکل بیشتر مراقبت برای بیشتر دانش را مخدر مواد با مبارزه جهانی روز امسال شعار کرمانشاه استان یستی

بگیرد.شکلموادمخدراجتماعیهایآسیبازیرپیشگیبراییربیشتگاهیآوعلمبایدجامعهدرگفت:وکرد

به مجوز با که مخدر مواد حوزه درمانی مراکز مادهزاو مدت میان دارویی درمان خدمات شامل را هستند فعال ماده۱۵یستی کمپ غیردارویی درمان مراکز و

تغییر۱۷ هدف با روانشناسی خدمات از و کنند می اقدام غیردارویی درمان برای ماه سه تا یک از معرف خانواده یا و معرف خود صورت به افراد که کرد اعالم

شوند.میمندبهرهجامعهبهگشتربورفتار

ماده کمپ یک وجود از همچنین نگهدا۱۶وی متجاهربرای معتادان از کمپری این ظرفیت افزود: و داد خبر هستند خواب کارتن که در۲۵۰ی اما است نفر

م این ظرفیت افزایش برای جدید سوله یک ساخت آورحال جمع کار کرونا شیوع دلیل به و هستیم متوقفرکز اند کرده زشت را شهر چهره که افراد این ی

شود.میآغازیرآوجمعکاراستانوضعیتشدنسفیدیازردمحضبهاماشده

اعتیادکرتاییرهزجعملکردحذفراهکاردرمانتداومکزرم

اندا راه برنامه از مدنی مزرضوان ظرفیتری با درمان تداوم م۱۰۰تا۵۰کز این در افراد گفت: و داد خبر هشترنفر سپس و شوند می زدایی سم ماه چهار تا کز

گیرند.میقرارمشاورهولرکنتتحتشغلوجامعهبهگشتزبابراینیزماه

مانشاه)(کرمعتادانکامبهکروناایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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اندا راه مزاو این تری امر در تحولی را جرکز صورت به امروز به تا گفت: و دانست اعتیاد مزک این در اما است شده می انجام کار ای هایریره پروسه تمام کز

شود.میانجامکزرمتمصورتبهدرمان

بهرمدی مزکل پنج وجود از ادامه در کرمانشاه تزریستی معتادان های آسیب کاهش کنترکز برای بیماریقی شهرهایرل در هپاتیت و ایدز نظیر عفونی های ی

دارد.اختیاردرنیزخانمانبیافرادبرایکزرم۲یستیزبهگفت:ودادخبرکرمانشاهوغربآباداسالمکنگاور،

مثبتویآیاچفعالپرونده۱۲۰۰وجود

داد.خبرمثبتویآیاچبهمبتالیانبهروانشناسیخدماتارایهبرایمثبتباشگاهعنوانباکزرم۲فعالیتازهمچنیناو

کرد.اعالمپرونده۲۰۰وهزاررامراکزاینفعالهایپروندهتعدادایرنا،خبرنگاربهپاسخدرمدنیرضوان

بیمهحقپرداختازسالههفتمعافیتوتومانیمیلیون۵۰اشتغالوام

بهرمدی افرادزکل این خود به یا گفت: مخدر مواد به اعتیاد بهبودیافتگان از نهاد این های حمایت خصوص در استان کارمزد۵۰یستی با وام تومان میلیون

زمینه که گیرد می قرار کارفرمایانی اختیار در تسهیالت این یا و شود می پرداخت اجتماعی تامین بیمه حق سال هفت پرداخت از معافیت نیز و درصد چهار

بکنند.فراهمراافرادایناشتغال

اند.کردهاستفادهتسهیالتاینازنفر۱۵۷تعداد۹۸سالدرمدنی،رضوانگفتهبه

ت مختلف مراکز آمار بهراو اعتیاد سالزک در شامل۹۸یستی ماده۸۴۹را برای و۱۶،۹نفر ماده۵۰۰هزار برای و۱۵نفر هزار س۵۰۰و درمان برای را پاییرنفر

کرد.عنوان

می بر جامعه به وقتی یافته بهبود افراد متاسفانه اما بشوند پذیرش و ببینند محبت خانواده طرف از باید یافته بهبود معتادان که کرد تاکید مدنی رضوان

شوند.میمعتاددوبارهگردند

ت مراکز غیرمجاز فعالیت به نسبت همچنین عطاروی و اعتیاد ترک داروهای از برخی در گفت: و داد هشدار ها خانواده به ها عطاری موادمخدر اعتیاد یرک

شود.میمعتادبهبودیتوقفباعثموضوعاینوشودمیاستفادهمواداینازهمچنانها

بیمار۴۶۹وهزار۱۷بامخدرمواددرمانکزرم۱۲۷فعالیت

که بود نشست این سخنران دیگر کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه درمان مدیر فعالیتپرنا ورم۱۲۷از داد خبر استان در مخدر مواد مصرف سوء درمان کز

کنند.میفعالیتپزشکیعلومدانشگاهنظرویرزوهستنددولتیکزرم۱۱وخصوصیکزرم۱۱۶تعداد،اینازگفت:

کرد.اعالمنفر۴۶۹وهزار۱۷رامراکزایندرمانتحتبیمارانتعداداو

دهند.میتشکیلهاخانمرادرصدپنجوآقایانرااستاندردرمانتحتمعتاداندرصد۹۵پرنا،گفتهبه

متادون با درمان سهم دارو سه این از افزود: و کرد اعالم معتادان برای درمانی داروی سه را اپیوم و بوپرنورفین متادون، پزشکی، علوم انشگاه د مسوول این

است.درصد۷۸.۵

شود.میدادهوسوسهوخشملرکنتبراینیزگروهیوفردیروانشناسیهایمشاورهداروییدرمانکناردروی،گفتهبه

سال در گفت: پرنا که و۹۷آنچنان هزار سال۱۰۰تعداد در که اند بوده سالمت بیمه درمان تحت بیماران از اما۹۸نفر کند می لغو را قراردادش بیمه این

است.کردهآمادگیاعالمقراردادعقدبرایمجددامسال

هستند.پاییندوزبادرمانتحتنفر۴۰۰مراکزایندرکهداشتبیانودادخبراعتیادکرتیرگذکزرمیاDICکزرمچهارفعالیتازهمچنینوی

اعتیادکرتکزرم۲ازنشدناستقبال

است.نشدهاستقبالیمراکزاینازکهدادخبر۹۸سالدرالکلکرتکزرم۲ایجادازادامهدرپزشکیعلومدانشگاهدرمانمدیر
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مثبتویآیاچبیمار۳۵۰میزباننیلوفرومهرسینا

تعدادرم۲پرنا با مهرسینا م۲۵۰کز و آقا تعدادرنفر با نیلوفر ارایه۱۵۰کز مراکز جمله از را درنفر افزود: و کرد اعالم مثبت وی آی اچ دارای افراد به خدمات

شود.میارایهخدماتهستندمثبتویایاچنیزآنهاازبرخیکهخانمنفر۱۰۰ومثبتویایاچباآقانفر۵۰بهنیلوفرکزرم

دارندالکلیاموادمصرفکرمانشاهآموزاندانشدرصدیکازکمتر

پیشگی و مراقبت اداره رییس آموررضاییان دانش هیچ استان مدارس محیط در گفت: نیز کرمانشاه پرورش و آموزش اجتماعی های آسیب از حتیزی ی

کند.نمیسیگارکشیدنبهتظاهر

ط اجرای از همکاروی با نماد عنوان با آموزان دانش اجتماعی مراقبت نظام طرح گفت:این و داد خبر اجرایی دستگاه هشت هرسین،ری کنگاور، شهرهای در ح

شوند.شناساییدارند،اعتیادوفقرمشکالتیاخودکشیافکارکهآموزانیدانشمعلمانکمکبااستقراروشدهشروعغربآباداسالم،پاوه

بیاموزندزندگیمهارتوگفتننهبایدآموزاندانش

شوند.دادهآموزشدومواولمتوسطهدوراندربایدزندگیهایمهارتنیزودبستانودبستانیپیشسنیندربایدگفتننهآموزشوی،گفتهبه

سا توانمند زنجیره افرادزرضاییان این و برخوردارند خاصی احترام از معلمان ما روستاهای در گفت: و دانست آنها والدین و آموزان دانش معلمان، شامل را ی

هستند.روستاییانیزساگاهآبرایخوبیسفیران

برد.ناماجتماعیهایآسیبازیرپیشگیومراقبتادارههایبرنامهدیگرازراشادیرافزانرمبرنامهبرایمحتواایجادرضاییان

پیشگی های آموزش هدف جامعه کرد: تاکید کهراو چرا باشد پرورش و آموزش باید حقیقت در مخدر مواد های آسیب از مدارس۳۲۰ی در آموز دانش هزار

دهند.میتشکیلرااستانیرنفمیلیون۲جمعیتازنیمیمجموعدروالدینشانانضمامبهافراداینوهستندتحصیلمشغولاستان

است.شدهیرنامگذامخدرموادبامبارزهجهانیروزماهتیرپنجمبابرابرژوئن۲۶

است.شدهبرآورددرصد۵.۴ماکشوردرنسبتاینکهدارندراموادمخدرمصرفتجربهیکبارحداقلدنیاسال۶۴تا۱۵جمعیتدرصد۵.۵

باشد.داشتهوجودکشوردرمخدرموادتفننیکنندهمصرفنفرهزار۶۰۰ومیلیونیکودایمیکنندهمصرفنفرمیلیونسهحدودکهشدهبرآورد

بز عنوان به افغانستان کشور با سالرگترهمسایگی در تن هزار هشت تولید با مخدر مواد کننده تولید شکل۲۰۱۸ین از مخدرها ماهیت تغییر نیز و میالدی

است.مخدرموادبامبارزهدرماکشورهایچالشینرگتربزازصنعتیبهسنتی

است.رسیدهنوع۸۰۳به۲۰۱۷سالدررقماینکهاستداشتهوجودجهاندرمخدرمادهنوع۱۶۶میالدی۲۰۰۹سالدر
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/۹۹/۰۴((لرستان)استرانندگیحوادثمصدومینبهمربوطپاییرسمعایناتپروندههایدرصد60لرستان:قانونیپزشکیکلرمدی
۰۲-۱۵:۴۶(

است.نزاعورانندگیحوادثمصدومینبهمربوطاستانپاییرسمعایناتپروندههایدرصد60گفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

ب به کرد: اظهار قضائیه قوه هفته گرامیداشت با خبرنگاران با نشست در تیرماه دوم امروز نظیفی حمیدرضا جمهوردکتر مقدس نظام بهجزرکت اسالمی ی

میشود.انجامسازماناینتملیکیساختمانهایدرراخدماتوداردقانونیپزشکیساختماناستانشهرستانهایهمهدرپلدختروسلسله

دادگست در که را پروندههایی یکسوم اینکه بیان با سومروی دو از بیش افزود: میکنیم، کارشناسی و هستیم پاسخگو میشود تشکیل لرستان ی

هستند.باالترویردکتکرمددارایآنهادرصد75ازبیشوهستنددانشگاهیکرمددارایاستانقانونیپزشکینیروهای

میکنیم.نظراظهاروبررسیاستانقانونیپزشکیدرراپروندههزار50متوسطبهطورساالنهگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدی

از بیش گذشته سال در اینکه به اشاره با و46نظیفی به114هزار قانونیپرونده سالپزشکی با مقایسه در که شده داده ارجاع و48که97استان 618هزار

بوده افزود:5.1پرونده میشود، بررسی تخصصی حوزه چهار در که میدهد نشان را پروندهها ارجاع کاهش به92درصد ارجاعی پروندههای پزشکیدرصد

است.شدهانجاماستاندرپاییرسمعایناتحوزهدرقانونی

میدهد.نشانراکاهشدرصد97،3.7سالپروندههایبهنسبتکهداشتیماستاندرپاییرسمعایناتپرونده442وهزار42گذشتهسالگفت:وی

است.نزاعورانندگیحوادثمصدومینبهمربوطپاییرسمعایناتپروندههایدرصد60کرد:عنوانلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

به شده ارجاع پروندههای مجموع از کرد: بیان قانونینظیفی اجساد،3.5لرستانپزشکی به مربوط پروندهها و معاینات مربوط3.3درصد پروندهها درصد

است.قانونیپزشکیکمیسیونهایبهمربوطدرصد1.2وآزمایشگاهبه

میشود.ارائهاستانقانونیپزشکیپاییرسمعایناتدرخدمتنوع40ازبیشکرد:بیانلرستانقضاییشورایعضو

است.13کشوردرلرستانخرنکهداشتهایمپاییرسحوزهدرپرونده2367استاندرجمعیتنفرهزار100هرازایبهافزود:نظیفی

به ارجاعی اجساد کل تعداد کرد: اظهار قانونیوی گذشته،پزشکی سال در به1650استان نسبت تعداد این که بوده سال1446مورد در درصد97،14پرونده

میدهد.نشانراجسدتعدادافزایش

پیامانتهای
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)۰۳:۳۷-۹۹/۰۴/۰۳(بوشهراستانقانونیپزشکیتوسطقضایینامههزار20ازبیشبهپاسخگو|؛وگفت

مدیرگزارخب میزان- ازری بیش گذشته سال در گفت: بوشهر استان قانونی پزشکی کمت20کل در که گردیده ارسال قانونی پزشکی ادارات به قضایی مراجع از استعالم ممکنرهزار زمان ین
است.شدهدادهپاسخآنهابه

گفت در امینی ازوشیث بیش به پاسخ خبر اعالم با ، میزان با توسط20گو گذشته سال در قضایی استعالم قانونیهزار سالپزشکی در کرد: بیان بوشهر

است.پذیرفتهصورتالکترونیکیصورتبهپاسخهاًاعمدتکهشددادهپاسخقضاییمراجعازاستعالمهزار20ازبیشبهگذشته

قانونیکلرمدی سپزشکی مراجعین خصوص در قضایی استعالمات افزود: بوشهر ازراستان بیش که است پذیرفته انجام فوتیها و پروندههای18پایی از هزار

میباشد.آزمایشگاهومتوفیاتبهمربوطمابقیوبودهکارحادثهوتصادفاتنزاع،مراجعینازاعمپاییرسمراجعینبهمربوطشدهذکر

تس منظور به کرد: خاطرنشان درروی اندکی میزان به و میپذیرد انجام الکترونیکی صورت به گواهیها ارسال دادرسی اطاله کاهش و دادرسی روند در یع

میگیرد.صورتپستیارسالیقرطازاستنداشتهوجودالکترونیکیارسالامکانکهمراجعی

پیام/انتهای

یهاریارشهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۳۰-۹۹/۰۴/۰۳(رضوی)خراسان(ساله27یرنامادتوسطساله10کودکقتلصحنهیزبازسا

پلیس خودروهای گذشته، هفته پنجشنبه صبح نوشت: بزآخراسان حاشیه های خیابان از یکی در «نامادرگاهی بود قرار کردند. توقف مشهد بابانظر شهید صحنهرگراه سنگدل» ی
کند.یزبازسامشهدعمدقتلویژهقاضیحضوردرراخودهولناکجنایت

ه و افتادند تکاپو به پلیس خودروهای دیدن با محل باراهالی ای خاطره کوچولو» «عسل درباره «محمد»زکسی صاحبخانه اظهارات میان این در اما کرد می گو

تمی حال در زمستان سوزناک سرمای در را عسل بارها گفت: می او بود. دهنده تکان بسیار عسل) لباسز(پدر فقط که است دیده حیاط های موزائیک کردن

.داشتتنبهکودکانهیرز

رو داد: ادامه بود، ایستاده قضاییه قوه دوربین مقابل که سحزاو سرمای در و حال این با معصوم طفل این نگذارد که کردم اعتراض عسل پدر به بهری گاهی

من حیاط روز هر حاضرم خودم من گفتم: او به بیاید! حیاط پدرزداخل ولی باشم!... گر نظاره شرایط این در را گناه بی کودک این توانم نمی اما کنم! جارو را ل

کند!تمیزراحیاطدارددوستهمخاطرهمینبهدارد!یادیزعالقهیرکازتمیبه«عسل»گفت:او

دانستیم نمی ما داد: ادامه اشکبار چشمانی با بود، رسیده قتل به آن در «عسل» که منزلی اهالی از دیگر ناماد27نزیکی دیدنرساله، از ولی است «عسل» ی

کشیدیم!میزجرموجوداوضاع

تزآن گرم در حتی مرن روز که ای گونه به کرد می «عسل» تن ضخیمی های ژاکت هم تابستان و بهار فصل روزهای بهرین کاموایی رنگ قرمز ژاکت هم گش

به با پنهانی طور به وقتی بودیم ناراحت خورد می کتک کوچک دختر آن که این از ما داشت. اعترافزتن دختر خود باید گفتند ها آن گرفتیم، تماس یستی

ناماد از خیلی «عسل» اما چیرکند! کسی به پیکرش روی وحشتناک های زخم درباره نبود وحاضر داشت وحشت اش دربارهزی او از من که بار یک بگوید! ی

است!»زدهنیش«زنبورگفت:پرسیدمزخمیکآثار

۱
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، قاضی دستور به و محل اهالی اظهارات از بعد جنایتزدقایقی این جزئیات تا گرفت قرار قضاییه قوه دوربین مقابل عمدی قتل اتهام تفهیم با جوان ن

کند.گوزباراوحشتناک

کار حال، همین پروندآدر (افسر مقدم عظیمی تشهگاه به بازجوییر) در متهم اظهارات درباره توضیحاتی و پرداخت جنایی پرونده محتویات از ای خالصه یح

داد.ارائهتخصصیهای

بیما قبل سال پنج از که این بیان با ن» «منیره- کرسپس اهل گفت:پدرم تلخ«عسل» قصه درباره دارد عصبی خراسانوکری اهالی از زنی با که است عراق ک

که زمانی هم کرد.من ازدواج زد14شمالی می کتکم داشت. سوءظن من به و بود معتاد مردی او اما کردم ازدواج مادرم بستگان از یکی با نداشتم بیشتر سال

سرنوشت دنبال به تا گرفتم طالق داشتم نیز فرزندی که حالی در و زندگی سال هفت از بعد باالخره نمیکرد. احساس اش خانواده قبال در را مسئولیتی هیچ و

دیگ گونه به سرنوشت این اما بروم «محمد»رخودم با داشتم آمد و رفت دادگاه به طالق کشاکش در که زمانی خورد رقم نیز(ی او شدم آشنا ام) فعلی همسر

نیز او که کردیم ازدواج درحالی بعد ماه چند و شدیم آشنا هم با و«محمد» من شرایط بودند.دراین یکدیگر از جداشدن حال در و داشت اختالف همسرش با

کرد!نمیگوشمنحرفبهوقتهیچاوولیپذیرفتمنیزرا«عسل»ازمراقبتویرنگهدامناگرچه.داشت«عسل»نامبهیردخت

طو همین داد: پاسخ قتل به متهم که کرد؟ نمی توجهی هایت حرف به مهمی امور چه در مثال پرسید قاضی لحظه این گفتم:ردر می وقتی نمیکرد گوش ی

من فرزندانم و من که بود جمعه روز افتاد. اتفاق همین نیز حادثه روز که این تا ... نمیرفت! اتاق! داخل شهزبرو در مادرم بودیم.رل مهمان باهنر شهید ک

ساعت حدود من6عصر به وقتی بازبعدازظهر است!زل پذیرایی درون هنوز دیدم کردم نگاه لحظه یک برو! خواب اتاق داخل به تو گفتم «عسل» به گشتم

طو کوبیدم «عسل» شکم به محکمی لگد پا کف با و گرفتم اتاق در چارچوب از کنم می ورزش و میروم باشگاه چون شدم. عصبانی تختخوابردیگر روی که ی

گ که حالی در و شد بلند ولی افتاد! اتاق دیگرداخل لگد دوباره کند فرار چنگم از داشت قصد میکرد ازریه بار این که زدم او به گزی داخلریردستم به و یخت

دیگ ضربات لگد و مشت با و رفتم دنبالش کرد. فرار دیگر بلندراتاق زانویش دو روی او بودم عصبانی خیلی من ولی کنم رهایش که کرد می التماس زدم! ی

ببخش!مرامادر؛گفت:یزانراشککرد،مینگاهمملتمسانهوآلوداشکچشمانیباکهدرحالیوشد

آخ کشیدمراین عقب به محکم را سرش سپس دادم. تکیه کمرش به را زانویم و گرفتم قرار سرش پشت در بعد که چرا شنیدم عسل زبان از که بود ای جمله ین

چیرطو شکستن صدای که مزی به مهیبی صدای با سرش برداشتم، عسل گردن سرو روی از را دستم وقتی کردم حس را گونهوی به خورد اتاق کف کتهای

مغ ضربه «او گفتم خودم با که سرعتزای به او و گرفتم تماس مادرم با باز ولی کنم فرار که کردم جمع را وسایلم ترسیدم، است! مرده دانستم می شد!» ی

تماس اورژانس با هم دلیل همین به شنیدم را او قلب ضربان صدای و گذاشتم قلبش روی را گوشم است! زنده هنوز او گفت: و رساند منزلم به را خودش

بیمارستان به را او وقتی اما من22گرفتیم با بیشتر صدمتر چند که رساندند پزشکانزبهمن که فهمیدم هم بعد نداشت. بدن در جانی دیگر ندارد فاصله ما ل

است!شکسته«عسل»کمرهایمهرهگفتهاند،

بازسا ادامه اززدر را ای ویژه تخصصی سواالت رضوی) خراسان قانونی (پزشک مقیمان دکتر جنایت، صحنه پرسید.زی قضاییه قوه دوربین مقابل در جوان ن

می کوچولو عسل نحیف پیکر بر وحشتناک ضربات آوردن وارد از را سواالتی کرد می موشکافی را جنایت این وقوع چگونگی لحظه به لحظه که مقیمان دکتر

که مقابلزپرسید «عسل» جای به که مقیمان دکتر کند! اصالح را دروغی شد می مجبور بار هر و زد می پا و دست هایش گویی تناقض مخمصه در جوان ن

کند!تکرارعمدقتلویژهقاضیحضوردرنمایشیطوربهاستزدهعسلپیکربرکهراایضربهگونههمانداشتتاکیدبود،ایستادهجواننز

بازسا به است! کشنده متهم ضربات و عمل نوعا که این بر تاکید با مقیمان دکتر نیز نهایت در گزارش، بدینزبنابراین و داد پایان فجیع جنایت این صحنه ی

کند.طیرادادرسیمراحلدیگرنیزجناییپروندهاینتاشدزندانروانهقاتلیرناماداحمدینژاد،قاضیدستوربهترتیب

خبرسابقه

کا خرداد، سوم و بیست بیمارستانرشب پلیس22کنان با تماس در مشهد م110بهمن از کودکر، دلخراش آزا10گ کودک آثار که دادند خبر ای یرساله
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م در جرم صحنه بررسی عوامل و عمد قتل ویژه قاضی حضور با بعد دقایقی بود. نمایان پیکرش روی مشخصرهولناکی و آغاز ای گسترده تحقیقات درمانی، کز

بچه دختر که خون10شد و کمر های مهره شکستگی اثر بر دستورزیرساله نژاد، احمدی اکبر علی قاضی دلیل، همین به است. رسیده قتل به داخلی ی

(ناماد «منیره» نامادربازداشت از بازجویی خراسان، گزارش به کرد. صادر را عسل) پلیسری جنایی اداره در سآی به رضوی خراسان سرهنگرگاهی پرستی

پزشک نظر تحت قبل سال پنج از گفت: و کرد اعتراف شوهرش دختر قتل به بعد دقایقی وی که یافت ادامه حالی در عمد) قتل دایره (رئیس بهرامزاده علی

حدود از اما ماجرا15بودم این که نکردم مصرف را داروهایم دیگر گذشته مصرفرروز خاطر به اگر پرسید، متهم از نژاد احمدی ،قاضی حال همین در داد. خ

حادثه این دارو آزارنکردن کودک قربانی «عسل» تنها و نرساندی؟ آسیب خودت دختر به گاه هیچ چرا پس داد ولیرخ بود؟ هایت بازی فقط جوان ن

داد.میپاسخقاضیسوالبهنمیشددیدهاشچهرهدرنیزنگرانیاحساسهیچکهمرموزسکوتی

23302

نیوز،جنوبق،رمشنیوز،صراطپارسینه،نیوز،فرداآنالین،یرهمشهنیوز،آفتابتابناک،یرخبپایگاهخراسان/روزنامهبرنا/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
هاینربرتکنا،رنو،سالمنیوز،بهار
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	بخش های آزمایشگاه، اداری و مالی پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد (۹۹/۰۴/۰۱-۱۲:۴۴)
	افتتاح ساختمان اداره کل پزشکی قانونی هرمزگان (۹۹/۰۴/۰۱-۱۵:۳۸)
	مراسم گلباران مزار شهدای شهر رشت انجام شد؛ به مناسبت هفته قوه قضاییه و شهادت مظلومانه شهید بهشتی برگزار شد. (گیلان) (۹۹/۰۴/۰۲-۰۵:۴۲)
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