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)۰۶:۲۶-۹۹/۰۴/۰۳(کشورهاستازبرخیجمعیتاندازهایرانیمصدومان/تعدادتصادفاتقربانیانینربیشتباکشورهایی

موتو نقلیه وسایل مهمترتصادفات از یکی مری دالیل بیشترین توسعه حال در کشورهای که است جهان سطح در میر و خودرگ به را تصادفات این میزان ین

دادهاند.اختصاص

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

مربز باشد. مخدر مواد مصرف و الکلی مشروبات نوشیدن جهان، آزادراههای و شایعرگراهها عامل یازدهمین عنوان به خودروها تصادفهای از ناشی میر و گ

بسیارم در میر و سنیرگ ردههای در افراد میان این در و میشود شناخته توسعه حال در کشورهای ویژه به جهان مناطق از بیشت24تا5ی با خطررسال ین

است.دادهاختصاصخودبهراجهاندررانندگیتصادفاتمیزانینربیشتنفر،هزار100هرازنفر73.4گرمآمارباتاکنونمواجهاند.لیبیآن

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

عدم و جادهها در ایمنی قوانین اجرای برای منابع کمبود همچنین و کشورها این راههای شبکههای ناایمن و بد دارد.وضعیت اختصاص آنها به جهان در

س کمتردسترسی که کشورهایی مقابل در است. موضوع این اصلی عوامل از پزشکی کمکهای به مریع میزان دارند،رین را جادهای تصادفات از ناشی میر و گ

نگهداعمدت برای الزم منابع از که هستند باال درآمد با کشورهایی سختگیرانهترًا قوانین و هستند برخوردار باال استاندارد با خود جادههای استفادهری برای را ی

میکنند.اجراجادههااز

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

کاهش شک است.بدون کرده تبدیل ناایمن و قدیمی نقلیه وسایل بهشت به را کشورها این که نحوی به نیست سختگیرانه و شده تعیین سهلانگارانه نیز

تنها که چرا است دشوار بسیار امر این تحقق اما دارد جادهای تصادفات تلفات سرانه کاهش در سزایی به نقش ناایمن خودرهای تردد و خودرو 33تعداد

دوچرخهسوا یا پیادهروی به مردم تشویق و توسعه برای فعالی سیاستهای جهان کشورهای از جایگردرصد عنوان به آنکهزی ضمن دارند. رانندگی برای ینی

میکند.دشوارنیزراسیاستهاایناجرایوتصویبمحدود،مالیمنابع

نقلیه وسایل راکبان یا دوچرخهسواران پیاده، عابران میشوند، کشته جادهای تصادفات در که افرادی از دوچرخهسواراننیمی و پیاده عابران برای خطرات

میشود.یادجادهها"آسیبپذیر"کاربرانعنوانبهگروههااینازهستند.دوچرخه

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

نسبت این نیز آرام پروژههای33اقیانوس طراحی مراحل در آنها نیازهای و ایمنی که کشورهایی در خصوص به جادهها آسیبپذیر است.کاربران درصد

بسیازراهسا در پیاده عابران خطوط هستند. خطر معرض در بیشتر نمیگیرد، قرار توجه مورد خطوطری و مسیر و بوده معدود و محدود کشورها این از ی

تق نیز میدهند،یبردوچرخه انجام کمی اقدامات خود جادههای در خودروها ازدحام کاهش مورد در دولتها که واقعیت این با مشکالت این ندارد. وجود ًا

است.شدههمراه

بیشت دارای که هستندفهرسترکشورهایی جادهای تصادفهای قربانیان آمار بیشتزین که است کشورهایی فهرست "ورلداطلس"، سایت از نقل به ینریر

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

۱۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHFJVIIH
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قربانی27.7بنین)19

قربانی27.6کامرون)20

سازمان درآمارهای ایران قانونیدر سالپزشکی از که است آن از حاکی رانندگی حوادث مصدومان و کشتهشدگان شمار گذشته،88از سال آذرماه پایان تا

طی تنها و200سال،10یعنی و605هزار میلیون سه و داده دست از را خود جان رانندگی تصادفات در و476نفر مصدومانی701هزار شدند. مصدوم هم نفر

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

نباید کند، عادت تصادفات در فوتها خبر شنیدن به نباید ما گوش باشد، اینطور نباید که حالی در است، شده عادی رانندگی تصادفات خبر و40،50شنیدن

شود.گرفتهآماراینجلویتاکنندتالشبایدهمهوشودعادیمابرایروزهردرتصادفاتکشته60

منبع:ایسنا

هاستکشورازخیبرجمعیتهاندازانیایرمصدومان/تعدادتصادفاتقربانیانینبیشترباهاییکشورساحل:صبح|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۱۹-۹۹/۰۴/۰۳(دارندراجادهایتصادفاتقربانیانینربیشتکهدنیااولکشور20

مرگزارخب میزان- مری شایع عامل یازدهمین خودروها تصادفهای از ناشی میر و دررگ افراد میان این در و میشود شناخته توسعه حال در کشورهای ویژه به است جهان در میر و گ
مواجهاند.آنخطرینربیشتباسال24تا5سنیردههای

حدودرگزارخب روزانه نوشت: ایسنا - میزان جهان3000ی سراسر در رانندگی حدودرتصادف علت که میرسد نظر به میدهد. وسایل22خ تصادفات از درصد

باشد.مخدرموادمصرفوالکلیمشروباتنوشیدنجهان،آزادراههایوگراههاربزدرنقلیه

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

"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

بیشت دارای که هستندفهرسترکشورهایی جادهای تصادفهای قربانیان آمار بیشتزین که است کشورهایی فهرست "ورلداطلس"، سایت از نقل به ینریر

دارند:راجمعیتنفرهزار100هرازایبهجادهایتصادفهایقربانیانشمار

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 شدند.701هزار مصدوم هم نفر

پیام/انتهای

ی،رفوخبرنیوز،پدالک،وسنیوز،سالمتفارس،اکونیوز،یسکرانتخاب،فرارو،نیوز،صراطخودرو،پرشینیرخبپایگاهسیما/وصداپانا،یرگزارخبدیگر:منابع
اقتصادیفکرمجلهآنالین/اعتمادکار،وخودر،24رویدادامروز،راوی

دارندارجادهایتصادفاتقربانیانینبیشترکهدنیااولکشور20ان:میز|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۳۵-۹۹/۰۴/۰۳(است؟بخشکدامبهمتعلقشغلیدیدگانآسیبآمارینربیشت

است.ساختمانفعالیتبهمتعلقشغلیدیدگانآسیبسهمینربیشتودادهاختصاصخودبهراکارنیرویتلفاتآمارینربیشتمعدنوساختمانیحوادثآمارهابرابر

کا میلیون دهها جهان در ساله همه ایسنا، گزارش بسیاربه عده افتادگی کار از یا کشتهشدن به منجر که میشوند حوادثی قربانی آسیارگر در میشود. آنها از ی

هر از کا100ساالنه حدودرهزار به13گر اروپا در رقم این که میشوند فوت به منجر حادثه دچار تکنولو3.5درصد رشد سوء تبعات از یکی میرسد. یژدرصد

بش جوامع بیماردر و کار از ناشی حوادث جمله از مختلف حوادث بروز بیشماری، تعداد ساله هر که است شغلی وریهای صنعتی واحدهای در را انسانها از ی

میکند.فراوانیرنجهایومشکالتدچارتولیدی

بند ناگهانی2ماده8طبق اتفاق اثر در خارجی عوامل یا عامل تأثیر تحت که است نشده پیشبینی اتفاقی اجتماعی"حادثه" تأمین موجبرقانون و داده خ

میشود.شدهبیمهروانیاجسمبرصدماتی

ماده کا60در در شده بیمه که مواقعی و وظیفه انجام حین در که میشود گفته حوادثی به کار از ناشی حوادث نیز اجتماعی تأمین ورقانون ساختمان یا گاه

بیفتد.اتفاقشدهبیمهبرایباشد،یتیرماموانجامعهدهدارگاهرکامحوطهازجرخادرفرماکاردستوربهیاوباشدکارانجاممشغولآنمحوطه

کا برای باشد که درجهای و صورت هر به کار جامعهرحوادث و کارفرما بسیازگر، اقتصادی هریانهای که بردارد در توقفزی از ناشی خسارت درمانی، ینههای

رود.میشماربهآنهاجملهازکارافتادگیازصورتدرپرداختیخساراتوحادثهدلیلبهکار

بیشت کارشناسان گفته ازربه بیش و است معدن آن از پس و ساختمانی حوادث به متعلق کار از ناشی حوادث ارقام و اعداد و کار نیروی تلفات آمار 50ین

میافتد.اتفاقساختمانیفعالیتهایوساختمانبخشدرکارازناشیحوادثدرصد

ه و دارد دنبال به را دیده غرامت افراد به فراوان پرداختهای و دیدگیها آسیب حوادث، افزایش کار حفاظت و ایمنی مقوله به توجهی ناشیرکم حادثه گونه

میشود.اوخانوادهاعضایودیدهحادثهفردناراحتیودردموجبییزجولوکاراز

گذشته سال در قانونی، پزشکی سازمان آمار و28طبق تعداد208هزار این که بوده کار حواث از ناشی مصدومین معاینات به مربوط پزشکی، معاینات از مورد

سال به پزشکی،1.3کاهش97نسبت مراکز به ارجاعی کار حوادث از ناشی مصدومین معاینات کل میدهد.از نشان را مردان95.2درصدی به مربوط درصد

است.بودهنفر1753سازماناینتوسطشدهگزارششغلیحوادثمتوفیانتعدادهمچنیناست.بودهزنانبهمربوطدرصد4.8و

کاروزارتکاربازرسیکلادارهشغلیدیدگانآسیب

کا در گرفته انجام بازرسیهای به توجه سالربا در اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت کار بازرسی اداره توسط کل کار قانون مشمول آسیب1398گاههای تعداد

کار، قانون مشمولین شده ثبت شغلی کاهش9751دیدگان گذشته سال به نسبت که بوده حادثه ـ شغلی،2.5نفر دیدگان آسیب کل است.از داشته درصدی

است.داشتهرافوتبهمنجرشغلیدیدگانآسیبسهمینربیشت"ساختمان"فعالیتاقتصادی،فعالیتهایبیندروشدهفوتبهمنجرمورد726

شغلی حوادث کارتعداد برای داده سالرخ در اجتماعی تامین پوشش تحت افراد و از97گران و18بیش رعایت200هزار عدم و احتیاطی بی که بوده مورد

بیشت ایمنی سالرمقررات طی کشور کل در اجتماعی تامین پوشش تحت شغلی دیدگان حادثه تعداد است.همچنین بوده حادثه وقوع علت از97ین بیش ،

میدهند.تشکیلزنانرانفر1289ومردانرانفر330وهزار16تعداداینازکهبودهنفر600وهزار17
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گذشته سال و28در سال208هزار به نسبت تعداد این که بوده کار حواث از ناشی مصدومین معاینات به مربوط پزشکی، معاینات از 1.3کاهش97مورد

میدهد.نشانرادرصدی

گفت در ـ کار روابط کارشناس ـ اسماعیلی حاج کاواختصاصی/حمید بیمه عدم نتیجه را کار از ناشی حوادث ایسنا، با حالرگو در میگوید: و کرده عنوان گران

بسیا کارحاضر از وری رسمی غیر شکل به که کازگاههایی کد و شناسنامه هستند، فعالیت مشغول رعایتریرزمینی به ملزم را خود آنکه بدون و ندارند گاهی

میکنند.تحمیلکشوربهراسنگینیخسارتهایومیزنندبازسرخودکارنیروهایبیمهازکننداستانداردها

کا به که است آسیبهایی خسارتها، از یکی میگوید: کاراو چنین نبودرگران دلیل به و میشوند کار از ناشی حوادث دچار گاهی از هر و میشود وارد گاههایی

میمانند.محرومدرمانیوبهداشتیخدماتیافتردازبیمهایحمایتهایازبهرهمندیعدموبیمه

کردن کارآمد و بروزرسانی نیازمند حاضر حال در میگوید: و کرده تاکید اجتماعی تامین سازمان نظارتی مکانیسمهای تقویت لزوم بر کار روابط کارشناس این

تکنولو توسعه از است الزم منظور همین به هستیم زمینه این در نظارتی آوژمکانیسمهای وجود به شرایطی و کنیم استفاده دیگر کشورهای تجارب و یمری

کند.ثبتاطالعاتیجامعبانکیکدرراخوداطالعاتمیشودثبتکشوردرکهگاهیرکاهرکه

کا بیمهای پوشش اسماعیلی حاج گفته کاربه نفع به کوچک ناهنجارگاههای بروز از امر این و است اجتماعی تامین و کشور ازرگران، ناشی آسیبهای و یها

میکند.یرگیوجلاست،آنپرداختبهناچاردولتکهکارحوادث

ماده مطابق ایسنا، گزارش کا60به چنانچه اجتماعی تامین خارقانون در کارفرما دستور به کارگر محوطه از مامورج انجام دار عهده حادثهایرگاه و باشد یتی

شود.بهرهمنداجتماعیتامینقانونوکارقانوندرجرمندمزایایتمامازمیتواندگررکاوشدهمحسوبکارازناشیحادثهدهد،خرویبرای

پیامانتهای

گرداناقتصادنیوز،تینگرنیوز،رکاخبر،اتاقیرخبپایگاهدیگر:منابع

است؟بخشکدامبهمتعلقشغلیگانددیآسیبآمارینبیشترایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۱۱-۹۹/۰۴/۰۳(گیرد؟میقربانیکشورهاکدامدربیشترگرمارابه

دادهاند.اختصاصخودبهراتصادفاتاینمیزانینربیشتتوسعهحالدرکشورهایکهاستجهانسطحدرمیروگرمدالیلینرمهمتازیکییرموتونقلیهوسایلتصادفات

حدود جهان3000روزانه سراسر در رانندگی حدودرتصادف علت که میرسد نظر به میدهد. بز22خ در نقلیه وسایل تصادفات از آزادراههایردرصد و گراهها

باشد.مخدرموادمصرفوالکلیمشروباتنوشیدنجهان،

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

بسیا در عمومی نقل و حمل وسایل پایین دررایمنی را جهان نقلیه وسایل از نیمی از کمتر متوسط، آمد در با و درآمد کم کشورهای کمدرآمد کشورهای از ی

دارد.اختصاصآنهابهجهاندررانندگیمیرهایوگرمکلازدرصد90ازبیشوجوداینبادارند.اختیار

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

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.

نقلیه وسایل راکبان یا دوچرخهسواران پیاده، عابران میشوند، کشته جادهای تصادفات در که افرادی از نیمی دوچرخهسواران و پیاده عابران برای خطرات

میشود.یادجادهها"آسیبپذیر"کاربرانعنوانبهگروههااینازهستند.دوچرخه

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

است.درصد33نسبتایننیزآراماقیانوس

مقصرصددرپنجاهآنی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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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

بیشت دارای که فهرسترکشورهایی هستند جادهای تصادفهای قربانیان آمار بیشتزین که است کشورهایی فهرست "ورلداطلس"، سایت از نقل به ینریر

دارند:راجمعیتنفرهزار100هرازایبهجادهایتصادفهایقربانیانشمار

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

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

ایسناشود./گرفتهآماراینجلویتاکنندتالشبایدهمهوشودعادیمابرایروزهردرتصادفاتکشته60و40،50نباید

د؟گیرمیقربانیهاکشورکدامدربیشترگمرابهارآنالین:انایر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۲۱-۹۹/۰۴/۰۴(شدافتتاحکشوراستان7درقانونیپزشکیپروژههای

د؟گیرمیقربانیهاکشورکدامدربیشترگمرابهارآنالین:انایر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۲۳-۹۹/۰۴/۰۴(میسوزاندراآیندهوزندگیکهبالیاعتیاد

میسوزاند.رافردآیندهوزندگیتواندمیومیشوددیگراجتماعیآسیبهایبروززمینهسازکهاستاجتماعیآسیبیکعنوانبهاعتیادایرنا-کرد-رشه

نا روی از و جنسیت و سال و سن به توجه بدون متاسفانه خانمانسوز بالی ایرنا،این گزارش دامنگیرآبه مصرف، مضرات به جهل و میشودگاهی تاوافراد

میکشاند.تباهیبهراافرادزندگیکهمیرودپیشجای

کارشناسان، نظر مبارزه،ردستاندبراساس حوزه فعاالن و کاهشرپیشگیکاران و است جامعه اجتماعی آسیبهای از یکی اعتیاد استان، مشاوره و درمان ی،

میشود.آنهایبانگیررگسوزخانمانبالیاینازنوجوانانگاهیآناعلتبهکهاستمعضلیکعنوانبهاعتیادسن

بیکا معتقدند؛ عده اقتصادی،راین مشکالت زندگی، فشارهای افزایش مهمترپذیرتاثیی، از عاطفی خالهای و کمبود خانواده، و دوستان از گرایشری دالیل ین

افراد که است، اعتیاد به میکنندجوانان پیدا سوق مخدر مواد سوی به زندگی مشکالت و فشارها از رهایی برایبرای پناهگاهی را مخدر مواد از استفاده و

میکنند.دودراخودزندگیعمریکآندنبالبهومیکنندانتخابدغدغههاازرهایی

بیما یک اعتیاد کارشناسان، گفته مانندزیربه عواملی که است اجتماعی و روانشناختی میشودیستشناختی، آن گسترش موجب محیطی،اجتماعی عوامل

میشود.فرددرروانیفشارهایافزایشخانواده،فروپاشیخودکشی،افسردگی،سرقت،طالق،سببخانمانسوزبالیاینو

خانوادهپیکرهبرمهلکضربهاعتیاد

روانپزشک بختیایک و چهارمحال پیشگیردر در خانواده نقش به اشاره با درری که است تامل قابل جهت چند از اعتیاد و خانواده ارتباط گفت: اعتیاد از ی

میشود.خانوادهساختاربهرساندنآسیبدچارخانوادهاعضایازیکیاعتیادیاومیشوداعتیادبهفردگرایشباعثخانوادگیعواملمواردبرخی

خانوادهالهام اعضای و فرد جسمی سالمت و میرود بین از خانواده اعضای بین اتحاد خانواده، بر حاکم آرامش و ثبات اعتیاد، به افراد گرایش با افزود: زارعان

میکند.پیداگسترشخانوادهدرمالیواقتصادیمشکالتافزایشزمینهومیافتدخطربه

است پیچیده پرسه یک اعتیاد گفت:درمان و کرد اشاره معتاد فرد درمان در خانواده نقش به همراهیوی، که میکشد، طول عمر پایان تا افراد برخی در و

است.مهمویرضروامریکمخدرموادبهگرایشازیرپیشگیهمچنینواعتیاددرمانوکرتبرایخانواده

که است دوره یک نوجوانی دوره گفت: است، جامعه برای خطر زنگ یک عنوان به نوجوانی دوره در مخدر مواد به گرایش خطر اینکه بیان با فردزارعان،

ورحساست میکند تجربه را زندگی دوران داستقاللین حضور و خانواده با مخالفت بینرطلبی، در مخدر مواد مصرف به گرایش افزاش باعث همساالن گروه

میشود.نوجوانان

روانپزشک الگوپذیاین و اعتیاد به گرایش در خانواده نقش ایجادر،به گفت: و کرد اشاره مخدر مواد به گرایش دیگر دالیل عنوان به والدین از فرزندان ی

مشا فرزندان، برای خانواده و خانه در امن فرزندپرورمحیط مهارت افزایش و کارها در فرزندان دادن پیشگیرکت راههای از نوجوانیری دوران در اعتیاد از ی

است.

کنت نوجوانان، و کودکان به گفتن" "نه مهارت آموزش به خشمروی مدیل گفت:رو و کرد اشاره نوجوانان کودکان برای زندگی مهارتهای عنوان به استرس یت

کرد.مصوناجتماعیآسیبهایبرابردررافرزندانمیتوانآموزشهااینارائهبا

استاعتیادبهگرایشعمدهعواملازیربیکا

به سازمان روانشناسی کارشناس بختیازیک و چهارمحال خطریستی با تماس و مشاوره مراکز به مراجعان از شده کسب تجربیات به اشاره با نیز ی

است.دیگراجتماعیآسیبهایواعتیادسمتبهگرایشومردمعمومیزندگیدرتنشایجادمهمعواملازیکییربیکاگفت:یستیزبهسازمان۱۴۸۰
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به افراد گرایش باعث امر این و گرفته را فرد روانی آرامش و کرده پیدا افزایش اقتصادی مشکالت خانواده، در تنش سطح افزایش با افزود: رضاپور مهرداد

است.شدهمخدرموادمصرفسمت

خود که میشود مواد این به فرد وابستگی باعث مدتی، از بعد و میکند فراهم را مدت کوتاه و کاذب آرامش افراد این برای مخدر مواد مصرف وی، گفته به

میکند.فراهمرادیگراجتماعیآسیبهایبروززمینهاعتیاد

والدین و فرزندان بین ارتباط کاهش و خانواده بین انسجام کاهش و عاطفی فضای کاهش مخدر، مواد به افراد آسان دسترسی داشت: اظهار دالیلوی از

است.موادسمتبهجوانانونوجوانانگرایشدیگر

دانشگاه، مدرس و مشاور دلیلرمهمتاین وین منسجم ارتباط ایجاد و خانواده کانون در انسجام عاطفی، روابط افزایش را، مخدر مواد خصوص در بازدارنده

کرد.عنوانخانوادهوفرزندانبینعاطفی

است.اعتیادازیرپیشگیحوزهدرموثرراههایدیگرازاقتصادیواجتماعیتنشهایکاهشفرزندان،ووالدینبینعاطفیروابطافزایشوی،گفتهبه

میدهدافزایشرااعتیادبهگرایشجواناننیازهایبهنارساییوتوجهیبی

اموررمدی استانداکل بختیاراجتماعی و چهارمحال کنتری به اشاره با نیز نارساییری و بیتوجهی گفت: کشور و استان در مخدر مواد به اعتیاد روند نشدن ل

میشود.اعتیادبهگرایشبهمنجرجواناننیازهایبه

نا افزود: و کرد اشاره خطر زنگ یک عنوان به اخیر سالهای در اعتیاد سن کاهش به مقدس، بهآشهرام نوجوانان و جوانان موادمخدر،مضراتگاهی مصرف

میشود.مخدرموادبهگرایشافزایشباعثگفتننهمهارتنداشتنوهمساالنگروهدرگرفتنقرارمخدر،موادمصرفخصوصدرناصحیحتبلیغات

برنامه در نارسایی داشت: اظهار پزیروی خصوص در اعتیادری سمت به قشر این کردن پیدا سوق باعث جوانان، نیازهای نشدن تامین فراغت، اوقات کردن

میشود.

کا به تاثیرمقدس، و جذابیت با متناسب باید گفت: و کرد اشاره اولیه مراحل در مخدر مواد مصرف جذاب برنامهرگذارکرد افراد برای مواد این وزیری جذاب ی

برداشت.گاماعتیادازیرپیشگیبرایبتوانتاشودروزرسانیبهمدامبرنامههااینوشوداجرامدتطوالنی

بیکا اینکه بر تاکید با افراد،روی، نیاز رفع راستای در باید افزود: است، مخدر مواد سمت به گرایش دالیل دیگر از اقتصادی مشکالت و وی فشارهایتنشها

شود.انجامیزیربرنامهافرادروانی

یک اعتیاد داشت: اظهار کهمقدس دارد کاساختار از مختلف کارشکلهای جمله از روانیرکردها و اجتماعی اقتصادی، کاکرد که میکند تولید اقتصادیکردررا

میکنند.پیداگرایشمواداینیعزتووتهیهسمتبهداردمخدرموادفروشکهباالیمنافعدلیلبهافرادواستجدیکردرکایکاعتیاد

کرد.وضعجامعودقیقیزیربرنامهبایدهاگروهتافردیسطحازمختلفسطوحبینتعاملایجادوسیستماینکردهایرکاشناختباوی،گفتهبه

دادافزایشرامصرففرصتموادمخدردربارهیزساشایعوکرونا

کوید ویروس شیوع به اشاره با ویروس۱۹مقدس این شیوع گفت: مخدر مواد یافتگان بهبود یا و معتاد افراد خصوص به مختلف افراد شدن نشین خانه و

است.دادهافزایشرامصرففرصتوشدهزمینگیرانسانهاکهشدباعث

ت را خود لذتبخش و مثبت فعالیتهای افراد برخی کرونا شیوع با داشت: اظهار تفننیروی که افرادی یا و کردند پیدا گرایش مخدر مواد سمت به و ک

کردند.پیدامنظممصرفداشتند،مصرف

مجا فضای در ناصحیح و غیرمتعارف توصیههای و شایعات افزایش به ، پیشگیزمقدس منظور به مخدر مواد مصرف برای افزایشری و کرونا به ابتال از ی

است.شدهمصرفافزایشباعثمخدرموادمصرفدرخصوصنادرستیزفرهنگساگفت:وکرداشارهویروساینبهابتالصورتدربدنمقاومت

تهدیدیکاعتیادسنکاهش

اندمیسوزارآیندهوگیدزنکهبالیاعتیادایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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بختیا و چهارمحال مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای نیزردبیر برخیی براساس گفت: جامعه در اعتیاد سن کاهش به اشاره ازبا اعتیاد سن تحقیقات،

است.کردهپیداکاهشسال۲۱بهسال۲۵

افزود: مرتضوی قدیر یابرخیسید و کردند شروع پایین سنین از را مصرف نیز باال سن مصرفکننده سافراد صورت تفربه و موادرگرمی از استفاده به یحی

کردند.پیداگرایشموادمصرفبهکنجکاویحسکردنبرطرفبراییاورفتندمخدر

شد.اعالمدرصد۱۰.۴۶استاندرافرادعمرطولدرموادمصرفشیوعخرنشدانجام۹۴سالدرکهشیوعشناسیاساسبراظهارداشت:وی

ن که شد مشخص شیوعشناسی این در وی، گفته سنربه در مخدر مواد مصرف و اعتیاد شیوع بیشت۶۴تا۱۵خ و است آماررسال تعداد سنین به معتادان

داشتند.رامصرفباریکسابقهوپیشینهگذشتهازکهاستمربوط۶۵تا۴۰

جمله از آیینها برخی در که شده سنت یک به تبدیل استان نقاط از برخی در مخدر مواد مصرف گفت: و کرد اشاره استان سنتی بافت به عروسیوی، مراسم

باشند.مخدرموادکنندهمصرفشدهکههمیکباربرایمناطقاینافرادازبرخیامراینودمیشومصرفمخدرموادترحیم،و

پیشگی منظور به قشر این برای امن محیط ایجاد به نسبت آنها حساسیت و جوانان از خانوادهها مراقبت افزایش به اشارهرمرتضوی، مخدر مواد مصرف از ی

است.اعتیادازیرپیشگیبحثدرانگیزهبااستانیکاستاناینگفت:وکرد

استدرصد۱.۱آموزاندانشدرمخدرموادمصرفشیوعخرن

ن داشت: اظهار استانرمرتضوی در دانشآموزان بین در مخدر مواد مصرف شیوع کشو۱.۱خ میانگین از میزان این که است اماردرصد است تر پایین ی

کند.پیداافزایشجوانانونوجواناندانشآموزان،بیندراعتیادازیرپیشگیحهایرطاجرایمیطلبد

پیشگی منظور به گفت: طروی اجرای گروه این اعتیاد از "یاری اول،رح متوسطه مقطع مدارس در زندگی" سالدومیگران در و اجراست دست در استان

گرفتند.قرارحرطاینپوششریزاستانمدارسدرصد۲۰گذشتهتحصیلی

بختیا و چهارمحال مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای طی،ردبیر این اجرای درربه تحصیلی۶۰ح سال در استان مدارس این۹۹درصد گفت: و کرد اشاره

میشود.اجرااعتیادبهنسبتیزدانشآموجامعهیزگاهساآویزتوانمندسامنظوربهحرط

ط اجرای به دانشآموزانروی، همچنین و والدین برای اعتیاد حوزه در پیشگیرانه های کنتح گفت: و کرد اشاره نیز ابتدایی تعرمقطع هیجان، مفاهیمرل یف

اجراست.دستدردانشآموزانووالدینآموزشبرکزرتمبامخدرموادواعتیادبامرتبط

آسیبپذیر مناطق شناسایی داشت: اظهار مهمتمرتضوی از اجتماعی آسیب خطر معرض در افراد پیشگیرو حوزه برنامههای استرین اعتیاد با ومقابله ی

است.استانمخدرموادبامبارزهشورایسیاستهایوبرنامههاینرمهمتازجوانانخصوصبهمردمبهآموزشومشاورهارائهکه

بختیا و چهارمحال مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای پیشگیردبیر حوزه شدن اجتماعی ملی، گفتمان و اجتماعی رویکرد به مخدرری، مواد با مقابله و ی

سطح باالبردن همچنین و نهاد مردم سازمانهای تقویت گفت: و کرد راههایآتاکید از فرزندان با ارتباط و زندگی های مهارت حوزه در خانوادهها گاهی

است.اعتیادبامقابلهویرپیشگی

مجا فضای گسترش به اشاره ،با همچنینزوی و پیشگیرانه برنامههای اجرای برای ظرفیت این از استفاده از نوجوانان و جوانان خصوص به مردم بین در ی

کرد.استفادهمخدرموادمصرفمضراتخصوصدرآموزشیبرنامههای

بختیا و چهارمحال مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای کمکابهی،ردبیر و دانشآموزان و زنان بین در مخدر مواد مصرف بهرشیوع زنان اعتیاد حوزه در ی

بود.گرفتهقرارغفلتموردگذشتههایدرسالامراینگفت:وکرداشارهامروزجامعهدرمعضلیکعنوان

چندمرتضوی، در اما گیرد قرار توجه مورد بیشتر باید زنان سالمت جایگاه به توجه گفت: هستند، آینده نسل کننده تربیت عنوان به زنان اینکه به اشاره با
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است.شدهتوجهکمترحوزهاینبهتفکراتبرخیدلیلبهاخیرسال

میکنند پیدا گرایش مواد این سمت به کمتر دیدند را اعتیاد آسیبهای که زنانی همچنین و است لطیف زنان روح اینکه مانند تفکرات برخی داشت: اظهار وی

بمانیم.غافلحوزهاینازکهشدهباعث

بختیابه و چهارمحال ،در وی بهرگفته وی میشود پنهان زنان اعتیاد است، حاکم که سنتی بافت دادندلیل ارجاع از تخانوادهها برای بهرزنان اعتیاد ک

میکنند.ممانعتاعتیادکرتمراکز

م یک تنها استان در داشت: اظهار تروی یارکز و انگشتشمار موارد جز به مراکز این به زنان ارجاع از فرهنگی بافت دلیل به که است فعال اعتیادبانوان ک

میشود.یرخودداباشند،داشتهقضاییحکمکهمواردی

استدرصد۳.۳یروبختیاچهارمحالاستاندراعتیادبروزخرن

بختیا و چهارمحال مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای نردبیر گفت: استانری در اعتیاد بروز جمعیت۳.۳خ بین دارای۶۴تا۱۵درصد که است استان سال

هستند.مزمناعتیاددارایاستاندرنفرهزار۳۳استاندرآماربرخیبراساسواستدرصد۳.۶کشورسطحدرآماراینکههستندمزمناعتیاد

است.انگشتشماروکماستاندرسال۱۵ازکمترسنیندرمخدرموادمصرفکهاستسال۱۵استانوکشوردرمخدرموادمصرفسنافزود:مرتضوی

هستند.سال۴۵تاسال۳۲سندرمراکزاینبهمراجعهکنندهآمارینربیشتافزود:استاندراعتیادکرتمراکزبهمراجعهکنندهافرادتعدادبهاشارهباوی

کردند.فوتمخدرموادمصرفسوءوپزشکنظارتبدونتجویزاثربرنفر۲۳گذشتهسالقانونیپزشکیاعالمبراساسوی،گفتهبه

وی، گفته ورم۱۷به اقامتی کهرم۵۶کز است فعالیت حال در استان سطح در درمانی وکز است مدار" "پرهیز و مدار" "ایمان اصل بر اقامتی مراکز در فعالیت

نمیشود.استفادهدارواز

استفعالیروبختیاچهارمحالدراعتیادکرتکزرم۲۵

بهرس بختیازپرست و چهارمحال هماکنونریستی گفت: معتادان درمان بحث اهمیت به اشاره با نیز ترم۲۵ی بهرکز مجوز با اعتیاد فعالزک استان در یستی

تعداد این از که (کمرم۱۸است اقامتی اعتیاد درمان مپکز یک و آقایان ویژه مر) هفت و بانوان ویژه درمانی مرکز درمانی(رکز متادون روش با دارایMMTکز (

است.معتادانبهدرمانیخدماتارائهحالدراستانسطحدریستیزبهکلادارهازمجوز

شدند.اعتیادکرتبهموفقوکردندمراجعهمراکزاینبهدرمانبراینفر۷۹۰وهزار۶گذشتهسالافزود:محمدیمعصومه

م هر در درمانی دوره وی، گفته است۲۸کزربه اختیاروز صورت به شخص هر موجود دستورالعملهای به بنا مرکه در شخصی) رضایت (با شدهری پذیرش کز

باشدداشتهاقامتکزرمدرمیتوانددرمانیدورهسهتاو

ت از بعد یافته بهبود معتادان حمایت بحث به اشاره با ماندگاروی برای ترک بر جلری و بارگیوک از یافتهزی بهبود معتادان اعتیاد به ،افزود:گشت مراکز این در

کنند.استفادهکزرمآموزشیکالسهایوبرنامههاازکمپازخروجازپسمیتوانندافراداین

با به اشاره با اززمحمدی، یافته بهبود معتاد به نسبت خانواده نگرش تغییر و خانواده شغلی، حمایت افزود: یافته، بهبود معتادان از کمی درصد مجدد گشت

است.افرادایناعتیادبهگشتزباکاهشدرموثرراههای

درمان به کمک منظور به سازمان این برنامههای از یکی عنوان به داوطلب افراد میان از استان سطح مختلف محالت در اجتماعمحور تیمهای تشکیل به وی

ن کاهش ،رمعتادان، آموزش ارائه به و تشکیل پرخطر مناطق اولویت با مختلف درمحلههای تیمها این گفت: و کرد اشاره استان سطح در شیوع ساآخ یزگاه

میپردازند.مردمبهرسانیاطالعو

ط اجرای به "پارمحمدی طزح مصونسارک"، همکازح با اعتیاد برابر در کودکان اینری افزود: و کرد اشاره استان در اجتماعمحور تیمهای و تسهیلگران ی

میشود.اجرامردمعمومبهمخدرموادخصوصدریزگاهساآوآموزشهدفباحهارط
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باوی، بخشی بین هماهنگی به بههمچنین مخدر، مواد با مبارزه هماهنگی سازشورای آماده و آموزش به نسبت حرفهای و فنی آموزش کل اداره و یزیستی

است.بهبودیافتگانمجددلغزشازیرگیوجلبرایگامیقشراینبرایاشتغالایجادگفت:وکرداشارهبهبودیافتگانشغلی

شدضبطوکشفاستاندریرسالجادرمخدرموادانواعگرموکیل۶۰۰

بختیا و چهارمحال انتظامی نیروی مخدر مواد با مبارزه پلیس طررییس اجرای با گفت: نیز کنتری جمله از انتظامی و مقابله طرح مواصالتی، محورهای حرل

شد.ضبطوکشفموادانواعگرموکیل۶۰۰ازبیشیرسالجادراجتماعیامنیتارتقاءحرطوآلودهنقاطیزپاکسا

شدند.دستگیراستاندرمعتادوقاچاقچیفروش،خردهنفر۷۹۰ومنهدمیعزتووتهیهباندهفتمدتایندرافزود:یاحیرسلیمانسرهنگ

توقیف ،از سه۳۶وی و خودرو سهدستگاه پارسال گفت: و داد خبر استان در مدت این در موتورسیکلت ودستگاه استانوکیل۱۰۰تن در مخدر مواد انواع گرم

شد.منهدمیعزتووتهیهباند۳۵وکشف

بختیا و چهارمحال مخدر مواد با مبارزه پلیس اینکهررییس به اشاره با است۸۵ی گردان روان و صنعتی مابقی و سنتی استان در مخدر مواد کشفیات درصد

است.مصرفیاستانیکاستاناینافزود:،

پارسال وی، گفته و۲به تو۳۰۰هزار معتاد، جمله از مخدر مواد حوزه در دستگیرزنفر استان در پاتوقگردان و مخدر مواد کننده حمل قاچاقچی، کننده، یع

میدادند.تشکیلمنطقهبومیافرادرامواداستعمالپاتوقتهیهومخدرموادیعزتوحوزهدردستگیرشدگانبیشترکهشدند

بختیا و چهارمحال موادمخدر با مبارزه پلیس بیشتررییس گفت: سنیری میانگین در استان در مخدر مواد حوزه در مجرمان درصد و آمار سال۳۰تا۲۵ین

هستند.غیربومیدرصد۳تنهاوبومیافرادایندرصد۹۷کههستند،

بودندمخدرموادقاچاقچیانوفروشانخردهرامابقیومعتادوکنندهمصرفپارسالدستگیرشدگانازنفر۵۰۰وهزاریکازبیشداشت:اظهاریاحیر

افزود: بیسواد،۳۰وی مخدر مواد حوزه در شدگان دستگیر دیپلم،زدرصد۳۲درصد هفت۲۹یر دیپلم، مددرصد با مابقی و دیپلم فوق تحصیلیردرصد ک

بودند.باالتر

بختیا و چهارمحال مخدر مواد با مبارزه پلیس اینکهررییس بیان با بادرصد۴۸ی مخدر مواد حوزه در شده دستگیر داشتند،زمجرمان جرم به دوباره گشت

دارند.یردستگیمرتبه۵ازبیشدرصد۲۲وبار۲ازبیشدرصد۲۶میشدند،دستگیرکهبودبارنخستینشدگاندستگیردرصد۵۲گفت:

استضرورتیکاعتیادبهنسبتجامعهیزساحساس

بختیا و چهارمحال استاندار امنیتی سیاسی ازرمعاون استان در اعتیاد سن کاهش اعالم با نیز به۲۵ی نسبت۲۱سال ، اینسال متولیان بیشتر حساسیت به

کرد.تاکیدخانمانسوزبالیاینبامقابلهویرپیشگیخصوصدرحوزه

پیشگی حوزه در مردمی تشکلهای مردمنهاد، سازمانهای خانوادهها، ساختن فعال مردانی، اجتماعیرجعفر نشاط ایجاد راستای در مخدر مواد با مقابله و ی

داد.قرارتاکیدموردرااجتماعیرویکردیکصورتبهاعتیادازیرپیشگیومقابلهو

بختیا و چهارمحال استاندار اجتماعی و سیاسی،امنیتی داشت:رمعاون اظهار پیشگیی حوزه کردن راستایراجتماعی در ملی گفتمان ایجاد و اعتیاد از ی

گیرد.قراریرپیشگیحوزهفعالیتهایسرلوحهبایداعتیادازیرپیشگی

سرقت طالق، جمله از اعتیاد به ابتال از پس اجتماعی آسیبهای افزایش به برایکارکودکانووی، تهدید و جنگنرم یک عنوان به اعتیاد گفت: و کرد اشاره

کنند.فعالیتاعتیادازیرپیشگیحوزهدربایدنهادمردمسازمانهایومردممسووالن،همهکهاست،ملیامنیتونظام

ط از اطالعرسانی با داشت: اظهار مجارمردانی فضای رسانهها، حوزهزیق در میتوان مردمنهاد سازمانهای و دانشگاهها و پرورش و آموزش جمعه، ائمه و ی

برداشت.گاممخدرموادبامبارزهومقابله
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استیرضرومخدرموادبخشدرمردمعمومیگاهیآارتقاء

دادگست کل بختیاررییس و چهارمحال نیزری ارتقاءی بحث اهمیت به اشاره بایدآبا گفت: مخدر مواد مصرف مضرات و اعتیاد به نسبت مردم عمومی گاهی

کرد.استفادهگفتن""نهوزندگیمهارتافزایشونوجوانانوجوانانعمومیسوادخصوصبهعمومیگاهیآافزایشبرایمختلفظرفیتهایاز

پیشگی و مقابله راستای در افزود: بهرامی ازراحمدرضا بیش سالگذشته مخدر مواد مصرف از من۳۰ی مزباب در مسکونی تورل حوزه در که استان وزکز یع

شد.پلمببودندفعالمخدرمواداستعمال

ط اجرای به ساروی، ناامن توزح و تولید برای منطقه طزی اجرای گفت: و کرد اشاره استان در صنعتی مخدر مواد خصوص به مخدر مواد کنندگان حریع

شد.انجاماستاندرگذشتهاستانسالگذشتهنیزالکلیمشروباتبرکزرتمبااخالقیامنیتحوزهجرائمازیرپیشگی

بیشت مخدر مواد حوزه زندانیان آمار ورودی، آمار براساس وی، گفته وربه دارد را آمار زندانین به بعدی ورودیهای مالی محکومیت و غیر مال فروش سرقت،

هستند.

است.شدهیرنامگذامخدرموادبامبارزههفتهعنوانبهتیرماههفتمتاایرنا،یکمگزارشبه

است.نفرهزار۹۷۹برافزونجمعیتیوشهرستان۱۰داراییربختیاوچهارمحال

)۰۵:۱۲-۹۹/۰۴/۰۴(گذشتهسالدرکارازناشیحوادثکاهش

ماده کا60در در شده بیمه که مواقعی و وظیفه انجام حین در که میشود گفته حوادثی به کار از ناشی حوادث نیز اجتماعی تامین ورقانون ساختمان یا گاه

خا در فرما کار دستور به یا و باشد کار انجام مشغول آن کارمحوطه محوطه از مامورج انجام عهدهدار آماررگاه طبق بیفتد. اتفاق شده بیمه برای باشد، یتی

گذشته سال در قانونی، پزشکی و28سازمان به208هزار نسبت تعداد این که بوده کار حواث از ناشی مصدومین معاینات به مربوط پزشکی، معاینات از مورد

کا1کاهش97سال در گرفته انجام بازرسیهای به توجه با سالر. در اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت کار بازرسی اداره توسط کل کار قانون مشمول گاههای

کار،1398 قانون مشمولین شده ثبت شغلی دیدگان آسیب کاهش9751تعداد گذشته سال به نسبت که بوده حادثه شغلی2نفر حوادث تعداد دادهر. خ
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ساختماناخباریرخبپایگاهسایتدرخبرکاملمتن

گذشتهسالدرکارازناشیحوادثکاهشنیوز:بنا|خبرخبرادامهادامه

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

۲۸
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



استانیاخبار
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۶
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)۰۷:۱۸-۹۹/۰۴/۰۳(جنوبیخراسانپروندههایصدردرنزاع

است.دادهاختصاصخودبهراجنوبیخراسانقانونیپزشکیپروندههایاولرتبهنزاع

خبرنگار گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران کلبیرجندازباشگاه مدیر زاده جعفر قانونی، خبپزشکی نشست دوماهردر در گفت: رسانه اصحاب با ی

اند.بودهنزنفر۲۶۰ومردنفر۴۷۰تعداداینازکهشدهدادهارجاعقانونیپزشکیبهنزاع۷۳۱سال،ابتدای

ایم.داشتهکارحوادثازناشیفوت۵ومصدوم۳۱مدتایندرافزود:او

تص همچنین کرد:رجعفرزاده سال۲۷۸پارسالیح به نسبت که دادند دست از را خود جان استان در ترافیکی حوادث اثر در داشته۹۷،۱۳نفر رشد درصد

است.

است.داشتهرادومرتبهنزاعواولرتبهترافیکیحوادثمصدومانبالینیمعایناتبیندر۹۸سالدرافزود:قانونیپزشکیکلرمدی

داد: ادامه قانونیاو جلپزشکی از هدف با را دفن بهرگیوجواز اجساد مورد بی ورود از قانونیی گذشتهپزشکی سال که میکند صادر مردم برای امور تسهیل و

است.شدهصادرپزشکانتوسطفوتگواهیمورد۵۰۳

شبستانیرگزارخبدیگر:منابع

خراسان(یرجاسالنخستماههدودربالینیمعایناتدرصدی15.9کاهشداد؛خبرجنوبیخراسانقانونیپزشکیکلرمدی
)۱۱:۱۱-۹۹/۰۴/۰۳(جنوبی)

است.داشتهکاهشدرصد15.9قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهشدهتشکیلبالینیمعایناتپروندهمورد772وهزاردوامسالنخستماههدودرگفت:جعفرزاده

مدی زاده جعفر مصطفی خاورستان، خبرنگار گزارش قانونیکلربه خبپزشکی نشست در امروز ظهر از پیش جنوبی شیوعرخراسان دلیل به کرد: اظهار ی،

افتاد.تعویقبهپزشکیکمیسیونهاییرگزاربامسالماهاردیبهشتتاگذشتهسالاسفندماهازکروناویروس

گی همه و شیوع دوران در اینکه به اشاره با طروی از و مردم مراجعه بدون پزشکی کمیسیونهای کردیم سعی کرونا ویدئری بویق دررکنفرانس افزود: شود، گزار

میشود.گزارربکنفرانسوویدئصورتبهطبسوفردوسبیرجند،شهرهایدرکمیسیونهااینحاضرحال

بالینیمعایناتدرصدی7.2افزایش

قانونیکلرمدی گذشتهپزشکی سال گفت: جنوبی و19خراسان که907هزار شد انجام استان در بالینی به66.7معاینه مربوط بقیه و مردان به مربوط درصد

است.داشتهافزایشدرصد7.2میزانبه97سالنسبتواستزنان

۱
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تص بیشترجعفرزاده کرد: باریح بیرجند شهرستان به مربوط بالینی معاینات و11ین بیشت810هزار اما بارمورد رشد قاین37.9ین شهرستان به مربوط درصد

است.بوده

و هزار دو امسال نخست ماهه دو در افزود: قبل772وی سال مشابه مدت به نسبت که شده تشکیل بالینی معاینات پرونده داشته15.9مورد کاهش درصد

است.

داشتهاند.رامراجعاتمیزانینربیشتیرگیردونزاعازناشیمصدومانوتصادفاتمصدومانگذشتهسالدرداد:ادامهزادهجعفر

قانونیکلرمدی بهپزشکی کننده مراجعه تصادفات از ناشی مصدومان مجموع گفت: جنوبی قانونیخراسان وپزشکی هزار چهار گذشته سال بوده526در نفر

است.داشتهافزایشدرصد8.6میزانبه97سالبهنسبتکه

بیشت افزود: وروی هزار دو با تصادفات مراجعهکننده افزایش413ین یک درمیان و قائن و است بیرجند به مربوط سال34پرونده به نسبت 97درصدی

داشتهاند.

بودند.نزبقیهومرددرصد61.8کهکردندمراجعهقانونیپزشکیاداراتبهنزاعبرایمورد624وهزارسهگذشتهسالگفت:جعفرزاده

نزاعازناشیمصدوماندرصدی10.6افزایش

سال در نزاع از ناشی مصدومان تعداد اینکه بیان با سال98وی به میزان97نسبت سال10.6به در افزود: میدهد، نشان را افزایش خراسان97درصد

یم.رداراافزایشدرصدینظرازاماهستیمکشورپایینرتبههایجزونزاعآمارنظرازواقعدروداردقرار28رتبهدرکشوراستانهایبیندرجنوبی

اینکه به اشاره با و470جعفرزاده مرد نزاع، مراجعهکنندگان از تصزمورد261مورد بودهاند، نیزرن امسال نخست ماه دو در کرد: مصدوم31یح پرونده مورد

است.شدهتشکیلقشدگیرغیکوکارحوادثازناشیفوتی5و

قانونیکلرمدی بیماپزشکی شیوع دلیل به گفت: جنوبی جارخراسان سال ابتدای دوماه در کرونا در731یری نزاع از ناشی مصدوم قانونیمورد موردپزشکی

است.داشتهافزایشدرصد8.9گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهگرفتندقرارمعاینه

سال در اینکه به اشاره با غ11تعداد98وی از ناشی فوتی سالرمورد به نسبت که است شده ارجاع در97قشدگی همچنین افزود: است، نداشته افزایش

است.بودهموردچهارمیزانبه97سالدرتعداداینکهاستشدهارجاعسوختگیازناشیفوتمورد15گذشتهسال

است.شدهدادهارجاعکربنمونواکسیدگازبامصدومیتمورد8وقگرفتگیربمورد5گذشتهسالهمچنینکرد:خاطرنشانجعفرزاده

است.شدهانجامدفنگواهیصدورومعاینهمورد503تعداد98سالدرافزود:وکرداشارهدفنجوازصدورساماندهیحرطبهوی

قانونیکلرمدی گذشتهپزشکی سال گفت: جنوبی به243خراسان کار حوادث از ناشی مصدوم قانونیمورد سالپزشکی به نسبت که کردهاند 97مراجعه

است.نداشتهچندانیتغییر

گذشته سال اینکه بیان با سال17وی در میزان این که حالی در پیوسته وقوع به کار حوادث از ناشی فوت خراسان97،10مورد افزود: است، بوده مورد

دارد.قراریرکشو22رتبهدرکارحوادثازناشیمتوفیاننظراز97سالدرجنوبی

تص گذشتهرجعفرزاده سال کرد: م(جسد565یح مورد مشکردر یا خشن درکوگهای قانونی) کهپزشکی گرفت قرار معاینه سال21مورد به نسبت 97درصد

است.شدهصادردفنگواهیموجودکرمداویرظاهمعاینهبامورد312وانجامکالبدشکافیفرایندمورد253درتعداداینازواستداشتهرشد

بیما شیوع دلیل به شد: یادآور گذشتهرجعفرزاده اسفندماه کرونا سال11ی مشابه مدت به نسبت که داشتیم تصادفات از ناشی فوتی میزان97مورد 38به

است.داشتهکاهشدرصد

است.داشتهافزایش97سالبهنسبتدرصد13کهبودهمورد278تصادفازناشیفوتیهایگذشتهسالگفت:جنوبیخراسانقانونیپزشکیکلرمدی

تصادفات از ناشی فوتیهای در اینکه بیان با و147جعفرزاده حادثه محل در تص112مورد کردهاند، فوت بیمارستان در بیشترمورد کرد: وقوعریح نحوه ین
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است.بودهپیادهینرعابگرمنیزمورد29وبودهمورد130بانقلیهوسایلبرخوردتصادفات

میگیرندراتصادفاتازناشیفوتیینربیشتموتورسیکلتوپراید

بیشت اینکه به اشاره با تصروی است، بوده تصادفات از ناشی گذشته سال فوتی موارد بیشترین کرد: خودروریح به مربوط تصادفات از ناشی فوتی مورد ین

است.بودهمورد47موتورسیکلتومورد50باپراید

شایعت مرجعفرزاده علت بارین سر به ضربه را تصادفات در افزود:184گ و کرد بیان از21مورد کمتر متوفیان از بین36سال،10مورد 46سال،20تا11مورد

داشتهاند.سنسال50تا41بینمورد45وسال40تا31بینمورد45سال،30تا21بینمورد

سال نوروز در گفت: مورد11تعداد99وی پنج تعداد این از که داشتهایم ترافیکی حوادث از ناشی تصادف فوت وزمورد بیشت6ن و بوده مرد ینرمورد

است.گرفتهصورت99فروردین14درنیزتصادفات

افزود: شه83.1جعفرزاده برون راههای در فوتیها باردرصد جنوبی خراسان و231ی افتاده اتفاق شه32مورد روستایی، راههای در ثبترمورد به خاکی و ی

است.رسیده

قانونیکلرمدی شهپزشکی درون تصادفات در گفت: جنوبی شهرخراسان برون حوزه در اما داشته کاهش گذشته به نسبت فوتیها افزایشری با 31.3ی

دارد.روستاییجادههایدرفوتیهادرصدی56کاهشازنشانآمارهاوهستیممواجهدرصدی

جنینسقطمجوزمورد90صدور

قانونیکلرمدی گذشتهپزشکی سال اینکه بیان با جنوبی در137خراسان که تشکیل درمانی سقط این90پرونده گفت: است، شده صادر سقط مجوز مورد

است.ششمزنانجمعیتحسببر97سالدرکشوردرمارتبهواستداشتهکاهشدرصد7.4میزانبه97سالبهنسبت98سالدرهاپرونده

تص گذشتهرجعفرزاده سال در کرد: که94یح است شده تشکیل پزشکی کمیسیون پزشکی،34پرونده قصور پرونده نتیجه41مورد به اعتراضات بررسی مورد

و سال19معاینات به نسبت که بوده قانونی روانپزشکی پرونده نیز میزان97مورد در11.9به و است داشته رشد در23درصد و داشته قصور پزشکان پرونده

شدهاند.تبرئهبقیه

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 گذشته سال گفت: جنوبی قانونیکزرم49یزخراسان مطپزشکی کشور مردر دو که شد ورح سربیشه شهرستانهای در کز

بود.جنوبیخراسانبهمربوطنهبندان

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

تص همکارجعفرزاده وقت پاره پزشک اینکه علیرغم نهبندان در همچنین کرد: همکاریح با میکرد فرمانداری اسفندماهری از و گرفت قرار ما اختیار در فضایی ی

است.شدهمستقروقتتمامپزشکگذشته

تص شهروی کرد: دادگستریح در گذشته سال ماه سازمانریور قانونی، پزشکی کل اداره بین نامهای تفاهم فردوس قانونیی خیپزشکی فرمانداررکشور، و ین

شود.یزانداراهقانونیپزشکیساختمانتاشدمنعقدفردوس

قانونیکلرمدی مپزشکی دو پزشکان کرد: عنوان جنوبی ورخراسان فردوس امریزکز امرکوه اما بودند شدهریه مواجه مشکل با مجدد اکنون و شد حذف یهها

ایم.
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/۹۹/۰۴(ماهدوطینفر۵فوت/جنوبیخراساندرکارازناشیحوادثافزایشکرد:حرمطخراسانجنوبیقانونیپزشکیکلرمدی
۰۳-۰۹:۴۵(

مدی جاربیرجند- سال ابتدای ماهه دو طی گفت: و داد خبر استان در کار از ناشی حوادث افزایش از خراسانجنوبی قانونی پزشکی کار۳۱یرکل حوادث از ناشی فوتی نفر پنج و مصدوم
ایم.داشتهاستاندر

نشستخب در شنبه سه صبح جعفرزاده، مصطفی مهر، خبرنگار گزارش سالربه ماهه دو در کرد: اظهار و۹۹ی هزار در۷۷۲دو بالینی معاینه پرونده مورد

است.شدهتشکیلخراسانجنوبیقانونیپزشکیمجموعه

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال نخست دوماهه در اینکه به اشاره با در۷۳۱یرخراسانجنوبی نزاع از ناشی مصدوم قانونیمورد شدهپزشکی معاینه استان

است.بودهنزنیز۲۶۱ومرد۴۷۰تعداداینازبیانکرد:است،

اردیبهشت و فروردین در اینکه بیان با در۳۱تعداد۹۹جعفرزاده کار حادثه از ناشی مصدوم قانونیمورد مدتپزشکی همین در ادامهداد: داشتهایم، استان

داشتهایم.خراسانجنوبیدرکارحادثهازناشیفوتینفرپنج

۹۹نوروزدرتصادفازناشیفوتمورد۱۱

سال نوروز در گفت: مورد۱۱تعداد۹۹وی پنج تعداد این از که داشتهایم ترافیکی حوادث از ناشی تصادف فوت وزمورد بیشت۶ن و بوده مرد ینرمورد

است.گرفتهصورت۹۹فروردین۱۴درنیزتصادفات

قانونیکلرمدی سالپزشکی اول ماه دو در غ۹۹خراسانجنوبی از ناشی فوت مورد سالریک در کرد: اظهار داشتهایم، شدگی از۱۱نیز۹۸ق ناشی فوت مورد

داشتهایم.کربنمنواکسیدازناشیمسمومیتازناشیفوتنیزمورد۸وگرفتگیقربازناشیفوتموردپنجسوختگی،ازناشیفوتمورد۱۵شدگی،قرغ

سال در اینکه به اشاره با و۹۸جعفرزاده هزار سه رشد۶۲۴تعداد یک از نشان آمار این بیانکرد: داشتهایم، نزاع از ناشی مصدوم معاینه درصدی۱۰.۶مورد

بودهاند.خانمهامابقیوآقایان۱۰۸وهزار۶بخشاینمصدومینمجموعازودارد

گذشته سال طی ترافیکی حوادث حوزه در ادامهداد: و۴وی در۵۲۶هزار پرونده تشکیل قانونیمورد بهپزشکی نسبت که است شده تشکیل خراسانجنوبی

است.داشتهرشددرصد۸.۶خودازقبلسال

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی اینکه به اشاره با ورخراسانجنوبی هزار دو بیانکرد: است، بوده بیرجند به مربوط ترافیکی حوادث حوزه در پرونده تشکیل ین

است.شدهمعاینهگذشتهسالطیبیرجنددرترافیکیحوادثازناشیمصدوممورد۴۱۳

درمیانوقایندرترافیکیحوادثپروندههایرشد

داشتهاند.ترافیکیحوادثپروندههایتشکیلحوزهدردرصدی۳۴-۳۳رشدافزایشگذشتهسالدردرمیانوقاینادامهداد:زادهجعفر

جنوبی)اسان(خریجارسالنخستماههدودرلینیبامعایناتصدیدر15.9کاهشستان:خاور|خبرخبرادامهادامه
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گذشته سال در همچنین افزود: در۲۴۳وی کار حوادث از ناشی مصدوم قانونیمورد همچنینپزشکی و شدهاند معاینه ناشی۱۷خراسانجنوبی مصدوم مورد

داشتهایم.کارحوادثاز

استبودهبشرویهدرنیزموردیکوفردوسموردیکطبس،درمورد۴بیرجند،درموردیازدهتعداداینازگفت:خراسانجنوبیقانونیپزشکیکلرمدی

گذشته سال در اینکه به اشاره با جسد۵۶۵جعفرزاده م(مورد مورد مشکردر یا خشن مجموعهکوگهای در قانونی) است،پزشکی شده معاینه استان

است.داشتهرشدگذشتهبهنسبتدرصد۲۱کهبودهاندنزنیزمورد۱۴۳همچنینومردمتوفی۴۲۲تعداداینازبیانکرد:

شدصادرگذشتهسالدرمانیسقطمجوزمورد۹۰

گذشته سال در اینکه بیان با مجموعه۱۳۷وی در درمانی سقط پرونده قانونیمورد مجموعپزشکی در کرد: اظهار است، شده تشکیل خراسانجنوبی تشکیل

است.داشتهکاهشدرصد۷.۴گذشتهبهنسبتکهشدهصادردرمانیسقطمجوزمورد۹۰در

است.داشتهافزایشدرصد۱۱.۹کهداشتهایمپزشکیکمیسیونهایدرپروندهتشکیلمورد۹۴همچنینگفت:خراسانجنوبیقانونیپزشکیکلرمدی

مجموع از اینکه به اشاره با پزشکی۹۴جعفرزاده کمیسیونهای پرونده پزشکی،۳۴مورد قصور پرونده و۴۱مورد معاینات نتیجه به اعتراضات بررسی ۱۹مورد

در پزشکی قصور پروندههای مجموع از افزود: است، بوده قانونی روانپزشکی پرونده نیز شده۲۳مورد شناخته مقصر درمانی کادر از یکی یا پزشک پرونده،

است.

سال در همچنین شد: یادآور که۲۷۸تعداد۹۸وی داشتهایم ترافیکی حوادث از ناشی فوتی و۲۱۲مورد مرد نیز۶۶متوفی کهزمتوفی بوده نسبت۱۳ن درصد

است.داشتهرشدخودماقبلسالبه

رسابیرجندآینده،اقتصادیرخبپایگاهتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۰۴-۹۹/۰۴/۰۳(داشتکاهشدرصد۱۵.۹جنوبیخراسانقانونیپزشکیبهمراجعه

مدی - ایرنا - قبلربیرجند سال مشابه مدت به نسبت امسال اردیبهشت و فروردین در استان قانونی پزشکی به مراجعهکنندگان آمار گفت: جنوبی خراسان قانونی پزشکی درصد۱۵.۹کل
داشت.کاهش

خب نشست در سهشنبه روز جعفرزاده افزود:رمصطفی قضاییه قوه هفته مناسبت به و۲ازی در۷۷۲هزار بالینی معاینات جا۲پرونده سال نخست ۷۳۱یرماه

است.بودهمعاینهرتبهاولویتبانزاعبهمربوطپرونده

است.زنانبهمربوطپرونده۲۶۱ومردانبهمربوطپرونده۴۷۰نزاع،مراجعهکنندگانباارتباطدرکرد:بیانوی

است.افتادهاتفاقفروردین۱۴و۹۸اسفند۲۶درفوتیهاینربیشتکهبودهمورد۱۱ترافیکیحوادثازناشیفوتیهایتعداد۹۹نوروزگفت:وی

قانونیکلرمدی جنوبیپزشکی درخراسان همچنین داشت: غ۳۱امسالماه۲اظهار یک و فوتی پنج کار، حادثه بهرمصدوم شدگی قانونیق ارجاعپزشکی

شدند.

افزود: و۱۹وی سال۹۰۷هزار در که۹۸پرونده شد ارجاع کل اداره این بیشت۶۶.۷به و بوده زنان به مربوط بقیه و مردان به مربوط پروندهها مراجعهینردرصد

است.استانکزرمبهمربوطپرونده۹۱۰وهزار۱۱با

هزار سه حوزه این در که دارد قرار دوم رتبه در نزاع کرد: بیان است جنوبی خراسان اول رتبه در ترافیکی حوادث از ناشی مصدومان معاینات اینکه بیان با وی

ماهدوطینفر۵فوت/جنوبیاسانخردرکارازناشیحوادثایشافزد:کرحمطراسانجنوبیخرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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شد.تشکیلگذشتهسالپرونده۶۲۴و

و هزار چهار ترافیکی حوادث با ارتباط در گفت: بیشت۵۲۶جعفرزاده که شد تشکیل بارپرونده پروندهها و۲ین و۴۱۳هزار است بیرجند به مربوط پرونده

رساندند.ثبتبهرادرصدی۳۴پروندهتشکیلرشددرمیانوقایناتشهرستانهای

رسید.ثبتبهفوتیمورد۱۷وتشکیلکارازناشیحوادثباارتباطدرپرونده۲۴۳افزود:وی

تحویل از سال۵۶۵وی در قانونیبه۹۸جسد گفت:پزشکی و داد مخبر به مربوط اجساد مشکراین و غیرطبیعی تعدادوگهای این از که بود مورد۴۲۲ک

است.بودهقضاییمراجعپاسخگوییرظاهمعایناتمواردبقیهدروشدنداتوپسیجسد۲۵۳همچنینبودندنزمورد۴۳ومرد

قانونیکلرمدی پروندهپزشکی تشکیل از جنوبی افزود:۱۳۷خراسان و داد خبر گذشته سال در جنین شد۹۰سقط درمانی سقط مجوز صدور به منتهی پرونده

است.داشتهکاهشدرصد۹۷۷.۴سالبهنسبتکه

کمیسیونهای حوزه در کرد: بیان قانونیوی پزشکی۹۴نیزپزشکی قصور به مربوط پروندههای که رسید ثبت به معاینات۳۴پرونده نتیجه مورد۴۱پرونده،

است.شدهصادرپزشکیقصوررایباپرونده۲۳وبودهمورد۱۹پزشکیپروندههایو

بیشت اینکه بیان با دررجعفرزاده مامایی و عمومی جراحی عمومی، بهداشت گفت: است زایمان و زنان جراحی پروندههای به مربوط پزشکی قصور ین

دارند.قراربعدیردیفهای

تصادفات حوزه در گفت: گذشته۲۷۸وی سال در قانونیبهفوتی شدپزشکی داده تعدادارجاع این از بقیه۲۱۲که و وزمرد هستند بهن نسبت آمار این

است.داشتهرشددرصد۱۳قبلسالمشابهمدت

تص بارجعفرزاده نهبندان شهرستان کرد: بیشت۵۶یح بارمورد قاینات شهرستان و است داشته را فوتیها با۵۳ین طبس قرار۴۹و بعد ردیفهای در مورد

دارند.

افزود: شه۸۳.۱وی برون راههای در فوتیها باردرصد جنوبی خراسان و۲۳۱ی افتاده اتفاق شه۳۲مورد روستایی، راههای در رسیدهرمورد ثبت به خاکی و ی

است.

قانونیکلرمدی شهپزشکی درون تصادفات در گفت: جنوبی شهرخراسان برون حوزه در اما داشته کاهش گذشته به نسبت فوتیها افزایشری با ۳۱.۳ی

دارد.روستاییجادههایدرفوتیهادرصدی۵۶کاهشازنشانآمارهاوهستیممواجهدرصدی

اینکه بیان با مدت۱۴۷وی این در و است اولویت در نقلیه وسایل برخورد حادثه وقوع نحوه نظر از داشت: اظهار باختند جان دم در رانندگی حوادث فوتی

دادند.دستازراخودجانپیادهعابر۲۹

با فوت به منجر حوادث گفت: خودرو۵۰جعفرزاده به مربوط خودرورسوامورد و موتورسیکلت آن از بعد و است پراید با۴۰۵ی ترتیب در۴۱و۴۵به مورد

است.داشتهبردررافوتیینربیشتمورد۱۸۴باسربهضربههمچنیندارندقراربعدردیفهای

است.گسترشحالدرارتباطایندردادپزشکحرطوشدصادردفنگواهییرحضوصورتبهفوتیمورد۵۰۳برایمدتایندرافزود:وی

داشتکاهشصددر۱۵.۹جنوبیاسانخرقانونیشکیپزبهاجعهمرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۲:۵۵-۹۹/۰۴/۰۳(شد؟تشکیلجنوبیخراساندرپزشکیقصورپروندهچند

مدی جنوبی قانونی،رایسنا/خراسان پزشکی کمیسیونهای حوزه در گفت: خراسانجنوبی قانونی پزشکی پزشکی94کل قصور به مربوط پروندههای که رسید ثبت به مورد،34پرونده
است.شدهصادرپزشکیقصوررایباپرونده23وبودهمورد19پزشکیپروندههایومورد41معایناتنتیجه

شنبه سه امروز جعفرزاده، نشستخب3مصطفی در جارتیر سال ماهه دو در کرد: اظهار مجموعه2772یری در بالینی معاینه پرونده پزشکیمورد

است.شدهتشکیلخراسانجنوبیقانونی

مدت این در افزود: وی ایسنا، گزارش در731به نزاع از ناشی مصدوم قانونیمورد تعدادپزشکی این از که است شده معاینه و470استان نزنیز261مرد

است.بوده

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال نوروز در کرد: بیان مورد11یرخراسانجنوبی پنج تعداد این از که داشتهایم ترافیکی حوادث از ناشی تصادف فوت وزمورد ن

است.بودهمردمورد6

بیشت اینکه بیان با دررجعفرزاده تصادفات تص99فروردین14ین است، گرفته جارصورت اردیبهشت و فروردین در کرد: حادثه31یریح از ناشی مصدوم مورد

داشتهایم.استانقانونیپزشکیدرکار

اینکه بیان با که94وی شده تشکیل پزشکی کمیسیونهای در پرونده تشکیل مجموع11.9مورد از کرد: اظهار است، داشته افزایش پرونده94درصد مورد

است.بودهقانونیروانپزشکیپروندهنیزمورد19ومعایناتنتیجهبهاعتراضاتبررسیمورد41پزشکی،قصورپروندهمورد34پزشکیکمیسیونهای

شدهاند.شناختهمقصردرمانیکادرازیکییاپزشکپرونده،23درپزشکیقصورپروندههایبینازکرد:بیانخراسانجنوبیقانونیپزشکیکلرمدی

است.داشتهرشدخودماقبلسالبهنسبتدرصد13کهداشتهایمترافیکیحوادثازناشیفوتیمورد278یرجاسالدرشد:یادآورکرد:بیانجعفرزاده

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال اول ماه دو در کرد: اظهار غرخراسانجنوبی از ناشی فوت مورد یک نیزری گذشته سال در و داشتهایم استان در شدگی 11ق

غ از ناشی فوت شدگی،رمورد ب15ق از ناشی فوت مورد پنج سوختگی، از ناشی فوت ورمورد گرفتگی منواکسید8ق از ناشی مسمومیت از ناشی فوت نیز مورد

داشتهایم.کربن

بودهاند.بانوانمابقیوآقایانمورد6108تعداداینازکهداشتهایمنزاعازناشیمصدوممعاینهمورد3624گذشتهسالدرداد:ادامهجعفرزاده

گذشته سال در اینکه بیان با در243وی کار حوادث از ناشی مصدوم قانونیمورد وپزشکی هزار دو افزود: شدهاند، حوادث413معاینه از ناشی مصدوم مورد

است.شدهمعاینهگذشتهسالطیبیرجنددرترافیکی

گذشته سال در کرد: بیان جسد565وی م(مورد مورد مشکردر یا خشن مجموعهکوگهای در قانونی) تعدادپزشکی این از که شدهاند معاینه 422استان

است.داشتهرشدگذشتهبهنسبتدرصد21کهبودهاندنزنیزمورد143همچنینومردمتوفی

قانونیکلرمدی گذشتهپزشکی سال طی شد: یادآور در137خراسانجنوبی مجموع در و شده تشکیل درمانی سقط پرونده درمانی90مورد سقط مجوز مورد

است.داشتهکاهشدرصد7.4گذشتهسالبهنسبتکهشدهصادر

پیامانتهای
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)۱۱:۱۲-۹۹/۰۴/۰۳(داردرانندگیحوادثازناشیمصدومانحوزهدررادومرتبهقم؛قمقانونیپزشکیکلرمدی

.استکاهشیافتهدرصد۹۷،۶سالبهنسبتکهبودمورد۳۳۶وهزار۹۸،۹سالدرتصادفهاازناشیمصدومانآخاگفت:صدیقی

گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران مدیازباشگاه صدیقیآخا حمید قانونیکلرقم، جمعقمپزشکی در قضاییه قوه هفته مناسبت به سهشنبه روز

اسفند ماههای در نزاع فروردین۹۸خبرنگاران،گفت: و۹۹و هزار یک و۳۵۱، هزار یک که گذشته سال در مشابه مدت به نسبت که بود مورد۸۶۹مورد

است.کاهشیافتهدرصد۲۸ثبتشده،

خانگی نزاع کرد: اضافه آخا مدت،رهمسرآزا(صدیقی همین در نیز که۱۷۷ی) گذشته سال به نسبت که بود بود،۱۶۲مورد است.۹مورد داشته کاهش درصد

میدهدتشکیلراقمقانونیپزشکیبالینیمعایناتپروندههایینربیشتنزاع

مهمت اینکه بابیان ادامه در وظیفهراو قانونیین کارشناسیپزشکی کار برای قضایی پروندههای یکسوم گفت: است، قضایی پروندههای در کارشناسی کار

میشود.ارجاعقانونیپزشکیبه

که بالینی معاینات بخش در گذشته سال کرد: اضافه پروندههای۸۵صدیقیآخا قانونیدرصد میدهد،پزشکی تشکیل و۳۶را کارشناسی۲۲هزار پرونده،

میدهد.نشانکاهشدرصدسهبود،مورد۱۳۲وهزار۳۵که۹۷سالبهنسبتالبتهکهشد

که است رانندگی حوادث باالی تعداد آن دلیل و داراست کشور سطح در را چهارم رتبه خود جمعیت به نسبت بالینی معاینات آمار در قم استان او، گفته به

میدهد.خرسالطولدر

بیشت نزاع اینکه بابیان آخا بالینیرصدیقی معاینات پروندههای قانونیین گذشته،پزشکی سال در کرد: بیان میدهد، تشکیل را و۱۱قم مورد۴۵۳هزار

است.کاهشیافتهدرصدچهارداشتیم،مراجعهکننده۸۳۸وهزار۱۱که۹۷سالبهنسبتکهکردندمراجعهحوزهایندرمصدوم

قانونیکلرمدی سالپزشکی در تصادفها از ناشی مصدومان کرد: بیان رانندگی، حوادث از ناشی مصدومان به اشاره با و۹۸،۹قم که۳۳۶هزار بود مورد

سال به و۹که۹۷نسبت بود،۷۹۶هزار و۶مورد داراست کشور سطح در را دوم رتبه قم بخش، این پروندههای تعداد به توجه با و است کاهشیافته درصد

میباشد.باالتردیگرفصولبهنسبتتابستانفصلدرنزاعآمار

میدهد.نشانکاهشدرصد۴۵کهشدشناساییساختگیتصادفمورد۳۹گذشتهسالدرومورد۹۷،۷۰سالآخا،درصدیقیگفتهبه

قانونیکلرمدی سالپزشکی در تصادفها از ناشی فوتیهای یادآورشد: سال۹۸،۲۸۷قم به نسبت که بود بوده،۳۱۵که۹۷مورد نشان۹مورد کاهش درصد

دارد.کشورسطحدررا۲۶رتبهقمحوزهایندرکهمیدهد

است.کاهشیافتهدرصدچهارو۱۵ترتیببه،۹۷سالبهنسبت۹۸سالدررانندگیحوادثدلیلبهپیادهعابرانوموتورسوارانفوتافزود:آخاصدیقی

شد؟تشکیلجنوبیاسانخردرشکیپزقصورپروندهچندایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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سال به نسبت که جانباختهاند رانندگی حوادث براثر فوتی چهار امسال نوروز تعطیالت در داد: ادامه بود،۱۵که۹۷او میدهد۷۴مورد نشان کاهش درصد

کروناست.ویروسشیوعبراثرمحدودیتاعمالدلیلبهسفرکاهشنیزامرایندلیلکه

بخش این در کرد: بیان کار، حوادث از ناشی فوت به اشاره با سال۲۵صدیقیآخا در سال۹۸مورد به نسبت که بود،۴۷که۹۷ثبتشده درصد۴۷مورد

میباشد.داراکشوردررا۱۶رتبهقمواستکاهشیافته

به شده ارجاع مصدومان افزود: قانونیاو کار،پزشکی حوادث سال۹۷۵بهواسطه به نسبت که بوده بود،۹۷مورد مورد سه و هزار یک درصد۲.۸که

دارد.را۳۰رتبهقتل،بهمربوطآماربخشدرقماستان،داراسترانخسترتبهبخشایندرقمواستکاهشیافته

سال در خودکشی آمار اینکه بابیان سال۹۸صدیقیآخا به گفت:۹۷،۹نسبت است، کاهشیافته و۷۵درصد است آقایان به مربوط خودکشی ۷۳درصد

هستند.دیپلمیرزمیکنند،خودکشیبهاقدامکهافرادیدرصد

قانونیکلرمدی سالپزشکی در افزود: و۹۸قم هزار یک مشک۱۵۳، سالوفوت در آمار این که شد ثبت و۹۷ک هزار یک نشاندهنده۱۱۱، و بود ۳.۸مورد

میباشد.افزایشدرصد

سال در کرد: بیان آخا سال۹۸،۱۶۶صدیقی به نسبت که شد صادر سقط مجوز از۱۸۰که۹۷مورد باالیی درصد و است کاهشیافته درصد هشت بود، مورد

است.بودهژنتیکییاویزمغیهایرناهنجادلیلبهسقطهااین

موا اساس بر صدیقیآخا، گفته حزبه دچار مادر که جنین بودن ذهنی عقبمانده یا بودن ناقصالخلقه فقهی، مادرین شود، بیمارج باشدری داشته پیشرفته ی

است.سقطجنینمجوزصدوربرایالزمشاخصهایازجملهباشد،مادررضایتباسقطوماهچهاریرزجنینسنشود،ویگرمسببیربارداادامهکه

قانونیکلرمدی راهانداپزشکی تخصصی کمیسیونهای کنفرانس ویدیو سیستم قضاییه، قوه تحول سند راستای در گفت: بینشهزقم ترددهای از و یری

شد.یرگیوجلکرونایربیماشیوعایامدربهویژه

دادگست شعبههای تمام با راستا این در افزود: کالنتراو و طری این از مکاتبات و برقرارشده الکترونیک ارتباط تسریها باعث و انجام صرفهجوییریق و کار در یع

میشود.مردمینهزهووقتدر

جمهو قضایی دستگاه مسئول اولین بهشتی آیتاهلل ورشهید اسالمی تیرماه۷۲ی هفتم در وی یاران از م۱۳۶۰تن دفتر محل در بمب انفجار حزبزکربراثر ی

است.شدهیرنامگذاقضاییهقوههفتهبهعنوانتیرماههفتمتااولرسید؛شهیدشهادتبهاسالمییرجمهو

نیوزفردویرخبپایگاهسبز/شاخهروزنامهموج/یرگزارخبدیگر:منابع

ددارگیداننرحوادثازناشیمصدومانهحوزدراردومرتبهقمان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۱۸:۵۸-۹۹/۰۴/۰۳(قمدرخانوادگینزاعهایوتصادفازناشیفوتهایآمارکاهشقم؛قانونیپزشکیکلرمدی

است.داشتهکاهشدرصد28خانوادگینزاعهایودرصد9تصادفاتازناشیفوتیهای98سالدرگفت:قماستانقانونیپزشکیکلرمدیقمایسنا/

خب نشست در امروز صبح آخا صدیقی حمید قانونییردکتر ساختمانپزشکی در قضائیه قوه هفته مناسبت به که قم قانونیاستان بپزشکی شد،راستان گزار

در سند این شد، ارائه قضائیه قوه تحول سند شدند، قوه این در تحول خواستار که انقالب دوم گام بیانیه در انقالب معظم رهبر فرمایشات به توجه با گفت:

دارد.وجودقضائیهقوههایدستگاههمه

ت مهم افزود: برنامهروی قانونیین شدهپزشکی انجام مهم کار دو راستا این در است، اداره این به مربوط امور فرآیند کردن الکترونیکی تحول، سند راستای در

راهاندا یکی ویدئزکه سیستم دیگوی و تخصصی کمیسیونهای دادگسترکنفرانس شعبات تمامی با اکترونیک ارتباط ایجاد کالنتری و است،ری استان در ی

میشود.تجمعازیرگیوجلباعثهموکنندگانمراجعهینهزهووقتدرجوییصرفهباعثهمکشور،فعلیوضعیتبهتوجهباکارهااین

قانونیکلرمدی دادگستپزشکی با ارتباط ایجاد داد: ادامه کالنتراستان و تسری از گذشته قبالری چراکه برود، بین از نامه جعل که شد باعث امور، انجام در یع

جعل احتمال بین این در و ببرد نظر مورد مقصد به خودش را کارشناسی نتیجه تا میماند منتظر باید معانه از بعد کننده مراجعه که بود گونه بدین سیستم

داشت.وجودآنجاییجابهونامه

مهمت کرد: بیان قضاییروی های پرونده سوم یک حدود است، قضایی پروندههای در پزشکی مسائل خصوص در تخصصی کارشناسی قانونی، پزشکی کار ین

کارشناسان نظر به نیاز ابهامات، حل قانونیبرای در85دارند،پزشکی کارشناسی کارهای قانونیدرصد سالپزشکی در است، بالینی معاینات بخش به مربوط

بودیم.بخشایندرکاهشدرصدسهشاهدپرونده،135هزارو37با97سالدربهنسبتکهشدبالینیکارشناسیپرونده22هزارو36گذشته

در قم استان چراکه باشد، استان در تصادفات باالی آمار میتواند امر این دلیل و است باال قم در بالینی معاینات در کارشناسی کار آمار کرد: عنوان آخا صدیقی

تران بیشتزمسیر دارد، قرار کشور چهارم رتبه در بالینی معاینات در قم استان دارد، قرار جنوب به شمال سالریت در است، نزاع به مربوط معاینات مراجعات ین

سال453هزارو98،11 به نسبت که رسیده ثبت به حوزه این در مصدوم رقم97مورد تصادفات4این از ناشی مصدومین همچنین است، داشته کاهش درصد

است.بودهمورد336هزارو98،9سالدرکاهشدرصد6با

سال در داد: ادامه ساختگی97وی تصادفات سال70آمار در که بوده آمار39با98مورد این شده ثبت در45مورد قم استان است، داشته کاهش درصد

هزارو میآید، دست به استان جمعیت به توجه با آمار این که است دوم رتبه در رانندگی حوادث از ناشی مشک153معاینات فوت سالومورد در به98ک

است.کردهپیداکاهشدرصد97،8/3سالبهنسبتکهرسیدهثبت

قانونیکلرمدی سالپزشکی در تصادفات فوتیهای گفت: سال98،287استان به نسبت که بوده بخش97مورد این در که است داشته کاهش درصد نه ،

دا را کشور در ششم و بیست سالررتبه در موتورسیکلت98یم، تصادفات از ناشی فوتیهای سال77تعداد به نسبت که بوده آمار97مورد این مورد67که

داشتیم.افزایشدرصد15بوده،

سال در افزود: با98وی پیاده عابران تصادفات نورو4مورد58آمار آمار در است، داشته کاهش سالزدرصد تصادفات99ی نسبت4، که داشته فوتی مورد

میدهد.نشانخوبیبهراهامسافرتکاهشوکوناتاثیرمسئلهاینوداشتهکاهشدرصد74قبلسالمشابهمدتبه

اسفند ) کرونا ایام در نزاع کرد: عنوان فروردین98صدیقی با99و و نداشته افزایش اسفند1351) ) گذشته سال مشابه مدت به نسبت شده ثبت 97مورد

فروردین با28)98و ایام همین در خانگی نزاع همچنین است، داشته کاهش سال9مورد،162درصد در است، داشته کاهش از98درصد ناشی های فوت

است.داشتهکاهشدرصد97،47سالبهنسبتکهبودهمورد25کارحوادث

۴

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

۳۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HHHFKNSB


رتبه عمد قتل آمار در قم استان گفت: ادامه در قم30وی در خودکشی آمار دارد، را کشور در کلی9ام طور به است، داشته کاهش خودکشی75درصد درصد

م اما است بیشتر ها خانم بین در خودکشی به اقدام است، مردان به مربوط بهرها دنیا کل در مسئله این است، تر شایع مردان بین در خودکشی از ناشی گ

دارد.خودکشیمیزانکاهشبامستقیمارتباطباالسنوتحصیالتهاخودکشیدراست،صورتهمین

کل قانونیمدیر سالپزشکی در کرد: بیان طرف98استان از جنین سقط برای قانونی، سال166پزشکی به نسبت که شد صادر آمار97مجوز درصد8این

ناهنجا دچار سقط موارد اکثر است، داشته مغرکاهش گذشتهزی سال در البته بودند، ژنتیکی و مجو38ی که داشتیم سقط صدور برای مراجعه برایزمورد ی

دا شاخصهایی جنین سقط مجوز صدور برای ما است، نشده صادر است،رآنها کرده مشخص اسالمی فقه به توجه با قانونگذار را شاخصها این که یم

وجودبیما سقط، برای مادر کامل رضایت مانند باردارمواردی ادامه که حدی به مادر در خطرناک مری خطر تاییدری باشد، داشته همراه به مادر برای را 3گ

هستند.جنینسقطمجوزصدورهایشاخصهازجنینبرایماه4یرزسنوجنینبودنالخلقهناقصجنین،سالمتعدمبرمبنیمتخصص

پیامانتهای

پرسقمآنالین،اتحادیرخبپایگاهایرنا/شبستان،یرگزارخبدیگر:منابع

قانونیپزشکیرکادستوردرکارشناسیفرایندهایکردنالکترونیکیکرد:عنوانقماستانقانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطمدیر
)۰۸:۴۹-۹۹/۰۴/۰۳(قم)(

کارشناسی فرایندهای کردن الکترونیکی گفت: است، قضایی مراجع در مردم حضور کاهش و کردن الکترونیکی بحث آن مسائل از یکی که قضاییه قوه تحول سند به اشاره با زواره رضایی
است.گرفتهقرارنیزقانونیپزشکیجدیکاردستوردر

خب گزارش امروزرگزاربه ظهر از پیش زواره» رضایی «ابوالفضل قم، از شبستان شنبه(ی خبرتی3سه نشست در ادارهر) در قضاییه قوه هفته مناسبت به که ی

قانونیکل بپزشکی قم امراستان عمومی افکار کردن روشن منظور به هرنهادی گزارش ارائه که این بیان با شد، ضرورگزار و الزم گفت:ری میشود، محسوب ی

پردازد.میخودمجموعهیرزنهادهایگزارشارائهبهبهشتیشهیدشهادتسالگرددرماهتیرهفتمتااولدرقضاییهقوهسالههرمناسبتهمینبه

کل اداره عمومی روابط قانونیمدیر تحولپزشکی قضاییه، قوه از که انقالب معظم رهبر منویات به توجه با و هستیم انقالب دوم گام در ما گفت: قم استان

است.دادهقرارقضاییهقوهتحولسندراخودبرنامهینرمهمتقوهایناندخواستهرا

جمله از قوه های دستگاه همه در تحول برنامه این ساخت: خاطرنشان خود سخنان ادامه در قانونیوی مهمتپزشکی و شده شروع کار این و دارد ینروجود

دادیم.انجامرامهمکاردوماکارشروعدرراستاآندرکهاستفرایندهاکردنالکترونیکیبحثیمرداماکهایبرنامه

قمدرگیدخانوااعهاینزوتصادفازناشیفوتهایآمارکاهشایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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ویدئ سیستم که این نخست شد: یادآور زواره انداورضایی راه تخصصی های کمیسیون شهزکنفراس بین ترددهای از خیلی از کار این با و درری ویژه به ی

جل کرونا هرگیوایام و وقت در و شود می دیگزی مهم کار و شود جویی صرفه نیز مردم دادگسترینه شعبات تمامی با ما که است این شده انجام که وری ی

شود.میانجامیقرطاینازمانمکاتباتوایمکردهپیداالکترونیکیارتباطهایرکالنت

ت با طأوی از کارشناسی کار امروز گفت: گرفتند، می تحویل را کارشناسی نتیجه باید خودشان مردم این از قبل که این بر بهرکید مربوطه های سامانه یق

کند.میکمکنیزجعلازیرگیوجلهمچنینوینهزهووقتدرشودمیکاردریعرتسموجبکهاینازجدایکاراینکهشودمیارسالشعبات

کل اداره عمومی روابط قانونیمدیر دیگپزشکی بخش در قم مهمتراستان داشت: ابراز خود سخنان از وظیفهری قانونیین درپزشکی دقیق کارشناسی کار

شود.میدادهارجاعکزرماینبهخودابهاماتحلبرایقضاییهایپروندهسومیکحدودواستقضاییهایپرونده

694پیام/پایان

)۰۶:۰۴-۹۹/۰۴/۰۳(رضوی)خراسان(باخت!جانکمرهایمهرهشکستگیاثربرساله10بچهدخترمشهد/درهولناکیرآزاکودک

دادند.داخلییزیرخونوکمرهایمهرهشکستگیاثربرساله10بچهدخترقتلازمشهد،بهمن22بیمارستانکنانرکاخردادسوموبیستشبتابناک/

پلیس خودروهای گذشته، هفته پنجشنبه صبح نوشت: خراسان نو، سالم گزارش بزآبه حاشیه های خیابان از یکی در توقفرگاهی مشهد بابانظر شهید گراه

کند.یزبازسامشهدعمدقتلویژهقاضیحضوردرراخودهولناکجنایتصحنهسنگدل»یر«نامادبودقرارکردند.

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

د…درشناسیکارایندهایفردنکرلکترونیکیاد:کرعنوانقماستانقانونیشکیپزکلهادارعمومیروابطمدیرشبستان:|خبرخبرادامهادامه
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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

، 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
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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

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

گررکاامروز،اصفهانمیرزا،دیاراقتصادی،رصدبازار،نبضفارس،اکونیوز،قلمیرخبپایگاهخرداد،جماران،ایران،عصریرخبپایگاهایلنا/برنا،یرگزارخبدیگر:منابع
آنالینکوش،24ساعتنیوز،سالمتباتو،تابناکامروز،راویآنالین،

)۰۷:۴۶-۹۹/۰۴/۰۳(لرستانقانونیپزشکیبهپروندههزار46ازبیشارجاع

است.شدهارجاعاستانقانونیپزشکیبهپرونده114وهزار46گذشتهسالدرگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدی

س معاینات پروندههای کل تعداد کرد: اظهار نظیفی حمیدرضا لرستان، از خبرآنالین گزارش گذشته،ربه سال در استان در و42پایی که442هزار بوده مورد

است.13رابطهایندرکشوردراستانخرونیافتهکاهشدرصد3.7حدود97سالبهنسبت

داد: ادامه به3.5وی ارجاعی پروندههای از قانونیدرصد ،پزشکی اجساد معاینات به و3.3مربوط ارجاع آزمایشگاه به پروندهها از پروندهها1.2درصد درصد

است.گرفتهقراربررسیموردقانونیپزشکیکمیسیونهایدرنیز

است.یافتهافزایشدرصد9714سالبهنسبتآماراینکهبودهمورد650وهزارگدشتهسالدراجسادمعایناتکلتعدادکرد:یحرتصنظیفی

گذشته سال در استان در رانندگی حوادث از ناشی متوفیان تعداد گفت: سال523نظیفی به نسبت که بوده ،473که97نفر بوده افزایش10.5نفر درصد

گذشته، سال در لرستان رانندگی حوادث از ناشی مصدومان کل تعداد و و10یافته سال494هزار به نسبت که بوده حدود97نفر است.6، یافته کاهش درصد

قانونیکلرمدی گذشتهپزشکی سال در استان در نزاع از ناشی مصدومان تعداد گفت: و13لرستان سال721هزار به نسبت عدد این که بود درصد97نفر چهار ،

است.کشورسیزدهمزمینهایندرلرستانخرنواستداشتهافزایش

است.نزاعورانندگیحوادثازناشیمصدومانبهمربوطلرستانقانونیپزشکیدرپاییرسمعایناتپروندههایازدرصد60کرد:اضافهنظیفی

است.شدهصادراستاندرجنینسقطمجوزمورد126گذشتهسالدرداد:ادامهوی

46
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نیوزگذاریرخبپایگاهدیگر:منابع

طالقآماردرصدی22افزایشالیگودرز/درمخدرموادانواعتنیکازبیشکشفشد؛حرمطرسانهاصحاببایرخبنشستدر
)۰۶:۰۰-۹۹/۰۴/۰۳((لرستان)

گذشته سال گفت: الیگودرز ،102دادستان امحاء گل بوته گل،222هزار مواد گرم ت742کیلو گرم ووکیل30یاک،رکیلو هرویین و206گرم شده کشف الیگودرز شهرستان در سالح قبضه
اند.شدهدستگیرهمتعدادی

دادگست رئیس فتحی؛ هوشنگ ، سفیرافالک از نقل به دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش خبربه نشست در دوشنبه شامگاه الیگودرز رسانه،ری اصحاب با ی

یکسال طول در و28گفت: و512هزار شده شهرستان قضایی دستگاه وارد و29پرونده مثبت25هزار ما عملکرد و شده مختومه و رای صدور 513پرونده

اند.شدهسازشبهمنجراختالفحلشوراهایردپرونده2208تعداداینازهمچنینوکهاست

از بیش افزد: کیف500وی جمعیت قضاییه قوه رئیس دستورات راستای در همچنین و قضایی ارشاد شهرستانرمورد زندان در است.18ی داشته کاهش درصد

الیگودرزدرطالقآماردرصدی22افزایش

دادگست الیگودرزررئیس شهرستان در گذشته سال یک ازدواج آمار گفت: الیگودرز شهرستان قبل1260ی سال در مشابه مدت به نسبت که کاهش3مورد درصد

است.

نیز طالق آمار اینکه بیان با قبل229فتحی سال مشابه مدت به نسبت که بوده کا22مورد داشت: اظهار است، داشته افزایش فرهنگردرصد شورای در گروهی

دادگست به ارجاع از قبل طالق های پرونده و تشکیل و… کارشناسان،اساتید از متشکل کارعمومی این در وری آموزش و خانواده عنصر دو و شود بررسی گروه

داشت.خواهنداساسینقشآماراینلرکنتدرپرورش

نیز ذلقی بشارت بخش دادگاه و شد ززوماهرافتتاح بخش دادگاه گذشته سال کرد: بیان الیگودرز شهرستان قضایی دستگاه عمرانی های پروژه به اشاره با وی

است.شهرستانقضاییعمرانیهایپروژهدیگرازمربعمترهزار12مساحتبهزمینیدرنیزقضاییمجتمعاحداثشود؛میافتتاحنزدیکدرآینده

زنداناحداثپروژهدرصدی50پیشرفت

دادگست اعتباررئیس با الیگودرز زندان احداث پروژه گفت: الیگودرز شهرستان برری بالغ حدود10ی نیز تومان فی50میلیارد پیشرفت درزدرصد و داشته یکی

رسید.خواهدیربهردابهپروژهایناولفازآیندهسالاوایلتااعتبارتامینصورت

است.شدهارسالالکترونیکیبصورتقضاییاوراقازدرصد74وشدهدایرالیگودرزشهرستاندرقضاییخدماتدفترسهحاضرحالدرشد:یادآورفتحی

دارد.ادامهالیگودرزشهرستاندرفتاپلیسکزرمیزانداراهبرایهایرپیگییزمجافضایدرجرایمافزایشبهتوجهباافزود:وی

قانونیپزشکییحرتشسالناحداث

ستانلرقانونیشکیپزبهپروندهارهز46ازبیشجاعارخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه

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

۴۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFWJTCG


دادگست رئیس مراسم این در مدیرهمچنین با الیگودرز شهرستان قانونیکلری سالنپزشکی احداث گفت:عملیات که کرد برقرار تلفنی تماس لرستان استان

شود.آغازمیآیندههفتهالیگودرزقانونیپزشکییحرتش

کنون تا که تومان میلیارد یک پروژه این اعتبار افزود: خواهد30وی آغاز آن اجرایی عملیات آینده هفته و انتخاب پروژه پیمانکار و یافته تخصیص آن درصد

شد

گذا سرمایه مهم های مولفه از یکی گفت: قضاییه قوه هفته گرامیداشت ضمن خبرنگاران جمع در نیز الیگودرز دادستان صالحی؛ دررحسین که است امنیت ی

کرد.خواهیمحمایتشهرستاندریرگذاسرمایهازجدیبصورتونمودهبرخوردامنیتمخالنباقضاییدستگاهرابطهاین

تیراندا را ناامنی ایجاد مصادیق از یکی اندازوی تیر به اقدام که کسانی با گفت: و نمود عنوان دلیل هر به خواهدزی ابطال آنها سالح مجوز و برخورد نمایند ی

شد.

سال در الیگودرز قدیمی زندان گفت: الیگودرز قدیمی الیگودرز زندان مشکالت اشاره با ظرفیت1354صالحی آمار75برای بعضا اما است شده احداث نفر

.استرسیدههمنفر500بهزنداناینزندانیان

مخدرموادانواعتنیکازبیشکشف

گذشته سال در گفت: الیگودرز ،102دادستان امحاء گل بوته گل،222هزار مواد گرم ت742کیلو گرم ووکیل30یاک،رکیلو هرویین در206گرم سالح قبضه

زمان امام گمنام سربازان تالش از باید خصوص این در که اند شده دستگیر هم تعدادی و شده کشف قدردانی(شهرستان بسیج و انتظامی نیروی عج)،

نماییم.

تو بحث به اشاره با وزوی نمود فوت نفر یک تقلبی الکلی مشروبات مصرف پی در متاسفانه گفت: الیگودرز شهرستان در تقلبی الکلی مشروبات هم4یع نفر

بست بیمارستان خاردر از تقلبی مشروبات که ایم رسیده نتیجه این به تاکنون و آغاز را خود تحقیقات امنیت و اطالعات پلیس رابطه این در که شدند جری

است.شدهواردشهرستان

/۹۹((لرستان)یرآزاکودکوهمسرپرونده۱۷۲۷بررسیزندانی/۳۳۰۰ژنتیکپروفایلتعیینداد؛خبرلرستانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۴/۰۳-۰۶:۵۱(

مدی ورخرمآباد- هزار سه ژنتیک پروفایل تعین به اشاره با لرستان قانونی پزشکی و۳۰۰کل هزار گذشته سال در گفت: استانف این آزا۷۲۷زندانی کودک و همسر شدهرپرونده بررسی ی
است.

سال در راستا این در داشت: اظهار لرستان، در زندانیان ژنتیک آمار به اشاره با سخنانی در مهر خبرنگار با گو و گفت در نظیفی ژنتیک۹۶حمیدرضا روفایل پ ،

کردهایم.ارسالژنتیکبانکبهوتعیینرااستاندرزندانی۶۰۰

لرستانزندانی۳۳۰۰ژنتیکپروفایلتعیین

سال در همچنین گفت: و۹۷وی، هزار ژنتیک پروفایل سال۵۰۰، در و و۹۸زندانی هزار خواهد۲۰۰نیز ارجاع تهران به و آماده استان زندانیان ژنتیک پروفایل

شد.

قانونیکلرمدی سالپزشکی به مربوط استان زندانیان ژنتیک پروفایل داشت: بیان بیما۹۸لرستان، دلیل دوربه تا و است نشده ارجاع تهران به هنوز کرونا ی

شد.خواهدانجامکاراینبهداشتیمواردرعایتباآیندهماه
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و هزار سه مجموع در اینکه به اشاره با این۳۰۰نظیفی در ژنتیکی پروفایل این اهمیت گرفتهایم، را استان زندانیان ژنتیک نمونه گذشته سال سه طی نمونه

جرم صحنه در خون لکه دهان، آب مو، مانند زندانی از نمونهای و کند تکرار دیگر جای در و باشد کرده تکرار مرتب صورت به را جرم یک زندانی اگر که است

کنیم.اعالمقضائیمراجعبهوشناساییراآنمیتوانیمیمردارااوژنتیکپروفایلژنتیکبانکدرمااینکهدلیلبهبماندباقی

جنینسقطمجوز۱۶۶صدور

تص اجساد،روی، هویت تعیین و بحرانها در باشد داشته وجود اطالعاتی بانک یک در ایرانیها تمام ژنتیک پروفایل که برسد نقطه این به کشور اگر کرد: یح

بود.خواهدکاربردیبسیارو…هواپیماهاسقوط

است.کمبسیارآنهادرانسانیخطایامکانودارندصحتژنتیکپروفایلهایایندرصد۹۹.۹۹ازبیشکرد:تاکیدلرستان،قانونیپزشکیکلرمدی

صدور به اشاره با خود سخنان ادامه در سال۱۶۶نظیفی طی استان در جنین سقط ن۹۸مجوز در رابطه این در لرستان کرد: عنوان گرفته۲۳خر، قرار کشور

است.

دارد.راکشورسومخرننیززمینهایندرلرستانگفت:وکردعنوانجسد۵۴رااستاندرسمبامسمومیتافرادتعدادوی،

کارازناشینفر۷۶۴مصدومیت

قانونیکلرمدی استانپزشکی در دارویی مسمومیت اجساد تعداد اینکه بیان با ن۲۳لرستان لرستان رابطه این در متأسفانه افزود: است، بوده اولرمورد خ

دارد.راکشور

است.کشوردردوملرستانخرننیزرابطهایندرافزود:است،بودهنفر۱۶۳استاندرمخدرموادمصرفاجسادتعدادبهاشارهبانظیفی

است.بودهنفر۷۶۴مصدوماناینتعدادکرد:عنوان،۹۸سالطیلرستاندرکارازناشیحوادثمصدومانبهاشارهباادامهدروی

یرآزاکودکوهمسرپرونده۱۷۲۷بررسی

قانونیکلرمدی آزاپزشکی همسر پروندههای تعداد به اشاره با همچنین آزارلرستان کودک و سالری در گفت: لرستان، در و۹۸ی هزار همسر۶۹۶، پرونده

است.یرکشومتوسطیرزرابطهدرلرستانواستیافتهافزایشدرصدپنجآنازقبلسالبهنسبتکهکردهایمبررسیرااستاندریرآزا

است.داشتهیادیزبسیاررشدمتأسفانهبودهنفر۹که۹۷سالبهنسبتکهکردهایمبررسی۹۸سالدرراپرونده۳۱نیزیرآزاکودکبحثدرگفت:نظیفی،

نیست.ماعهدهبرآنعلتبررسیومیکنیمبررسیرایرآزاکودکازناشیضایعاتتنهاماافزود:وی،

)۰۳:۰۳-۹۹/۰۴/۰۴((لرستان)میمانددربهمنتظرهمیشهبرایکهچشمی

را در بمانم بیدار آید می علی االن که رود نمی چشمانش به خواب است، دوخته چشم در به روز شبانه از لحظه هر در مادر، گذرد؛ می علی تصادف از هاست سال گویی - ایرنا - بروجرد
کنم.بازبرایش

جوانشرماد پسر تصادف از بعد که جوان های سال شدهگویی حپیرتر سر از های فغان و ناچازناله و خانهرن کنج در بیصدا و آرام است؛ داده سر را خود ی

نیست.شدنشخوببهامیدیهمرازمانگذرکهدهندمیوجودشدرکهنهغمیازنشانواندیرجاهمهنوزهایشاشکامانشستهمنتظراش

تع همه برای دارد دوست را هایش خاطره و آورد می زبان بر را پسرش خاطراترنام میز پای است؛ کرده کم را توانش اش کهنه بغض و ها اشک اما کند یف

گرداند.ربرازندگیبهاشانگیزهنمیتواندهمدیگرکناردرهایشتکهچیدنکهاستشدهمعناییبیلزپابرایشزندگیونشستهپسر

بسیا مادران چه و نیستی تنها تو گویند می هم اطرافیان گوید منرمی همانند امای اند؛ داده دست از تصادف اثر بر را خود پسران غمنیز و ها حرف این
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از دیگر همانطومادران کاست نخواهد من دیدنرغم پیکه جوانان از شده پر هایی داغدارقبرستان مادر هیچ خاطر تسلی هم شده کهرپر جوابی نیست. ی

کشاند!میخربهراگربزهایغمبرابردربخشیتسلیدراتناتوانی

اررتصوی زند! می دل بر چنگ ابد تا باختند! جان سرنشینانش تمام که ای شده مچاله خودروی از یکزی به راننده و جاده خودرو، که ای کارشناسانه یابی

شوند! می شناخته مقصر شده!نسبت شکسته های ودل پدر منتظر تامادر،چشمان در های دختربغض های بهانه و کوچکتر برادر یک کوچکریکی کی

خب هیچ در را آید نمی خانه به دیگر علی چرا که دلیل این با بیصدایش های اشک و کشد می انتظار را برادر آمدن تصویرکه و اینهاری و خواند توان نمی ی

هستند.تصادفاتبامرتبطحوادثواخبارنشدهخواندهونشدهنوشتهسطرهایهمان

از خانوادهفراتر و مادران فغان و داد و شده مچاله های روان و ها روح بینیم! می تصادفات با مرتبط حوادث و اخبار کنار در که ای شده مچاله های آهن

شوند!نمیخواندهودیدهکهاستهایی

نهایت در و نیست بیشتر خبر سطر یک ما برای و هستیم مواجه آنها با روزانه که خبرهایی سرخط همان کنیم! اشاره نخواهیم هم رقم و عدد با را تصادفات

مادا بسیارند اما مانند؛ می باقی راهش به چشم اش خانواده همیشه برای جوانی هم باز و تصادف هم باز که هایشانرآهی زندگی که فرزندانی و همسران ن،

است.شدهجرخاخودمسیرازتصادفاتاینباچقدر

شدگان کشته تعداد و ابعاد در های کانال و ها سایت ها، روزنامه حوادث صفحه خوانندگان برای آن اهمیت افرادیکه شدن زخمی و کشته یکنواخت حکایتی

را!زندگینامبهیزچیشدهتنیدههمدررشتهکندمیبازهمازهمیشهتاراهاییزندگیپودوتارولیاست

نیست شایسته که موجودی ؛ دارد قرار عاطفه و روح از شده ساخته انسان ها، آهن از آزارفراتر مورد اینگونه ایمن نا جاده و خودرو انسانی، خطای مثلث در

جایگاهی هر در شاید که توجهی دارد. توجه و واکاوی به نیاز شود می تحمیل جوامع بر تصادفات پی در که هایی اضطراب و ها افسردگی گیرد. قرار اذیت و

کند.بیشترراهاانسانجانبهاهمیتودقتومسئولیتاحساس،یزساجادهویزخودروساانسانی،عاملازاعم

میدهنددستازراخودجانرانندگیتصادفاتدرایرانینفرهزار۱۷ساالنه

تاثی عوامل از یکی جاده پرحادثه و کور است،رنقاط رانندگی تصادفات بروز در کاهشگذار در مهمی نقش میتوان کافی بودجه اختصاص و اعتبار تامین با که

تع کرد، ایفا جادهای سارتلفات آشکار خیز، حادثه نقاط حذف روشنایی، سیستم به جاده نمودن مجهز ارتباطی، جادههای کردن چهارخطه محور، حفظی،زیض

گیرد.قرارکاردستوردربایدلرستاندرروشناییسیستمتجهیزاتیرنگهداو

سا فرهنگ بر آشکارسازعالوه ایمنی، نکات رعایت و رانندگان بین در بررسیزی طبق دهد، کاهش را لرستان در رانندگی تصادفات بروز میتواند هم جاده ی

است.درصد۱۰ازکمترلرستاندرمیزاناینومیباشندروشناییسیستمبهمجهزکشورهایجادهدرصدپنجتنهاشدهانجامهای

دارد.مصدومنفرهزار۶۵۰وفوتینفرهزار۱۷رانندگیتصادفاتساالنهکشوراورژانسسازمانرییسگفتهبه

لرستانرانندگیتصادفاتدرنفر۵۲۳ساالنهباختنجان

قانونیکلرمدی گذشتهپزشکی سال اینکه بیان با نسبت۵۲۳لرستان فوتی تعداد این گفت: دادند، دست از را خود جان رانندگی تصادفات اثر بر استان در نفر

است.یافتهافزایشدرصد۱۰.۶آن،ازقبلسالبه

است.بودهیرشهدرونبهمربوطدرصد۱۱.۵وروستاییویرشهبرونجادههایبهمربوطتصادفاتایندرصد۸۶.۸کرد:بیاننظیفیحمیدرضا

قانونیکلرمدی ازپزشکی بیش افزود: برخورد۴۳لرستان تصادفات حدود۲درصد و بوده هم با نقلیه وا۳۰وسیله دلیل به نیز خودروژدرصد اتفاقگونی

است.افتاده

اند.کردهفوتپیادهعابراندرصد۱۷.۴وسرنشیناندرصد۳۷.۱ورانندهدرصد۴۴.۷متاسفانهتصادفاتایندرکرد:اضافهنظیفی

تصادفاتروانیتبعاتبهتوجه
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بسیا زندگی روزانه خانواده از عضوی ناگهانی فوت یا مصدومیت و رانندگی سانحه یک تلخ تارتجربه آن گسترده ابعاد که کند می متاثر را ها خانواده از ی

پیشگی باعث آنها با صحیح برخورد نحوه و تصادفات قربانیان های خانواده و بازماندگان نکردن بود.فراموش خواهد همراه ها آن با عمر بروزرپایان از ی

شود.میشناختیروانمنفیپیامدهای

دهد می نشان ها ازبررسی ترس اضطرابی، حالتهای خانوادهها این از دیگر برخی و هستند افسردگی دچار تصادف اثر بر دیده آسیب خانوادههای اغلب

بیند.میآسیبشدتبهآنهازندگیکیفیتومیکنندتجربهراگیزبیانگیوسفرازترستصادف،فوبیایرانندگی،ازترسگ،رم

ک ورسمیه کنند می تجربه را خود خانواده از عضوی شدید تصادف نوع از تلخی تجربیات که هایی گفت:خانواده ایرنا با گو و گفت در بالینی روانشناس ، یمی

شوند.میمتفاوتیروانیوروحیهایواکنشدچاردهندمیدستازتصادفاثربررایزیزعاینکهیا

بالفاصله نه افراد واقع در که است سانحه از پس استرس روانی و روحی اختالل ها واکنش این جمله از افزود: مدتوی یا و ها مدت از۶بلکه بعد ماه

خود برای را زندگی بنوعی که دهند می نشان خود از انزوا به تمایل و دارند شدید غم و گناه احساس استرس افسردی همچون عالئمی خانواده افراد ، حادثه

کنند.میترسختخوداطرافیانو

گفت: روانشناس قراراین تاثیر تحت هار خانواده زندگی کیفیت که هستند تصادفات حوادث روحی تعبات از اینها همه بیخوابی و اضطراب ، استرس تنش،

رسد.مینظربهیرضرواصلینکته،اینبهتوجهتصادفاتباالیآماربهتوجهباودهدمی

خودرک بر عالوه شوند می شدیدی اضطرابی های حالت دچار نوعی به ، تصادف تجربه از بعد گروه این دهد می نشان روانشناسی مطالبات یادآورشد: یمی

شوند.میاسترسوافسردگیازهاییحالتدچارحادثهشدتمیزاناساسبرحتیتصادفناظرانافرادآنخانوادهوافراداین

دهدمیتقلیلرازندگیکیفیتکهوجهیچندایپدیدهتصادف؛

تحت شدت به فرد این خانواده و اطرافیان بلکه شود می مصدوم فردی یا دهد می دست از را خود جان فردی مثال که ندارند فردی جنبه تصادفات افزود: وی

و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، از اعم متعددی عوامل که هستند وجهی چند های پدیده تصادفات بعبارتی و گیرند می قرار تصادف این تبعات محیطیتاثیر

دارند.اثرآنهااستمراروتکراروبروزدر

بر که بیند می مالی صدمات ولی شود نمی جانی خسارت دچار چند هر شود می شناخته مقصر تصادف یک در که فردی حال عین در گفت: روانشناس این

است.گذارراثاواقتصادیواجتماعیوفردیاجتماعی،زندگی

بیشترک روانی و روحی نظر از خانواده که است این است مسلم آنچه گفت: بینندریمی می تصادفات از را آسیب تصادفاتین اصلی قربانیان واقع در و

کند.میپیداتقلیلآنهازندگیکیفیتشدتبهکههستندتصادفاتاینبازماندگان

خودروسا صنعت با مرتبط عوامل و ای جاده عوامل ، انسانی عوامل به تصادفات علل گفت: وزوی خود جای در باید عوامل این از کدام هر که گردد می بر ی

گیرند.قرارتوجهموردبایدشوندمیتصادفبهمنجرکهایاندازهوحددر

و ایمنی نکات نهایت تا شود تالش باید که گرد برمی ایمن نا های جاده و خودروها به تصادفات علل عمده ؛ انسانی خطای بر عالوه افزود: روانشناس این

سا فناوزاستاندارد و دانش گونه هر رسید باور این به باید یعنی شود اعمال آنها مورد در نظری دقت و همانری به شود گرفته کار به صنعت این در که ی

گذارد.میجایبرمستقیماثرچامعهوخانوادهروانوروحسالمتارتقایدرنسبت

با عادی زندگی به مرور به تا کرد کمک تصادفات از دیده داغ های خانواده این به توان می دادن تسلی و همدلی با چند هر وی گفته کمکزبه ولی گردند

سا خودرو صنایع را کازمهمتر به با ایمن های جاده و شدنرگیری دغدار و تصادفات این استمرار و تکرار از تا کنند اعمال توانند می علمی های استاندارد ی

شود.کاستههاخانواده
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ایمنی ارتقای با افزود: کاهشوی را تصادفات از باالیی درصد توان می جاده روشنایی نصب و رانندگی و راهنمایی عالئم وجود و راهها ایمنی و ها خودرو

داد.

)۰۷:۲۴-۹۹/۰۴/۰۳()ه(کرمانشامعتادانکامبهکرونا

ط تا شده باعث کرونا کرمانشاه، استان مسووالن گفته جمعآوربه دررح را دستی به گونی تکیده و سیاه چهرههای بیشتر روزها این دلیل همین به و شود متوقف متجاهر معتادان ی
میگیرند.کاممخدرموادازسکهودالرقیمتازغرفاخلوتیگوشهدرکهمیبینیمشهرکوچههایوخیابانها

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 اینرهرچند به اند نتوانسته ها خانواده و جامعه اینکه هم آن و دارد همراه به خود با نیز را ی

بکنند.کمکیاعتیاددامازرهاییبرایافراد

شمشی حدودر«علی را افراد این تعداد کرمانشاه استان مخدر مواد با مبارزه ستاد دبیر نان700ی» و ضایعات که را کسانی نباید گفت: و کرد برآورد نفر

آو جمع سرخشک و خانواده دارای و کنند می بیری خانواده، شده ترد متجاهر معتادان وی، گفته به که چرا گرفت؛ اشتباه متجاهر معتادان با را هستند پناه

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

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 سال50ی

بودند.نگرفتهخودبهصنعتیشکلهنوزنیزمخدرموادونبودندامروزپیچیدگیبهجرایمکهزمانییعنیاستپیش

اصالح نیازمند درمان و مقابله حوزه در نسبی رضایت کسب برای اما زنیم می دنیا در را آخر و اول حرف مخدر مواد با مقابله حوزه در اینکه با وی، گفته به

هستیم.قوانین

ستان)(لرمیمانددربهمنتظرهمیشهایبرکهچشمیایرنا:|خبرخبرادامهادامه

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

۴۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFYJYRI


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 دستگی20ی، اگر اما شوند می آزاد پول پرداخت با بشوند دستگیر که هم بهایربار افراد این ی

باشد.زمینهایندرخوبیبازدارندهعاملتواندمیباشدداشتهاموالشانکلرفتندستازقیمتبهسنگینی

معتاد یک از اگر حتی متاسفانه داد: توضیح نیز درمان حوزه در قوانین نقص خصوص در نگهدا6وی بارماه هنگام بشود زدایی سم و نهزی جامعه به گشت

شود.میاعتیاددرمانچرخهشدنناقصباعثموضوعاینوکندمیکمکمعتادبهکسیجامعهدرنهوخواهدمیرااوخانواده

متاسفانه اینکه اعالم با ت65او 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 آلوده2دبیر 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 از400ینان نفر

شود.میفراهمبازنشستگیزمانتایعنیسال30مدتبهحتیافراداین

برود.یرپیشگیسویوسمتبههاینهزهدرصد50ازبیشبایدگفت:ودانستمنابعرفتهدررامعتاداندرمانحوزههنگفتهایینهزهوی

کننده!درخواستیکازایبهکنندهعرضه2

شمشی که کنندهرآنچنان درخواست یک ازای به ما جامعه در اکنون هم گفت: داشتن2ی 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 کسانی700وی 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

هستند.خانمانبیوشدهطرد

تم انقالب اول از اینکه دلیل به کرد اذعان او که پیشگیرآنچنان 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: رشد950میزان98ی تجربه که بوده مخدر مواد حوزه کشفیات انواع سال21تن به نسبت داشته97درصدی همراه به را

کرد.اعالمتن2.7رااستان98سالمخدرموادکشفیاتکلویاست

اعتیاد!کرتمددجویانپاکیماهه2مانایی

ترشمشی مراکز در فعلی شیوه اندک توفیق به ادامه در حدودری گفت: و کرد اذعان اعتیاد تکرا65ک افراد ما کنندگان مراجعه چرخهردرصد که چرا هستند ی
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است.ناکارآمدمااعتیادکرت

دارد.رامثبتخروجیینرکمتماحصلشاماشودمیینهزهیرپیشگیحوزهبرابر12تادرمانحوزهدراکنونهمداشت:بیانویکهآنچنان

تارشمشی سه از پس معتاد فرد داد: توضیح نگهدا6ی ترماه مراکز در پاکساری و اعتیاد بازک محض به کامل حدودزی جامعه به تا45گشت مانایی2روز ماه

شود.میگرفتاراعتیاددامدردوبارهسپسوداردپاکی

گیردمیرانفریکجانساعت2هراعتیاد

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 یک2دبیر جان ساعت

دهد.نمینشانحساسیتموضوعاینبهنسبتجامعهکافیاندازهبهاماگیردمیراانسان

آمار طبق داد: توضیح قانونیوی سالپزشکی در و201تعداد98استان اینز39مرد که اند داده دست از را خودشان جان مخدر مواد مصرف سوء اثر بر ن

است.داشتهرشددرصد97،80سالبهنسبتآمار

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 ماده15یستی کمپ غیردارویی درمان مراکز و

تغییر17 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 نگهدا16وی متجاهربرای معتادان از کمپری این ظرفیت افزود: و داد خبر هستند خواب کارتن که در250ی 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 م100تا50کز این در افراد گفت: و داد خبر هشترنفر سپس و شوند می زدایی سم ماه چهار تا کز

گیرند.میقرارمشاورهولرکنتتحتشغلوجامعهبهگشتزبابراینیزماه

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.اختیاردرنیزخانمانبیافرادبرایکزرم2یستیزبهگفت:ودادخبرکرمانشاهوغربآباداسالمکنگاور،

مثبتویآیاچفعالپرونده1200وجود

داد.خبرمثبتویآیاچبهمبتالیانبهروانشناسیخدماتارایهبرایمثبتباشگاهعنوانباکزرم2فعالیتازهمچنیناو

کرد.اعالمپرونده200وهزاررامراکزاینفعالهایپروندهتعدادایرنا،خبرنگاربهپاسخدرمدنیرضوان
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بیمهحقپرداختازسالههفتمعافیتوتومانیمیلیون50اشتغالوام

بهرمدی افرادزکل این خود به یا گفت: مخدر مواد به اعتیاد بهبودیافتگان از نهاد این های حمایت خصوص در استان کارمزد50یستی 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.کردهاستفادهتسهیالتاینازنفر157تعداد98سالدرمدنی،رضوانگفتهبه

ت مختلف مراکز آمار بهراو اعتیاد سالزک در شامل98یستی ماده849را برای و16،9نفر ماده500هزار برای و15نفر هزار س500و 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

بیمار469وهزار17بامخدرمواددرمانکزرم127فعالیت

فعالیت از که بود نشست این سخنران دیگر کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه درمان مدیر ورم127پرنا داد خبر استان در مخدر مواد مصرف سوء درمان کز

کنند.میفعالیتپزشکیعلومدانشگاهنظرویرزوهستنددولتیکزرم11وخصوصیکزرم116تعداد،اینازگفت:

کرد.اعالمنفر469وهزار17رامراکزایندرمانتحتبیمارانتعداداو

دهند.میتشکیلهاخانمرادرصدپنجوآقایانرااستاندردرمانتحتمعتاداندرصد95پرنا،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.درصد78.5

شود.میدادهوسوسهوخشملرکنتبراینیزگروهیوفردیروانشناسیهایمشاورهداروییدرمانکناردروی،گفتهبه

سال در گفت: پرنا که و97آنچنان هزار سال100تعداد در که اند بوده سالمت بیمه درمان تحت بیماران از اما98نفر کند می لغو را قراردادش بیمه این

است.کردهآمادگیاعالمقراردادعقدبرایمجددامسال

هستند.پاییندوزبادرمانتحتنفر400مراکزایندرکهداشتبیانودادخبراعتیادکرتیرگذکزرمیاDICکزرمچهارفعالیتازهمچنینوی

اعتیادکرتکزرم2ازنشدناستقبال

است.نشدهاستقبالیمراکزاینازکهدادخبر98سالدرالکلکرتکزرم2ایجادازادامهدرپزشکیعلومدانشگاهدرمانمدیر

مثبتویآیاچبیمار350میزباننیلوفرومهرسینا

تعدادرم2پرنا با مهرسینا م250کز و آقا تعدادرنفر با نیلوفر در150کز افزود: و کرد اعالم مثبت وی آی اچ دارای افراد به خدمات ارایه مراکز جمله از را نفر

شود.میارایهخدماتهستندمثبتویایاچنیزآنهاازبرخیکهخانمنفر100ومثبتویایاچباآقانفر50بهنیلوفرکزرم

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
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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 مدارس320ی در آموز دانش هزار

دهند.میتشکیلرااستانیرنفمیلیون2جمعیتازنیمیمجموعدروالدینشانانضمامبهافراداینوهستندتحصیلمشغولاستان

است.شدهیرنامگذامخدرموادبامبارزهجهانیروزماهتیرپنجمبابرابرژوئن26

است.شدهبرآورددرصد5.4ماکشوردرنسبتاینکهدارندراموادمخدرمصرفتجربهیکبارحداقلدنیاسال64تا15جمعیتدرصد5.5

باشد.داشتهوجودکشوردرمخدرموادتفننیکنندهمصرفنفرهزار600ومیلیونیکودایمیکنندهمصرفنفرمیلیونسهحدودکهشدهبرآورد

بز عنوان به افغانستان کشور با سالرگترهمسایگی در تن هزار هشت تولید با مخدر مواد کننده تولید شکل2018ین از مخدرها ماهیت تغییر نیز و میالدی

است.مخدرموادبامبارزهدرماکشورهایچالشینرگتربزازصنعتیبهسنتی

است.رسیدهنوع803به2017سالدررقماینکهاستداشتهوجودجهاندرمخدرمادهنوع166میالدی2009سالدر

)۰۹:۱۳-۹۹/۰۴/۰۳()ه(کرمانشاشدمشخصپناهیآسیهگرمعلتقانونی؛پزشکیاعالمبا

کرد.یحرتشرا)هکرمانشافدککرشهآلونکنشیننز(پیرپناهیآسیهفوتعلتکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلمدیر

) پناهی آسیایی فوت علت قانونی، پزشکی در شده انجام آزمایشات براساس گفت: باره این در خانی سلیم ایلنا، گزارش شهزبه ساکن میانسال فدکرن ک

است.قلبییربیما)هکرمانشا

اس در بود مهم که آنجا از پرونده این افزود: بیماروی خانم این فوت علت که شد مشخص پرونده بررسی از پس شد، بررسی اثررعوقت در و بوده قلبی حاد ی

است.نبودهفلفلیراسپ

کرد.خواهیماعالمکمیسیوندروبررسیبخواهدماازقضادستگاهراقلبییربیماواسترسبینسببیترابطهاگرداد:ادامهقانونیپزشکیکلمدیر

شهردا۳۰ اجرائیات مأموران امسال ماه حراردیبهشت در غیرقانونی ساز و ساخت دلیل به را پناهی، آسیه خانه کرمانشاه بری و سبز فضای قویریم فشار ق
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کردند.یبرتخ

تخ از رارپس خود جان انتقال مسیر در اما میشود، اجراییات خودروی سوار شهر، جنوب در سفید» «چشمه کمپ به انتقال برای پناهی آسیه ، خانهاش یب

داد.دستاز

اینرم بسیازگ واکنشهای کرمانشاهی کشورن مقامات دستورات براساس که داشت همراه به خارجی و داخلی رسانههای در را علتری شدن مشخص ی

گرفت.قراراولویتدرقانونیپزشکیتوسطپناهی،آسیهفوتدقیق

هفتابتکار،صنعت،جهانیزد،آفتاباطالعات،ایران،روزنامهتسنیم/دانشجو،مهر،برنا،سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهفارس،ایرنا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
عصرنیوز،صراطپارسینه،نیوز،فرداالف،آنالین،یرهمشهفرارو،خبرآنالین،نیوز،جهاننیوز،آفتابتابناک،یرخبپایگاهایرانی/توسعهملی،آرمانهمدلی،صبح،
شماآنالین،صبحانهفارس،اکوصنعت،میهنخبرخودرو،پوش،رسمعاصر،راهبردآنالین،ایرانخرداد،یت،رجمهوجماران،دانا،نیوز،نامهانتخاب،نیوز،افکارایران،
داغ،خبرآنالین،گررکانو،سالمامید،وتدبیرروزنو،آنالین،یرساالمردم،598خبر،گیلنیوز،اهللحزبمیرزا،دیارفارس،خلیجآینده،اقتصاد،۲۴اقتصادنیوز،

مدآرا،نیوز،مفتاحها،ینربرتیا،رثخبرایرانی-آنالین،توسعهباتو،تابناکنیوز،فرتاکی،رفوخبرپالس،زروایران،دیدهبانامروز،راهآنالین،اعتماد،24رویداد
24ساعتتیک،ناطقان،بسیج،ایران،دانشجویانخبرنامهکردپرس،راسخون،

)۱۴:۵۰-۹۹/۰۴/۰۳()ه(کرمانشاباشدداشتهکاهشیروندآیندهدربایدقانونیپزشکیآمار

مدی هایرکرمانشاه-ایرنا- سال آمار قانونی پزشکی س۹۸و۹۷کل بالینی معاینات گفت: و کرد اعالم را استان قانونی تقرپزشکی هررپایی در حدود۲یبا و برابر مورد۴۶تا۴۵سال هزار
باشد.داشتهکاهشیروندآیندهدرقانونیپزشکیآمارهایکهکردیرامیدواابرازاست،اوبوده

خب نشستی در شنبه سه روز خانی سالی،رسلیم در تصادف و۱۱را۹۷مصدومان گفت:۴۰۰هزار و کرد اعالم نیز۱۷نزاعمصدومانمورد و مورد هزار

کند.میصدقنیز۹۸سالبرایآمارهمینکهاستبودهنفر۷۸۰نیزکارحادثهمصدومان

اند.دادهدستازراجانشانمخدرموادمصرفسوءاثربر۹۸سالدرنیزنفر۳۱۲و۹۷سالدرکرمانشاهی۲۱۰کرد:اظهارویکهآنچنان

سال در شده معاینه کلی اجساد و۹۷خانی، هزار گفت:۸۰۰را و کرد اعالم و۲مورد سال۱۹هزار در نیز قانونیدر۹۸جسد معاینهپزشکی کرمانشاه استان

اند.شده

است.داشتهفوتی۲۹نیز۹۸سالدروکارحوادثازناشیفوتیمورد۹۷،۳۲سالدراستاناینگفت:کرمانشاهقانونیپزشکیکلرمدیکهآنچنان

داد.خبراستاندرتصادفعلتبه۹۸سالدرنفر۴۷۲نیزو۹۷سالدرنفر۴۳۷فوتازهمچنینخانی،

است.بودهنفر۲۰نیز۹۸سالدرونفر۱۵تعداد۹۷سالدرکربنکسیدومونگازازناشیفوتکهافزودوی

آما ادامه در مسوول مقام سالراین در گفت: و داد برنج قرص با مسمومیت از سال۳۲تعداد۹۷ی در و تعداد۹۸نفر جانشان۳۰نیز کرمانشاه استان در نفر

دادند.دستازرا

است.بودهمردنفر۱۶ونزنفر۹۸،۱۴سالدرومردنفر۲۳ونزنفر۹برنجقرصباباختگانجانجنسیت۹۷سالدرکهدادتوضیحخانی

اند.دادهدستازراجانشانسوختگیاثربرنفر۵۱تعدادنیز۹۸سالدرونفر۳۸تعداد۹۷سالدرکرمانشاهاستاندرکهدادادامهوی

اند.گرفتهشدگیقرغعلتبهرا۹۸سالدرنفر۲۸نیزو۹۷سالدرنفر۱۸جانکرمانشاهاستانسدهایوهارودخانهداشت:بیانخانیکهآنچنان

قانونیکلرمدی آماپزشکی همچنین کرمانشاه؛ براستان از ارایهری گرفتگی گفت:ق و سال۲۱داد در نیز۹۷نفر سال۲۰و در ب۹۸نفر علت گرفتگیربه ق

اند.دادهدستازراجانشان
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کرد.اعالممورد۱۷۴وهزارحدودرا۹۸و۹۷هایسالدرشدهانجامهایآزمایشکلاو

کاهش از البته خانی آمار این میان های۱۶در کمیسیون های پرونده قانونیدرصدی هاپزشکی کمیسیون به ورودی های پرونده کل گفت: و داد خبر استان

است.کردهپیداکاهشپرونده۷۸۷به۹۸سالدرتعداداینکهبودهمورد۹۴۰تعداد۹۷سالدر

از کمتر به شناسی سم جواب افزود: و داد خبر ها پرونده معطلی کاهش از همچنین ماه۱۰وی یک از کمتر شناسی آسیب ، پروندهروز به دهی جواب نیز و

است.روز۷۸زماناینیرکشومتوسطالبتهکهاستیافتهکاهشروز۵۰ازکمتربهفوتبهمنجرهای

کرد.اعالمروز۲۱ازکمترهاکمیسیوندرراهاپروندهبررسیهمچنیناو

قانونیکلرمدی سالپزشکی از سازمان این علمی خدمات که داشت بیان ادامه در کرمانشاه کنون۷۲استان پرسنل۱۰تا کل تعداد او است؛ شده پزشکیبرابر

کرد.اعالمنفر۸۲تعداداینازراکرمانشاهاستانسهمونفر۵۰۰وهزار۲راکشورقانونی

همکا از همچنین قانونییرخانی خاپزشکی متخصص پزشکان از نفر هزار سه با کارکشور ساعت افزود: و داد خبر سازمان از قانونییرج هشتپزشکی از

است.بعدازظهرپنجتاصبح

س و پاوه جوانرود، صحنه، ، هرسین آبادغرب، اسالم شهرهای اکنون هم او، گفته تشربه سالن صاحب ذهاب تشرپل سالن و هستند دستریح در نیز سنقر یح

است.ساخت

)۱۱:۰۷-۹۹/۰۴/۰۳()ه(کرمانشادادندجنسیت""تغییرکرمانشاهدرنفر30گذشتهسالاستان:قانونیپزشکیکلرمدی

دادهاند.جنسیتتغییراستاندرنفر30گذشتهسالکرمانشاه،استانقانونیپزشکیکلرمدیگفتهبهکرمانشاهایسنا/

خب نشست در قضائیه قوه هفته مناسبت به خانی سلیم امروزردکتر تی(ی ازرسوم قانونی) حالپزشکی در فزود: و کرد یاد قضاییه قوه مهم بازوی عنوان به

میگیرد.قرارقضاییهمکارانپذیرشموردهمنظرات98.2کهداردقانونیپزشکینظربهنیازقضاییهقوههایپروندهسومیکحدودحاضر

فعالیت به اشاره با سازمان2500وی در قانونیپرسنل همکاپزشکی از نیرو، کمبود به توجه با گفت: همرکشور، تخصص فوق و متخصص پزشک هزار سه ی

میشود.استفادهسازمانازجرخادر

در انسانی نیروی کمبود به قانونیخانی استانپزشکی در کل اداره چارت افزود: و کرد اشاره هم کرمانشاه با258استان اکنون هم اما است، این82نفر نفر

میدهیم.انجاماستاندرراسنگینمسئولیت

قانونیکلرمدی تصپزشکی کرمانشاه تحویلراستان ساعته دو میانگین بطور اجساد اکنون هم و ایم داشته خوبی عملکرد اندک نیروهای همین با کرد: یح

میشود.

مانشاه)(کرباشدداشتهکاهشیروندآیندهدربایدقانونیشکیپزآمارایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱

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

۵۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GOHFJ4NB


بدهیم.جوابروز50ازکمتردرمیانگینبطورایمتوانستهاستاندرخوشبختانهامااست،روز78کشوردرفوتعلتدهیپاسخمیانگینافزود:وی

میشود.انجامروز21یرزهمکمیسیونهاجوابدهیومیگیردصورتساعتیکازکمتردرهممعایناتجوابکرد:یحرتصخانی

باختندجاناستاندر"معتاد"312گذشتهسال

تش در ادامه در گذشتهرخانی سال عملکرد آمار قانونییح بررسیپزشکی از این2019استان، در شده انجام معاینات کل افزود: و داد خبر مدت این طی جسد

است.بودهمورد48وهزار45نیزسال

داشتند.مراجعهاستانقانونیپزشکیبهنزاعادعایباتعدادهمینحدودوتصادفادعایبانفر766وهزار16همچنینسالایندرافزود:وی

بودند.مردنفر16ونزنفر14تعداداینازکرد:یحرتصواعالمنفر30راسالایندربرنجقرصمصرفاثربرهایفوتیتعدادمسئولاین

فوت از همچنین من20وی گاز با مسمومیت اثر بر مدتونفر این طی همچنین وافزود: داد خبر سال این در سوختگی،51کسیدکربن از ناشی فوتی28فوتی

ایم.داشتهتصادفاتازناشیفوتی472وکارحوادثازناشیفوتی29گرفتگی،قربازناشیفوتی20شدگی،قرغازناشی

گذشته سال در را استان در مخدر مواد مصرف سوء از ناشی های فوتی تعداد مسئول تص312این و اعالم سالرنفر های فوتی به نسبت تعداد این کرد: یح

باالست.بسیارکهداشتهیرنف100حدودرشدنفر210فوتبا1397

نداشتیم.استاندرالکلمصرفازناشیفوتیگذشتهسالخوشبختانهکرد:خاطرنشانخانی

دادندجنسیتتغییرگذشتهسالاستاندرنفر30

دادهاند.جنسیتتغییراستاندرنفر30گذشتهسالافزود:وکرداشارهاستاندرجنسیتتغییرآماربهادامهدرکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدی

دهند.جنسیتتغییرمردبهداشتندتمایلکهبودندزنانیافراداینعمدهافزود:وی

روانپزشکان و روانشناسان نظر تحت سال یک تا ماه شش مدت به میکنند مراجعه ما به زمینه این در که افرادی گفت: کار این انجام پروسه خصوص در خانی

میشود.ارجاعکمیسیونبهآنهاپروندهباشدنداشتهاینتیجهاگرومیگیرندقرار

آن از پس و خیر یا دارند را جدید زندگی این تحمل ببینند که کنند زندگی مخالف جنس لباس با ماه شش افراد این میدهند اجازه کمیسیون در افزود: وی

میشود.یرگیتصمیمزمینهایندرکمیسیوندرمجددا

قانونیکلرمدی تقپزشکی گفت: استان در ... و خودزنی و ساختگی تصادفات باالبودن به اشاره با ادامه در کرمانشاه ماهانهراستان پیش چندماه همین تا یبا

کنت20تا15 با خوشبختانه اما داشتیم، استان در ساختگی است.رتصادف رسیده مورد پنج از کمتر به ماهانه تعداد این گرفته صورت زمینه این در که هایی ل

کنت بحث در افزود: همکارانروی موضوع این قانونیل موردپزشکی دارند معاینه به تمایل که افرادی محل همان در و اند شده مستقر طالقانی بیمارستان در

ب جدید آسیب با بعد روز چند توانند نمی افراد کار این انجام با که گیرند می قرار دیهرمعاینه تقاضای و اند دیده آسیب تصادف در که شوند مدعی و گشته

کنند.

پیامانتهای

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
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بهتمایلبیشترکرمانشاهدرزنانمیشوند/تحویلدوساعتهکرمانشاهقانونیپزشکیدراجسادکرمانشاه:قانونیپزشکیکلرمدی
)۱۴:۱۹-۹۹/۰۴/۰۳(دارندجنسیتتغییر

اندک نیروی کمبود بیان ضمن قضائیه قوه هفته مناسبت به خانی کمتر82سلیم در را فوت علت و دوساعته میانگین بهطور اجساد حاضر حال در گفت: کرمانشاه قانونی پزشک در نفر
میدهیم.جوابروز50از

خب خبرنگار گزارش مدیرگزاربه کرمانشاه، موج قانونیکلری ازپزشکی ، قانونیکرمانشاه داشت:پزشکی ابراز و یادکرد قضاییه قوه توانمند بازوی بهعنوان

میگیرد.قرارقضاییهمکارانموردپذیرشهمنظرات98.2کهداردقانونیپزشکینظربهنیازقضاییهقوهپروندههاییکسوم

در موردنیاز قانونیوی راپزشکی اندک258کرمانشاه نیروهای همین با داشت: اظهار و کرد عنوان پاسخدهی82نفر دوساعته، میانگین بهطور اجساد نفره

میشود.انجامروز21یرزهمکمیسیونهادهیجوابومیگیردصورتساعتیکازکمتردرهممعایناتجوابوروز50ازکمتردرفوتعلت

تش در گذشتهرخانی سال عملکرد آمار قانونییح بررسیپزشکی از و2019کرمانشاه، طی تعداد45048جسد گذشته سال در افزود: و داد خبر معاینات مورد

به16766 نزاع ادعای با تعداد همین حدود و تصادف ادعای با قانونینفر قرصپزشکی مصرف براثر فوتیهای تعداد همچنین داشتهاند، مراجعه کرمانشاه

فوت30برنج من20نفر، گاز با مسمومیت براثر سوختگی،51کسیدکربن،ونفر از ناشی غ28فوتی از ناشی ب20قشدگی،رفوتی از ناشی 29قگرفتگی،رفوتی

است.ثبتشدهتصادفاتازناشیفوتی472وکارحوادثازناشیفوتی

قانونیکلرمدی درپزشکی را کرمانشاه در مخدر مواد سوءمصرف از ناشی فوتیهای تعداد تص312کرمانشاه و اعالم فوتیهایرنفر به نسبت تعداد این کرد: یح

است.داشتهیرنف100حدودرشدنفر210فوتبا1397سال

گذشته سال افزود: و کرد اشاره نیز کرمانشاه در جنسیت تغییر آمار به ادامه در بودند30خانی زنانی افراد این عمده که دادهاند جنسیت تغییر استان در نفر

دهند.جنسیتتغییرمردبهداشتندتمایلکه

روانپزشکان و روانشناسان نظر تحت سال یک تا ماه شش مدت به میکنند مراجعه ما به زمینه این در که افرادی گفت: کار این انجام پروسه خصوص در وی

میشود.ارجاعکمیسیونبهآنهاپروندهباشدنداشتهنتیجهایاگرومیگیرندقرار

کمیسیون در افزود: قانونیوی جدیدپزشکی زندگی این تحمل ببینند که کنند زندگی مخالف جنس بالباس ماه شش افراد این میدهند اجازه کرمانشاه

میشود.یرتصمیمگیزمینهایندرکمیسیوندرًامجددپسازآنوخیریارادارند
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)۱۲:۰۰-۹۹/۰۴/۰۳(ژنتیکآزمایشگاهیزراهاندالزومکند/مساعدتیحرتشسالنیزراهاندادرهمداناوقاف

تشرمدی سالن ساخت دنبال به اینکه بیان با همدان استان قانونی پزشکی دررکل منظور این برای را زمینی اوقاف اداره تا میکنیم رایزنی گفت: هستیم همدان آرامستان کنار در یح
دهد.قرارمااختیار

خب گزارش دررگزاربه گرفته صورت اقدامات به خبرنگاران جمع در امروز ظهر کمالی آرتین همدان، از فارس قانونیی درپزشکی کرد: اظهار و پرداخت استان

است.فعالقانونیپزشککزرمفامنینازغیرهمدانشهرستانهای

م توانستیم گذشته سال اینکه به اشاره با قانونیکزروی مپزشکی امسال تیرماه هفتم و کنیم افتتاح را دنبالرنهاوند به گفت: میشود افتتاح کبودراهنگ کز

شود.افتتاحکانرتویسکزرمنیزیورماهرشههستیماین

قانونیکلرمدی مپزشکی تنها ملکی ساختمان از اینکه بیان با امیدوارهمدان مالی شرایط به توجه با شده داده قول طبق که مانده باقی اسدآباد بتوانیمرکز یم

م این سال آخر دررتا امیدوارم اما ندارد ملکی ساختمان به نیاز سازمانی چارت لحاظ از همدان به نزدیکی دلیل به بهار شهرستان افزود: کنیم تکمیل هم را کز

است.کالبدشکافیومعایناتشاململکیساختمانهایکهباشدداشتهملکیساختماننیزآنجاآتیبرنامه

در پزشک کمبود از قانونیوی امیدواپزشک که است پزشک نیروی تامین استان مهم نیازهای از یکی گفت: و داد خبر شرایطراستان با بتوانیم امسال یم

کنیم.جذبرانفرچندیناستخدامی

ساختمان اینکه بیان با قانونیکمالی بازساپزشکی آزمایشگاه فردا که فرسودگی به رو و دارد باالیی قدمت امیدوارمزاستان افزود: میشود افتتاح آن شده ی

برسیم.یکبه15رتبهازیکیزفیشرایطلحاظازکزرماینافتتاحبا

کنار در را زمینی هستیم این دنبال به گفت: است مناسب همدان در موجود شرایط دستگاهی و تخصصی نیروی لحاظ از خوشبختانه اینکه به اشاره با وی

یم.رببآنجابهراقانونیپزشکیادارهیحرتشسالنویمربگیاوقافادارهازآرامستان،

قانونیکلرمدی کلپزشکی اداره حاضر حال در اینکه بیان با قانونیهمدان تقپزشکی مراستان در اینریبا درب مقابل دم اولیای همواره و دارد قرار شهر کز

تجمع و ترافیک باعث و جمع مدیزادارهکل موضوع این میطلبد که میشوند درریادی را زمینی اوقاف اداره امیدوارم و شده انجام رایزنیها گفت: شود یت

شود.حلموجودمشکالتتاکنیمایجادشهرکزرمازجرخادررایحرتشسالنتادهدقرارمااختیار

اخیر که نبود کل اداره در کمیسیون واحد قبال اینکه بیان با راهانداوی قزًا افزود: است شده بهری قردادی،78یب رسمی، صورت به استان کل در پرسنل

دارند.فعالیتقانونیپزشکیکلادارهایندرو...کتیرشپیمانی،

(پروسکتو شکاف کالبد کمک کار سختی به مشاغلرکمالی جزو امیدوارم که است کننده خسته و فرسا طاقت و سخت بسیار شغل این گفت: و کرد اشاره (

گیرد.قرارسخت

ندا خانم پروسکتور استان در اینکه به اشاره با جمعاروی و نفر یک مالیر و یک کبودراهنگ نفر، سه همدان در کرد: خاطرنشان دارند دیگر استانهای اما 6یم

میکند.فعالیتپروسکتوراستاندرنفر

قانونیکلرمدی موافقیمپزشکی اینکه بیان با قانونیهمدان خاپزشک پی در دلیل همین به و شود منتقل شهر از بیرون تشربه سالن کردن هستیمرج یح

مراکز تعداد شهر هر جمعیت به توجه با قانونیافزود: مرتعپزشک یک موضوع، این به توجه با همدان شهر که میشود بیرونریف موافقیم بسیار اما دارد کز

شود.ایجادیزکرمشهراز

س معاینات مجموع سالروی و40را98پایی تعداد469هزار این از گفت: و کرد عنوان و13مورد و759هزار خانم و26نفر معاینات710هزار و بودند آقا نفر

است.بودهروانپزشکیواختصاصیعمومی،شامل
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قبل سال به نسبت اینکه به اشاره با ورودی5.4کمالی ماه یک کرونا گفت: بودیم ارتباط در کرونا با ماه یک چون داشته کاهش معاینات پزشکیدرصد

کرد.کماست،شلوغماههایجزواسفندماهعمالکهراقانونی

و یکهزار گذشته سال اینکه بیان با سال292وی به نسبت گذشته سال معاینات افزود: است شده معاینه استان در و97جسد هزار یک را245که جسد

است.داشتهرشددرصد3.7میشدشامل

قانونیکلرمدی ازپزشکی همدان سال189استان در جنین سقط سال98مورد گفت: و داد گذشته97،204خبر سال که بود داشته7.3مورد کاهش درصد

است.

پایان تا و نمیشود سقط مجوز به منجر جنینی اختالل هر اینکه به اشاره با نمیتوانیم19وی بگذرد مدت این از ساعت یک حتی و میشود صادر مجوز هفتگی

بکشد.طولبررسیهاروزچندینداردامکانونیستآنهمآنوباشدجنینسقطدرمتخصصسهنظربایدحتماکرد:خاطرنشانکنیمصادررایزمجو

کار حادثه فوتی اینکه بیان با سال500کمالی که شده ثبت گذشته سال و97،435نفر بوده گذشته14.9مورد سال گفت: است داشته افزایش درصد

میدهد.نشانراکاهشدرصد27.5بودهفوتینفر21که97سالبهنسبتوداشتهفوتیمورد15کسیدکربنومونگازمسمومیت

فوت به اشاره با و6وی مون9خانم گاز استنشاق اثر در گذشتهوآقا سال در برنج قرص مصرف از ناشی فوتی کرد: عنوان گذشته سال طی نفر13کسیدکربن

میدهد.نشانراکاهشدرصد13.3کهنفر97،19سالوبوده

قانونیکلرمدی سوختگیپزشکی از ناشی فوتی گذشته سال اینکه بیان با سال24همدان و بود متاسفانه97،20نفر که است20نفر داشته را افزایش درصد

نداشت.فرقیوبودتعدادهمینهم97سالکهشدنفر12گذشتهسالدرگرفتگیقربازناشیفوتیگفت:

بودیم.شاهدراافزایشدرصد40کهکردندفوتنفر97،18سالگفت:ودادخبراستاندرگذشتهسالطیشدگیقرغازناشینفر27فوتازوی

است.بودمورد778تعداداین97سالگفت:کردعنوانگذشتهسالدرمورد781راشدهگزارربکمیسیونهایتعدادپزشکی،قصوربهاشارهباکمالی

گذشته سال در تصادفات فوتیهای تعداد اینکه بیان با سال449وی به نسبت که بود مقایسه97،8.2نفر طبق کرد: خاطرنشان است داشته کاهش درصد

سال به نسبت امسال ماهه دو تصادفات گذشته98تعداد سال به50، امسال که شده گزارش تصادفات فوتی داشته30مورد کاهش خوشبختانه و رسیده نفر

است.

قانونیکلرمدی بسیاپزشکی و باالست بسیار تصادفات از ناشی فوتی طبعات متاسفانه اینکه به تاکید با خواستاررهمدان میکند تغییر زندگی روال اوقات از ی

شد.موضوعاینبهتوجه

به انتقال برای مصدوم آمار و صحنه در را تصادفات فوتیهای آمار اورژانس گفت: است داشته کاهش ساختگی تصادفات خوشبختانه اینکه به اشاره با وی

است.متفاوتآنهاباماآمارخاطرهمینبهونداردیرکابیمارستانفوتیهایباومیدهدارائهبیمارستان

میدهد.ارائهراصحنهوبیمارستانآمارقانونیپزشکیامامیدهدراصحنهفوتیآمارتنهااورژانسکرد:یحرتصکمالی

شه درون تصادفات فوتیهای تعداد گذشتهروی سال در را سال56ی در تعداد این گفت: و دانست است.97،61نفر داشته کاهش گذشته سال که بوده نفر

بود.نفر304تعداداین97سالکرد:بیاناستانیربرونشهتصادفاتدر98سالطینفر345فوتبهاشارهباهمدانقانونیپزشکیکلرمدی

سال به نسبت محسوسی تغییر تصادفات شدت اینکه به تاکید با خودکشی97وی تعداد داد: ادامه است سال8.8نداشته در سال98درصد به 97نسبت

است.داشتهکاهش

د و نزاع به اشاره با نزاعهارگیرکمالی مجموع پزشکی معاینه گفت: استان و14یهای سال509هزار به نسبت که بوده داشته97،2.9مورد کاهش درصد

است.

معاینه به اشاره با و4وی و204هزار خانم سال305هزار10نفر افزود: استان98آقا در الکل از ناشی سال6فوتیهای و بوده متاسفانه97مورد که نفر یک
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م به منجر کرونا رفتن بین از و کرونا صنعتی الکل مصرف بر مبنی سوء تبلیغات که بوده کرونا از ناشی اتفاق این داشت، افزایش گذشته ازرسال تعدادی گ

شد.افراد

قانونیکلرمدی اینکهپزشکی به اشاره با سال108همدان در تعداد این افزود: کردند فوت استان در گذشته سال اعتیاد علت به و97،122نفر بود نفر

است.داشتهکاهشدرصد11.4خوشبختانه

است.داشتهکاهشدرصد5.2میزاناینگفت:رسیدنفر38به97سالکهبود98سالدرنفر36کارحادثهازناشیفوتیاینکهبیانباوی

ما سازمانی چارت گفت: رجوع ارباب کار به رسیدگی مشکالت و کار خستگی خصوص در با230کمالی اما است نیروهای78نفر به نیاز و میشود اداره نفر

یم.رداجدید

ک و دارد ارتباطی راههای همدان استان چون کرد: تاکید باشد داشته بحران سوله باید استانی هر اینکه به اشاره با راهانداروی به میشود شناخته یزیدور

دارد.نیازبحرانسوله

میکنیم.تبدیلبحرانسولهبهرامترهزارویحرتشسالنراآنمتر400گیردقرارمااختیاردرزمینمترهزار2اگرکرد:بیانهمدانقانونیپزشکیکلرمدی

پیگی به اشاره با راهانداروی را آن که برسیم جایگاهی به باید و نمیشود میسر سادگی به امر این گفت: استان در ژنتیک آزمایشگاه ساخت بنابراینزی کنیم ی

یم.ردااستانیحمایتبهنیاز

/89026پیام/انتهای

نافعیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۳۸-۹۹/۰۴/۰۳(همداناستانقانونیپزشکیدرکارحوادثاثربرنفر۳۶گرم

باختند.جانهمداناستانقانونیپزشکیدرکارحوادثاثربرنفر۳۶گذشتهسالگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

خبرنگار گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران مدیازباشگاه کمالی آرتین قانونیکلرهمدان؛ خبپزشکی نشست در همدان رسانهراستان اصحاب با ی

م اینکه بیان با قضائیه قوه هفته مناسبت به کاررو حادثه از ناشی سال۳۶گ در سال۹۸نفر که میزان۳۸به۹۷بود این گفت: رسید کاهش۵.۲نفر درصد

است.داشته

مون گاز مسمومیت به اشاره مونواوبا گاز مسمومیت گذشته سال داد: ادامه سال۱۵کسیدکربنوکسیدکربن به نسبت و داشتیم فوت فوتی۲۱که۹۷مورد نفر

میدهد.نشانراکاهشدرصد۲۷.۵بوده

است.فعالقانونیپزشککزرمفامنینازغیرهمدانشهرستانهایدرافزود:وکرداشارهاستانقانونیپزشکیدرگرفتهصورتاقداماتبهکمالی
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م توانستیم گذشته سال اینکه به اشاره با قانونیکزراو مپزشکی امسال تیرماه هفتم و کنیم افتتاح را دنبالرنهاوند به کرد: بیان میشود، افتتاح کبودراهنگ کز

شود.افتتاحکانرتویسکزرمنیزیورماهرشههستیماین

کل قانونیمدیر درپزشکی پزشک کمبود از قانونیاستان امیدواپزشک که است پزشک نیروی تامین استان مهم نیازهای از یکی افزود: و داد خبر یمراستان

کنیم.جذبرانفرچندیناستخدامیشرایطبابتوانیمامسال

ساختمان اینکه بیان با قانونیکمالی بازساپزشکی آزمایشگاه فردا که فرسودگی به رو و دارد باالیی قدمت امیدوارمزاستان افزود: میشود افتتاح آن شده ی

برسیم.یکبه۱۵رتبهازیکیزفیشرایطلحاظازکزرماینافتتاحبا

را زمینی هستیم این دنبال به گفت: است مناسب همدان در موجود شرایط دستگاهی و تخصصی نیروی لحاظ از خوشبختانه اینکه به اشاره با مسئول این

یم.رببآنجابهراقانونیپزشکیادارهیحرتشسالنویمربگیاوقافادارهازآرامستان،کناردر

قانونیکلرمدی کلپزشکی اداره حاضر حال در اینکه بیان با قانونیهمدان تقپزشکی مراستان در اینریبا درب مقابل دم اولیای همواره و دارد قرار شهر کز

تجمع و ترافیک باعث و جمع مدیزادارهکل موضوع این میطلبد که میشوند درریادی را زمینی اوقاف اداره امیدوارم و شده انجام رایزنیها گفت: شود یت

شود.حلموجودمشکالتتاکنیمایجادشهرکزرمازجرخادررایحرتشسالنتادهدقرارمااختیار

(پروسکتو شکاف کالبد کمک کار سختی به اینکه بیان جزوراوبا امیدوارم که است کننده خسته و فرسا طاقت و سخت بسیار شغل این گفت: و کرد اشاره (

گیرد.قرارسختمشاغل

ندا خانم پروسکتور استان در اینکه به اشاره با جمعاروی و نفر یک مالیر و یک کبودراهنگ نفر، سه همدان در داد: ادامه دارند دیگر استانهای اما نفر۶یم،

میکند.فعالیتپروسکتوراستاندر

قانونیکلرمدی موافقیمپزشکی اینکه بیان با قانونیهمدان خاپزشک پی در دلیل همین به و شود منتقل شهر از بیرون تشربه سالن کردن هستیمرج یح

مراکز تعداد شهر هر جمعیت به توجه با قانونیافزود: مرتعپزشک یک موضوع، این به توجه با همدان شهر که میشود بیرونریف موافقیم بسیار اما دارد، کز

شود.ایجادیزکرمشهراز

س معاینات مجموع سالروی و۴۰را۹۸پایی تعداد۴۶۹هزار این از گفت: و کرد عنوان و۱۳مورد و۷۵۹هزار خانم و۲۶نفر معاینات۷۱۰هزار و بودند آقا نفر

است.بودهروانپزشکیواختصاصیعمومی،شامل

قبل سال به نسبت اینکه به اشاره با ورودی۵.۴کمالی ماه یک کرونا گفت: بودیم ارتباط در کرونا با ماه یک چون داشته، کاهش معاینات پزشکیدرصد

کرد.کماست،شلوغماههایجزواسفندماهعمالکهراقانونی

و یکهزار گذشته سال اینکه بیان با سال۲۹۲او به نسبت گذشته سال معاینات افزود: است شده معاینه استان در و۹۷جسد هزار یک را۲۴۵که جسد

است.داشتهرشددرصد۳.۷میشدشامل

قانونیکلرمدی ازپزشکی همدان سال۱۸۹استان در جنین سقط سال۹۸مورد گفت: و داد گذشته۹۷،۲۰۴خبر سال که بود داشته۷.۳مورد کاهش درصد

است.

پایان تا و نمیشود سقط مجوز به منجر جنینی اختالل هر اینکه به اشاره با نمیتوانیم۱۹وی بگذرد مدت این از ساعت یک حتی و میشود صادر مجوز هفتگی

کنیم.صادررایزمجو

کار حادثه فوتی اینکه بیان با سال۵۰۰کمالی که شده ثبت گذشته سال و۹۷،۴۳۵نفر بوده گذشته۱۴.۹مورد سال گفت: است داشته افزایش درصد

میدهد.نشانراکاهشدرصد۲۷.۵بودهفوتینفر۲۱که۹۷سالبهنسبتوداشتهفوتیمورد۱۵کسیدکربنومونگازمسمومیت

فوت به اشاره با و۶وی مون۹خانم گاز استنشاق اثر در گذشتهوآقا سال در برنج قرص مصرف از ناشی فوتی کرد: عنوان گذشته سال طی نفر۱۳کسیدکربن
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میدهد.نشانراکاهشدرصد۱۳.۳کهنفر۹۷،۱۹سالوبوده

قانونیکلرمدی سوختگیپزشکی از ناشی فوتی گذشته سال اینکه بیان با سال۲۴همدان و بود متاسفانه۹۷،۲۰نفر که است۲۰نفر داشته را افزایش درصد

نداشت.فرقیوبودتعدادهمینهم۹۷سالکهشدنفر۱۲گذشتهسالدرگرفتگیقربازناشیفوتیگفت:

بودیم.شاهدراافزایشدرصد۴۰کهکردندفوتنفر۹۷،۱۸سالگفت:ودادخبراستاندرگذشتهسالطیشدگیقرغازناشینفر۲۷فوتازاو

است.بودمورد۷۷۸تعداداین۹۷سالگفت:کردعنوانگذشتهسالدرمورد۷۸۱راشدهگزارربکمیسیونهایتعدادپزشکی،قصوربهاشارهباکمالی

گذشته سال در تصادفات فوتیهای تعداد اینکه بیان با مسئول سال۴۴۹این به نسبت که بود مقایسه۹۷،۸.۲نفر طبق یادآورشد: است داشته کاهش درصد

سال به نسبت امسال ماهه دو تصادفات گذشته۹۸تعداد سال به۵۰، امسال که شده گزارش تصادفات فوتی داشته۳۰مورد کاهش خوشبختانه و رسیده نفر

است.

قانونیکلرمدی بسیاپزشکی و باالاست بسیار تصادفات از ناشی فوتی طبعات متاسفانه اینکه به تاکید با خواستاررهمدان میکند تغییر زندگی روال اوقات از ی

شد.موضوعاینبهتوجه

به انتقال برای مصدوم آمار و صحنه در را تصادفات فوتیهای آمار اورژانس گفت: است داشته کاهش ساختگی تصادفات خوشبختانه اینکه به اشاره با او

است.متفاوتآنهاباماآمارخاطرهمینبهونداردیرکابیمارستانفوتیهایباومیدهدارائهبیمارستان

میدهد.ارائهراصحنهوبیمارستانآمارقانونیپزشکیامامیدهد،راصحنهفوتیآمارتنهااورژانسکرد:اضافهکمالی

است.داشتهکاهشگذشتهسالکهبودهنفر۹۷،۶۱سالدرتعداداینگفت:ودانستنفر۵۶گذشتهسالدررایرشهدرونتصادفاتفوتیهایتعداداو

بود.نفر۳۰۴تعداداین۹۷سالکرد:بیاناستانیربرونشهتصادفاتدر۹۸سالطینفر۳۴۵فوتبهاشارهباهمدانقانونیپزشکیکلرمدی

سال به نسبت محسوسی تغییر تصادفات شدت اینکه به تاکید با خودکشی۹۷وی تعداد داد: ادامه است سال۸.۸نداشته در سال۹۸درصد به ۹۷نسبت

است.داشتهکاهش

د و نزاع به اشاره با نزاعهارگیرکمالی مجموع پزشکی معاینه گفت: استان و۱۴یهای سال۵۰۹هزار به نسبت که بوده داشته۹۷،۲.۹مورد کاهش درصد

است.

معاینه به اشاره و۴اوبا و۲۰۴هزار خانم سال۳۰۵هزار۱۰نفر افزود: استان۹۸آقا در الکل از ناشی سال۶فوتیهای و بوده متاسفانه۹۷مورد که نفر یک

م به منجر کرونا رفتن بین از و کرونا صنعتی الکل مصرف بر مبنی سوء تبلیغات که بوده کرونا از ناشی اتفاق این داشت، افزایش گذشته ازرسال تعدادی گ

شد.افراد

قانونیکلرمدی اینکهپزشکی به اشاره با سال۱۰۸همدان در تعداد این افزود: کردند فوت استان در گذشته سال اعتیاد علت به و۹۷،۱۲۲نفر بود نفر

است.داشتهکاهشدرصد۱۱.۴خوشبختانه

ما سازمانی چارت گفت: رجوع ارباب کار به رسیدگی مشکالت و کار خستگی خصوص در با۲۳۰کمالی اما است، نیروهای۷۸نفر به نیاز و میشود اداره نفر

یم.رداجدید

ک و دارد ارتباطی راههای همدان استان چون کرد:، تاکید باشد داشته بحران سوله باید استانی هر اینکه به اشاره با راهانداروی به میشود شناخته یزیدور

دارد.نیازبحرانسوله

میکنیم.تبدیلبحرانسولهبهرامترهزارویحرتشسالنراآنمتر۴۰۰گیردقرارمااختیاردرزمینمترهزار۲اگرکرد:بیانهمدانقانونیپزشکیکلرمدی

پیگی به اشاره با راهانداروی را آن که برسیم جایگاهی به باید و نمیشود میسر سادگی به امر این گفت: استان در ژنتیک آزمایشگاه ساخت بنابراینزی کنیم ی

یم.ردااستانیحمایتبهنیاز
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)۱۳:۱۰-۹۹/۰۴/۰۳(کشاندقانونیپزشکیبهرانفرهزار۱۴ازبیشهمداندریرگیردونزاعهمدان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

.اندکردهمراجعهقانونیپزشکیبهیرگیردونزاعاثربرهمداناستاندرنفر۵۰۹وهزار۱۴پارسالگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدی-همدان

د و نزاع بحث در همدان اینکه بیان با خبرنگاران با مطبوعاتی مصاحبه در شنبه سه ظهر کمالی آرتین مهر، خبرنگار گزارش بهترگیربه شرایط وری کرده پیدا ی

است.کشوراستانپنجمینوبیسترانندگیتصادفاتازناشیمصدومانزمینهدرهمدانگفت:است،نظراینازکشوراستانهشمین

م فامنین شهرستان از غیر به همدان استان در حاضر حال در اینکه بیان با مپزشکیقانونیکزروی گفت: است، هفتمرفعال و شد افتتاح گذشته سال نهاوند کز

میشود.افتتاحکبودرآهنگکزرمنیزامسالماهتیر

جذب مجوز امسال گفت: هستیم، مواجه واضح کمبود با زمینه این در که چرا است پزشک همکاران تعداد همدان استان نیازهای از یکی اینکه بیان با کمالی

شد.خواهندفعالشهرستانهاوهمداندرکهشدهیافتردپزشک۳

م ساختمان سنی کهولت اینکه بیان با قانونییزکروی مپزشکی آزمایشگاه گفت: است، مجموعه این مشکالت از دیگر یکی همدان استان پزشکیکزردر

است.مناسبشرایطدستگاهیوتخصصینیروینظرازوشدهیزبازساقانونی

قانونیکلرمدی دپزشکی پیگیر معاینات بخش در اینکه بیان با همدان تشراستان سالن تا هستیم همدان آرامستان کنار در زمینی مکانریافت این به یح

اصلی ساختمان که آنجایی از حاضر حال در گفت: شود، قانونیمنتقل مپزشکی و فلسطین میدان نمیکندردر ایجاد خوبی فضای گرفته قرار همدان شهر کز

هستیم.نظرموردزمینگذاشتناختیاردربرایاوقافجملهازمجموعههایرهمکانیازمندکه

حاضر حال در اینکه بیان با ش۷۸کمالی قراردادی، رسمی، صورت به پرسنلرنفر معاضدتی پزشک و قانونیکتی میدهند،پزشکی تشکیل را همدان استان

یم.ربمیپیشراکارنفر۷۸تعدادبااماشدهیفرتعمجموعهسازمانیچارتدرنفر۲۸۰کهاستحالیدراینگفت:

با استخدامی ارتباط معاضدتی قانونیپزشکان ارتباطپزشکی معاضدتی پزشکان اینکه بیان با وی میکنند تالش رسمی پزشک یک حد در اما ندارند

با قانونیاستخدامی راپزشکی کالبدگشایی افراد این گفت: و کرد اشاره گشا کالبد کمک افراد وضعیت به میکنند تالش رسمی پزشک یک حد در اما ندارند

است.نشدهدیدهکارسختیآنهاشغلدرامامیدهندانجامپزشکنظربا

سال گفت: دارند، فعالیت نهاوند در نفر یک و مالیر در نفر یک کبودرآهنگ، در نفر یک همدان، در کالبدگشا کمک سه همدان استان در اینکه بیان با وی

و۴۰گذشته س۴۶۹هزار معاینات دررنفر قانونیپایی تعدادپزشکی این از که دادهاند انجام همدان و۱۳استان و۷۵۹هزار خانم و۲۶نفر آقا۷۱۰هزار نفر

است.بودهروانپزشکیواختصاصیعمومی،معایناتشاملمعایناتاینکهبودهاند

قانونیکلرمدی سالپزشکی به نسبت بخش این آمار اینکه بیان با همدان و۵.۴حدود۹۷استان هزار یک گذشته سال گفت: دارد، کاهش درصد ۲۹۲دهم

همداناستانقانونیشکیپزدرکارحوادثاثربرنفر۳۶گمران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهمعاینههمداناستانقانونیپزشکیدرجسد

سال در اینکه بیان با و۹۷وی هزار بخش۲۴۵یک این در خدمات ارائه که بود شده معاینه سال۳.۷جسد گفت: است، داشته افزایش ۱۸۹تعداد۹۸درصد

هستیم.شاهد۹۷سالبامقایسهدرکاهشدرصد۷.۳کهندکردهیافتردجنینسقطمجوزنفر

مون گاز با مسمومیت گذشتهوکمالی سال در را کربن تعداد۱۵کسید این از اینکه بیان با و کرد ذکر خانم۶نفر گفت:۹نفر بودند، آقا اثر۱۳نفر بر نیز نفر

دادهاند.دستازراخودجانبرنجقرصازاستفاده

را گذشته سال در سوختگیها اثر بر فوت ب۲۴وی رارنفر، گرفتگی غ۱۲ق و رارنفر شدگی و۲۷ق پزشکی نظام گفت: و کرد ذکر قانونینفر بهپزشکی

است.شدهتشکیلکمیسیون۷۷۱گذشتهسالراستاهمیندرکهمیکندپیداورودپزشکیقصورپروندههای

گذشته سال در همدان استان تصادفات فوتیهای تعداد اینکه بیان با گذشته۴۴۹وی سال ماه دو با مقایسه در نیز امسال ماهه دو در گفت: است، بوده نفر

بودهایم.شاهدرارانندگیتصادفاتتلفاتکاهش

گذشته سال در همدان استان در خودکشی آمار اینکه بیان با پارسال۸.۸وی داشت: اظهار است، داشته کاهش و۱۴درصد د۵۰۹هزار و نزاع اثر بر یرگیرنفر

بودهاند.آقانفر۱۰۳۰۵وخانمنفر۴۲۰۴تعداداینازکهکردهاندمراجعهقانونیپزشکیبه

میدهدنشانکاهشدرصد۲.۹معادلقانونیپزشکیبهیرگیردونزاععلتبهمراجعهنفر۹۵۷وهزار۱۴با۹۷سالآماربامقایسهدرآماراینگفت:وی

)۱۳:۳۳-۹۹/۰۴/۰۳(یحرتشسالنانتقالوبحرانسولهنیازمندهمدانکرد؛حرمطهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی گفت:رایسنا/همدان باشد، داشته بحران سوله یک باید استانی هر اینکه بیان همدان استان قانونی پزشکی از2000کل بااستفاده تا گیرد قرار قانونی پزشکی اختیار در زمین 400متر
یابد.اختصاصبحرانسولهبهآنمابقیوشودآمادهمجهزیحرتشسالنیکآنمتر

شنبه سه کمالی سرشما3ارتین براساس اینکه با خبرنگاران، جمع در سالرتیر اینکه95ی علت به کرد:همدان اظهار است، کشور شهر دوازدهمین همدان

و شود نمی محسوب شهر مزکالن یک دارد جمعیت نفر میلیون یک قانونیکزریر اینپزشکی موافق بسیار همچنین است شده گرفته نظر در شهر این برای

شود.دورشهرکزرمازکلادارهاینیحرتشسالنکههستمموضوع

تش سالن به بیمارستان از جسد انتقال اینکه بیان با قانونییحروی وپزشکی کند آلوده را انتقال مسیر تواند می کروناویروس شیوع و آلودگی به توجه با

تش سالن که است این ما افزود:تالش بیندازد، خطر به شهروندان مرسالمت از خاریح کل اداره اقتصادیرکز شرایط علت به اداره ساختمان خود اما شود ج

شد.خواهدمشکلسازماناینبهمردمدسترسیکهچرانداردوجودانتقالامکان

اداره اصلی ساختمان در باید کنند نمی ایجاد آلودگی که معاینات و کمیسیون اینکه بیان با قانونیکمالی بیشتپزشکی آلودگی که هایی قسمت اما یربمانند

م کرد:ایجاد خاطرنشان شوند، منتقل دیگر مکانی به دومردارند قانونیکز بودپزشکی نخواهد ممکن نزدیک ای آینده در فعلی شرایط به توجه با همدان در

کشاندقانونیشکیپزبهارنفرارهز۱۴ازبیشهمداندریگیردرواعنزهمدان:استانقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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گرفت.خواهیمکاربهکزرماینتقویتبرایراخودسعیتماماما

قانونیکلرمدی سپزشکی معاینات کل تعداد اینکه بیان با همدان سالراستان در تعداد469هزار40حدود98پایی این از که بوده خانم759هزار13نفر نفر

است.روانپزشکیونزاع،اختصاصیوحرضرب،جمانندعمومیمعایناتشاملپاییرسگفت:معاینهبودند،مردآنهاازنفر710وهزار26و

س معاینات آمار اینکه بیان با سالروی به نسبت کرد:5.4حدود97پایی اضافه است، یافته سال1292کاهش طی این98جسد که شده معاینه استان کل در

است.یافتهافزایشدرصد3.7حدودبود،شدهمعاینهجسد1245که97سالبهنسبتتعداد

سال کرد:در اعالم شود، می صادر بیمارستان و پزشکی علوم دانشگاه توسط کرونایی بیماران دفن جواز بهداشت وزارت دستورالعمل طبق اینکه بیان با کمالی

است.داشتهکاهشدرصد7.3تعداداینکهشدهصادرمجوز204حدود97سالدروجنینسقطمجوز189حدود98

قانونیکلرمدی تصپزشکی دارد، متخصص سه تشخیص و بررسی به نیاز و نیست آنی صورت به جنین سقط مجوز صدور اینکه بیان با همدان یحراستان

از نیز ساعت یک اگر و دارد را خود خاص شرایط جنین باردا19کرد:سقط صدوررهفته به منجر جنین اختالل هر و نشده صادر جنین سقط مجوز بگذرد ی

شود.نمیسقطقانونیجواز

سال کل در کار حادثه مصدومان اینکه بیان با اینکه بیان با سال500حدود98کمالی در و گذشته435حدود97نفر سال به نسبت که بوده درصد4.9نفر

سال است،گفت:در یافته سال15حدود98افزایش در و سال21حدود97نفر آمار که دادند دست از را خود جان مونواکسیدکربن گاز مسمومیت با اثر بر نفر

است.یافتهکاهشدرصد28.5حدود97بهنسبت98

سال در اینکه بیان با سال98،13وی در و آمار97،15نفر این که دادند دست از برنج قرص از استفاده علت به را خود جان داشته13.3نفر کاهش درصد

کرد: اضافه سال24است، در نیز سال98نفر به نسبت که کردند فوت سوختگی اثر سال20حدود97بر در و است یافته افزایش سال98و97درصد هر ،12

دادند.دستازگرفتگیقربحادثهاثردرراخودجاننفر

سال در اینکه بیان با سال98،27کمالی در و غ97،18نفر سالرنفر آمار که شدند گذشته98ق سال به داد:پرونده40نسبت ادامه است، داشته رشد درصد

کل اداره و پزشکی نظام سازمان به پزشکی قصور قانونیهای سالپزشکی در و شود می داده سال781حدود98ارجاع در در778حدود97و کمیسیون

است.یافتهافزایشدرصد0.3کهشدهتشکیلزمینهاین

قانونیکلرمدی سالپزشکی در ها فوتی تعداد تصادفات بحث در اینکه بیان با همدان سال449حدود98استان به نسبت که بوده فوت434که97نفر نفر

سال8.2کردند، اول دوماهه مقایسه افزود:در است یافته کاهش از99درصد تصادف از ناشی های فوتی گذشته سال مشابه مدت به به50نسبت 30نفر

است.یافتهکاهشنفر

در ساختگی تصادفات شد:آمار یادآور شود، می خانواده یک شیرازه رفتن بین از باعث گاها و بوده باال افراد فوت از ناشی اجتماعی تبعات اینکه بیان با کمالی

کردند.فوتیرشهدرونتصادفاتاثربر97سالدرنفر61حدودو98سالدرنفر56واستیافتهکاهش98سال

اینکه بیان با سال345وی در حدود98نفر سال304و در شه97نفر برون تصادفات اثر انرربر میزان و گفت:شدت دادند، دست از را خود جان یژی

سال در سالرتغیی98تصادفات به نسبت سال97ی در روستایی خاکی تصادفات های فوتی همچنین به98نداشته به20از97نسبت رسیده24نفر نفر

است.

سال در تصادفات سایر در اینکه بیان با سال49حدود97کمالی در و سال98،24نفر کرد:در اضافه کردند، سال98نفرفوت به نسبت خودکشی 97میزان

است.بودهروبرودرصدی8.8باکاهش

قانونیکلرمدی اینکهپزشکی بیان با همدان و14استان د509هزار و نزاع سالرگیرمورد به نسبت که افتاده اتفاق است2.9حدود97ی داشته کاهش درصد

است.بودهآقایاننزاعبهمربوطمورد10305وبانواننزاعبهمربوطمورد4204تعداداینکرد:ازاعالم

یحتشرلنساانتقالوانبحرسولهمندنیازهمدانایسنا:|خبرخبرادامهادامه

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

۶۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



باید قطب این تغییر برای و است کرمانشاه کشور غرب ژنتیک گفت:قطب شود، می عمل قطبی صورت به کشور کل در ژنتیک آزمایش اینکه بیان با وی

شود.گرفتهنظردرهمداندراستانژنتیکآزمایشگاهساختبرایفضایی

در جنسیت تغییر برای الزم روند اینکه بیان با قانونیکمالی بسیاپزشکی و شود می بررسی بهرهمدان تصمیم شده شناخته محیط علت به افراد این از ی

سال کرد:در اظهار گیرند، می سال98کوچ به نسبت که دادند دست از را خود جان الکلی مسمومیت اثر بر نفر شش شش97، بودند شده فوت نفر یک که

است.شدهبرابر

گفت: باشد، داشته بحران سوله یک باید استانی هر اینکه بیان با اختیار2000وی در زمین قانونیمتر ازپزشکی بااستفاده تا گیرد سالن400قرار یک آن متر

است.شدهانجامنیزجانماییاینکاربراییابد،اختصاصبحرانسولهبهآنمابقیوشودآمادهمجهزیحرتش

قانونیکلرمدی سالپزشکی در اینکه بیان با همدان که36استان کردند فوت کار حادثه براثر سال502نفر به نسبت بیان97درصد است، داشته کاهش

سال108کرد: در سال122و98نفر در اعتیاد97نفر فوتی آمار و دادند دست از را خود جان مخدر مواد مصرف و اعتیاد علت است.11.2به یافته کاهش درصد

شد.خواهدجذبپزشکسهسهمیهبراساسامااستپزشکهفتجذبهمدانقانونیپزشکیکلادارهنیازکرد:بیانکمالی

پیامانتهای

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۶:۲۲-۹۹/۰۴/۰۳(همدان)(گرفت98سالراتن13جانبرنجقرصمصرف

م این در پزشک سه اینک هم افزود: است مواجه پزشک نیروی کمبود با همدان قانونی پزشکی اینکه بیان با کمالی طرارتین از دیگر پزشک سه جذب مجوز و بوده فعال برکز یرگزاریق
دارد.پزشکنیرویهفتبهنیازکزرماینحالیکهدراستشدهصادرآزمون

است.داشتهکاهش97سالبهنسبتاستانایندرگذشتهسالدرصد8.8خودکشیودرصد2.9نزاعآمارگفت:همدانقانونیپزشکیکلرمدی

جان برنج قرص مصرف اینکه بیان با کمالی ایرنا، گزارش سال13به را داشت:98تن اظهار و14گرفت شامل509هزار و10نفر و305هزار هزار چهار و مرد

است.داشتهکاهشدرصد2.9حدود97سالبهنسبتآماراینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبهنزاعخاطربهگذشتهسالنز204

معاینات مجموع داد: ادامه قانونیوی گذشتهپزشکی سال و40در که469هزار بوده و26مورد س710هزار معاینات از مابقیرمورد و مردان به مربوط پایی

است.داشتهکاهش97سالبهنسبتدرصد3.2کروناشیوععلتبهگذشتهسالدرآماراینکهاستبودهزنان

قانونیکلرمدی جپزشکی و ضرب جمله از عمومی معاینات شامل معاینات این داد: ادامه یکرهمدان بروز علت بررسی جمله از روانپزشکی و نزاع از ناشی ح

است.بودهجنینسقطنظیرمیشوندزنانشاملبیشترکهاختصاصیمعایناتوقتل

نیز را اجساد معاینه شمار کرونا داد: ادامه سال3.7کمالی در و98درصد هزار یک گذشته سال و داد معاینه292افزایش مجموعه این پزشکان توسط جسد

شدند.

از جنین سقط مجوز صدور اینکه عنوان با سال204وی در به7.3با87تن کاهش منجر189درصد جنینی اختالل هر داد: توضیح رسید گذشته سال در نفر

دارد.متخصصسهنظرومجوزبهنیازمجوزاینصدورنمیشودجنینسقطمجوزصدوربه

قانونیکلرمدی فوپزشکی جنین سقط مجوز صدور افزود: بررسیرهمدان و آمده دست به گرفته صورت روانشناسی و آزمایشها جواب باید بلکه نیست ی
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شود.صادرمجوزسپسشده

گذشته از پس داد: ادامه باردا19کمالی زمان از کهرهفته چرا کرد صادر سقط مجوز نمیتوان قانونی و فقهی نظر از جنین، در مشکل وجود صورت در حتی ی،

نمیدهد.عمدقتلمجوزهمقانونیپزشکیوشدهمحسوبقتلکاراین

داد: ادامه شامل15وی و9تن مونز6مرد گاز استنشاق اثر بر سالون به نسبت آمار این که باختند جان گذشته سال کربن درصد28.5حدود97کسید

است.داشتهکاهش

قانونیکلرمدی مپزشکی از الکل،6گرهمدان با مسمومیت علت به شدید،24تن سوختگی اثر بر ب12تن علت به گرفتگی،رتن غ18ق اثر بر شدگیرنفر ق

شه449و برون و درون جاده سوانح در دررتن همدان رانندگی سوانح متوفیان آمار کرونا شیوع گفت: و داد خبر گذشته سال را2ی امسال نخست 20ماهه

رساند.نفر30بهودادهکاهشنفر

م دارای شهرستانها مابقی فامنین جز به همدان استان در داشت: اظهار قانونیکزرکمالی کبودراهنگ،پزشکی در جدید ساختمانهای امسال و هستند

میشود.افتتاحکانرتویسواسدآباد

اینکه بیان با قانونیوی مپزشکی این در پزشک سه اینک هم افزود: است مواجه پزشک نیروی کمبود با دیگررهمدان پزشک سه جذب مجوز و بوده فعال کز

دارد.پزشکنیرویهفتبهنیازکزرماینحالیکهدراستشدهصادرآزمونیرگزاربیقرطاز

قانونیکلرمدی امیدواپزشکی ابراز تشرهمدان سالن ساخت برای بهشت باغ حاشیه در که زمینی کرد: پیگیری با یافته اختصاص جسد متولیریح نهادهای ی

شود.تکمیلسرعتبهاعتباراختصاصواستانی

تش سالن داشتن قرار داد: ادامه ادارهرکمالی داخل در جسد قانونییح اجتماعیپزشکی و امنیتی نظر از مسافران مسیر در و ترافیک پر مکان یک در واقع

میگذارد.نمایشبهراشهرازنامناسبیچهرهونیستهمدانیبندهز

)۱۸:۴۵-۹۹/۰۴/۰۳(سوختآتشدراصفهاناستانیستزمحیطعرصهومرتعهکتار۲۳ی؛رسالجادر

مدی ایرنا- مدیرکاشان- استاندارکل بحران گفت:ریت اصفهان محیط۲۳ی عرصههای و مرتعها از سالجازهکتار ابتدای از استان این جنوب و غرب در ویژه به علتریست به تاکنون ی
است.شدهیزآتشسودچارحادثهفقره۱۵وقوع

گفت در سهشنبه عصر شیشهفروش ازومنصور بیش بروز علت کرد: بیان خبرنگاران با آتشسو۹۰گو این یازدرصد گردشگران و است بوده انسانی خطای یها

کردهاند.روشنآتشایمنی،نکاترعایتومراقبتبدوندامداران

کشاور زمینهای و طبیعی منابع عرصههای مرتفع، مناطق در آتش کردن روشن از کرد، توصیه کشاورزان و دامداران مرتعداران، گردشگران، به خوددازوی یری

کنند.

مدیرمدی استاندارکل بحران بطریت شد: یادآور اصفهان میکنندری عمل عدسی یک مانند به خورشید نور برابر در طبیعت در شده رها براق اشیای و آب یهای

کنند.رهاطبیعتدررااشیاگونهایننبایدگردشگرانکهشوندمرتعهادریزآتشسوبروزموجبمیتوانندو

ط اجرای به همچنین سطحروی در ملخها با مبارزه کشاور۱۲ح عرصههای و مرتعها از هکتار مدیزهزار سوی از کشاورری جهاد سازمان نباتات حفظ یزیت

سالجا در اصفهان کنتراستان و ردیابی پایش، برای هنگام به اقدام این افزود: و کرد اشاره تیرانری لنجان، شهرستانهای در خوشبختانه و اجرا النهکوبی و ل

شد.انجاممراکشیوبومیملخهایلرکنتکاشانونایینشهرضا،سمیرم،کرون،و

(همدان)فتگر98سالارتن13جانبرنجقرصمصرفک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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مدیرمدی استاندارکل بحران سویریت از هکتار هزار سه سطح در نیز شهرضا و سمیرم مناطق در صحرایی ملخهای هجوم با مقابله اظهارداشت: اصفهان ی

درآمد.اجرابهاستاناینیزکشاورجهاد

اصفهان از۱۰.۷استان بیش که دارد مساحت هکتار به۹۰میلیون نزدیک میزان این از که میشود شامل ملی و طبیعی عرصههای را آن هکتار۱۰۰درصد هزار

است.بیابانهکتارمیلیونسهومرتعهکتارمیلیون۶جنگل،

استممنوعآبمنابعدرشنا

مدیرمدی استاندارکل بحران گفت:ریت تابستان فصل آغاز به اشاره با ادامه در اصفهان سالجا۳۵ی ابتدای از حادثه رودخانهها،رمورد آبی، منابع در کنون تا ی

کردهاند.پیدانجاتکهشدمنجرافرادشدنقرغبهآنمورد۲۴کهاستدادهخراستاناینیزکشاورآبذخیرهاستخرهایوکانالها

شدند.قرغکانالهاورودخانههاسدها،منابعدرینرسایویزکشاورآبذخیرهاستخرهایدرنیزنفرهشتوی،گفتهبه

تص مدیرشیشهفروش کرد: استانداریح بحران استانریت این آب منابع از بودن ایمن غیر علت به که میدهد هشدار گردشگران و ساکنان همه به اصفهان ی

مخ وضعیت و بدنه خود نکنند؛ استفاده آبتنی یا کردن شنا ورودزبرای و دارد سنگینی حالت است شده تشکیل برف آب ذوب از اینکه علت به نیز سدها ن

شد.خواهدمنجرافرادجانباختنبهآنهادر

کشاور آب ذخیره استخرهای کرد: اضافه غزوی به دارند، لغزندگی حالت چون نیز جهادکشاوری به که میشوند منجر افراد شدن بهرهبردارانزق و مالکان ی،

جل برای نجات، طناب و نردبان هشداردهنده، تابلوهای نصب ضمن تا است شده ابالغ نیز استخرها فنسکشیرگیواین به نسبت افراد ورود از اطرافی

کنند.اقدامنیزاستخرها

مدیرمدی استاندارکل بحران پایانیریت روزهای در ویژه به کانالها و رودخانهها جمله از دیگر آبی منابع در نظارت و گشت تیمهای گفت: همچنین اصفهان ی

نشود.ایجادمردمبرایمشکلیتامیدهندانجامبارزسیهفته

آمار اساس قانونیبر گذشتهپزشکی سال اصفهان، و۸۰شامل(نفر۹۳استان غز۱۳مرد اثر بر کهرن) دادند دست از را خود جان استان این در شدن ق

داشت.افزایشدرصد۷۸حدود۹۷سالبهنسبت

آنالیناتحادیرخبپایگاهدیگر:منابع

(اصفهان)محلیآرامستانهایبهویژهخدماتارایهشهر/غسالخانه11تعطیلیاصفهان:یرشهرداآرامستانهایسازمانعاملمدیر
)۹۹/۰۴/۰۴-۰۴:۱۳(

شهردا آرامستانهای سازمان عامل همکارمدیر با کرونا شیوع به توجه با گفت: اصفهان پیگیری و دادستان معاون شدری مقرر پزشکی علوم دانشگاه سطح11یهای فعال غسالخانه
شود.تعطیلشهر

سوختآتشدراصفهاناستانیستزمحیطصهعرومرتعهکتار۲۳ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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مناطق شهروندان به خدمات ارائه آماده موجود امکانات و تجهیزات با رضوان باغ آرامستان کرد: اظهار ، ایمنا خبرنگار با گو و گفت در مرادی 15احمدرضا

است.اطرافشهرهایواصفهانشهرگانه

ماده اسناد به افزود: شهردا55وی شهردارقانون عهده به اموات تدفین و تکفین تغسیل، وظیفه طریها از وظیفه این که است شهرداریها سازمانریق به ی

است.شهروندانبهمطلوبخدماتارائهبرایشدهانجامیهایزیربرنامهراستاایندروشدهکولومشهرهرآرامستانهای

شهردا آرامستانهای سازمان تصرمدیرعامل اصفهان اقصیری از متوفی حمل با ارتباط در میکند ارائه شهروندان به آرامستانها که خدماتی از یکی کرد: یح

است.کردهفوتآنهاخانوادهافرادازیکیکهاستشهروندانیلزمناوقانونیپزشکیدرمانی،مراکزگانه،15مناطقاصفهان،شهرنقاط

م اینکه بیان با روروی شبانه صورت به سازمان به متوفی اعزام برای آرامستان سازمان به آمبوالنس اعزام متوفیانزکز انتقال افزود: هستند، فعالیت مشغول ی

م هماهنگی با و آنها خانواده درخواست اساس روربر شبانه اعزام تلفنهایزکز شماره با خودرو و35722020و1530ی دفن جواز صدور و میشود انجام

میپذیرد.صورتدادپزشکیواحددرمستقرکشیکپزشکانتوسطکزرمتمصورتبهطبیعیگهایرمبرایفوتگواهی

کارشناسان برای مکانی اختصاص به اشاره با قانونیمرادی همکاپزشکی و هماهنگی با «دادپزشک» عنوان قانونییربا رضوان،پزشکی باغ آرامستان در

میدهند.انجاممتوفیانبرایرافوتگواهیصدورودارندحضورمحلایندریزروشبانهصورتبهقانونیپزشکیپزشکانحاضرحالدرگفت:

تا موقع به ثبت راستای در اینکه بیان با آرامستانهایروی سازمان در احوال ثبت نماینده حضور با افزود: میشوند، اعزام آرامستان به متوفیان کلیه وفات، یخ

بگیرد.انجامفوتثبتوباطلمتوفیانشناسنامهی،رشهردا

شهردا آرامستانهای سازمان عامل تعدادرمدیر اصفهان شهر سطح در گفت: اصفهان محلی،18ی متب9آرامستان بقای سطحرآرامستان امامزادههای و که

هستند.دفنبهمجازکهشهر

شود.تعطیلشهرسطحفعالغسالخانه11شدمقررپزشکیعلومدانشگاهیهایرپیگیودادستانمعاونیرهمکاباکرونا،شیوعبهتوجهباداد:ادامهوی

همکا با و شد صادر شهر فعال غسالخانههای تعطیلی برای اصفهان دادستان معاون حکم امسال ماه اردیبهشت افزود: مرمرادی انتظامی، نیروی بهداشتری کز

هشت، دو، مناطق و رضوان باغ آرامستان سازمان شد.13و12و9،11شهرستان، ابالغ آنها تعطیلی آنها امنای هیئت احضار و غسالخانهها این به مراجعه با

منا از متوفیان انتقال گفت: دهد، انجام را اصفهان شهر سطح متوفیان کلیه تکفین و تغسیل دارد آمادگی رضوان باغ آرامستان سازمان اینکه بیان با لزوی

میشود.انجامرایگانصورتبهآمبوالنستوسطرضوانباغآرامستانبه

شهردا آرامستانهای سازمان عامل منارمدیر حتی یا و حسینیهها مساجد، در را خود متوفیان شهروندان از بعضی متأسفانه کرد: اظهار اصفهان وزی شست ل

دارد.ضرراطرافهمسایگانومساجدل،زمناهمانساکنانبرایمحیطییستزوبهداشتینظرازوشدهمنسوخکاراینکهمیدهندشو

ویژه شکل به و گرفته نظر در آنها برای محلهایی رضوان باغ آرامستان در نکنند، دفن را متوفیان و شوند تعطیل محلی های آرامستان چنانچه کرد: تاکید وی

کرد.خواهیمارائهآنهابهراخدماتی

محلیامستانهایآربهویژهخدماتایهشهر/ارلخانهغسا11تعطیلیاصفهان:یدارشهرامستانهایآرمانسازعاملمدیرایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۵۷-۹۹/۰۴/۰۴(خوزستاندرکوهستانیحوادثافزایش

داد.خبرگذشتهسالبهنسبتاستاندرکوهستانیحوادثافزایشازخوزستاناحمرهاللجمعیتنجاتوامدادعملیاتهماهنگیولرکنتکزرممسئولکارشناسکنا:رحوادث

گزارش کاربه تخصصی نشست در جاسمپور خلیل (رکنا، امروز که همگانی آموزش و نجات و امداد بهتیرما3گروه حوادثر) وقوع وضعیت به اشاره با شد، گزار

آتشسو موارد امسال نخست ماهه سه در کرد: اظهار گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در امسال ابتدایی ماهه سه مدتزدر به نسبت مرتع و جنگل ی

سال در مورد هشت از و است یافته افزایش گذشته سال سال12به98مشابه در باشد99مورد باالتر نیز تعداد این از حوادث میزان شاید البته است. رسیده

شدهاند.عملوارداحمرهاللجمعیتنیروهایکههستندحوادثیموارد،اینیراز

گذشته سال نخست ماهه سه در کرد: بیان تصادفات، در جادهای عملیات به اشاره با امسال129وی و جادهای عملیات دلیل85مورد به جادهای عملیات مورد

است.بودهتصادفاتوترددهاکاهشوکروناویروسشیوعدلیلبهجادهایعملیاتکاهشایناست.شدهانجامتصادفات

م مسئول کنترکارشناس سالرکز ماهه سه در نیز آبگرفتگی موارد داد: ادامه خوزستان احمر هالل جمعیت نجات و امداد عملیات هماهنگی و از98ل بیشتر ،

است.یافتهکاهشگذشتهسالبهنسبتامسالنیزیرشهحوادثواستبودهامسال

گذشته، سال نخست ماهه سه در افزود: است، افزایش به رو کوهستانی حوادث اینکه بیان با کوهستانی14جاسمپور حوادث ماههرمورد سه در و داد خ

است.دادهخرخوزستاندرکوهستانیحوادثمورد18امسالنخست

وا به مربوط جادهای حوادث بیشتر سال هر ابتدایی ماهه سه در اینکه بیان با تصژوی است، تعدادرگونیها تصادفات، موارد کاهش به توجه با کرد: یح

است.یافتهکاهشگذشتهسالبهنسبتنیزمصدومینوفوتیها

م مسئول کنترکارشناس دررکز خوزستان احمر هالل جمعیت جادهای عملیات به اشاره با خوزستان احمر هالل جمعیت نجات و امداد عملیات هماهنگی و ل

بیشت98سال کرد: بیان بیشتر، است. بوده اهواز – اللی – مسجدسلیمان و امیدیه – اهواز شوش، – اهواز محورهای در ترتیب به جادهای عملیات ینرین

است.بودهتارازدرنیزفوتیموارد

سال در خوزستان احمر هالل ساحلی نجات و امداد عملیات آمار به اشاره با سال98جاسمپور در گفت: مجموع98، و87در کردند پیدا نجات نفر10نفر

آمار طبق همچنین است. بوده آب کانال در مورد یک و سدها به مربوط مورد چهار و رودخانه به مربوط تعداد این از مورد پنج که شدند پزشکیفوت

غقانونی از ناشی متوفیان آمار گذشته،رخوزستان، سال در خوزستان در بیشت151قشدگی و است بوده مرمورد میزان بارین مرداد و تیر در میر و مورد23گ

است.بودهگرمموردپنجباآباندرمیروگرممیزانینرکمتوگرم

غ آمار اینکه بیان با اشاره با بیشتروی همچنین گفت: است، نگرانکننده رودخانههارقشدگی در خوزستان در احمر هالل ساحلی نجات امداد عملیاتهای ین

بیشت61با است. بوده شوشتررمورد در که است شده انجام دزفول در سپس و شوشتر در ساحلی نجات عملیات دزفول58ین در و پیدا13نفر نجات نفر

.کردند.

بخوانید:اینجاراکناراختصاصیحوادث

00بود؟مفیدخبراینآیا
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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	آمار خودکشی مردان در ایران بیشتر از زنان است (۹۹/۰۴/۰۳-۰۴:۲۲)
	واکنشی به مشکلات فراگیر و رو به فزونی جامعه؛ رشد 5 درصدی آمار خودکشیهای منجر به مرگ در ایران(قسمت اول) (۹۹/۰۴/۰۳-۰۴:۴۲)
	واکنشی به مشکلات فراگیر و رو به فزونی جامعه؛ رشد 5 درصدی آمار خودکشیهای منجر به مرگ در ایران(قسمت دوم) (۹۹/۰۴/۰۳-۰۴:۴۲)
	کشورهایی با بیشترین قربانیان تصادفات /تعداد مصدومان ایرانی اندازه جمعیت برخی از کشورهاست (۹۹/۰۴/۰۳-۰۶:۲۶)
	20 کشور اول دنیا که بیشترین قربانیان تصادفات جادهای را دارند (۹۹/۰۴/۰۳-۰۷:۱۹)
	پرداخت دیه بدون زندان (۹۹/۰۴/۰۴-۰۲:۴۹)
	بیشترین آمار آسیب دیدگان شغلی متعلق به کدام بخش است؟ (۹۹/۰۴/۰۳-۰۷:۳۵)
	آن پنجاه درصد مقصر (۹۹/۰۴/۰۴-۰۲:۴۹)
	ارابه مرگ بیشتر در کدام کشورها قربانی می گیرد؟ (۹۹/۰۴/۰۳-۰۷:۱۱)
	پروژههای پزشکی قانونی در 7 استان کشور افتتاح شد (۹۹/۰۴/۰۴-۰۴:۲۱)
	اعتیاد بلای که زندگی و آینده را میسوزاند (۹۹/۰۴/۰۴-۰۴:۲۳)
	کاهش حوادث ناشی از کار در سال گذشته (۹۹/۰۴/۰۴-۰۵:۱۲)
	اخبار استانی
	موافقت با 35 پرونده تغییر جنسیت در خراسان رضوی (۹۹/۰۴/۰۳-۰۴:۱۸)
	نزاع در صدر پروندههای خراسان جنوبی (۹۹/۰۴/۰۳-۰۷:۱۸)
	مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی خبر داد؛ کاهش 15.9 درصدی معاینات بالینی در دو ماهه نخست سال جاری (خراسان جنوبی) (۹۹/۰۴/۰۳-۱۱:۱۱)
	مدیرکل پزشکی قانونی خراسانجنوبی مطرح کرد: افزایش حوادث ناشی از کار در خراسان جنوبی / فوت ۵ نفر طی دو ماه (۹۹/۰۴/۰۳-۰۹:۴۵)
	مراجعه به پزشکی قانونی خراسان جنوبی ۱۵.۹ درصد کاهش داشت (۹۹/۰۴/۰۳-۱۰:۰۴)
	چند پرونده قصور پزشکی در خراسان جنوبی تشکیل شد؟ (۹۹/۰۴/۰۳-۱۲:۵۵)
	مدیرکل پزشکی قانونی قم ؛ قم رتبه دوم را در حوزه مصدومان ناشی از حوادث رانندگی دارد (۹۹/۰۴/۰۳-۱۱:۱۲)
	مدیرکل پزشکی قانونی قم؛ کاهش آمار فوتهای ناشی از تصادف و نزاعهای خانوادگی در قم (۹۹/۰۴/۰۳-۱۸:۵۸)
	مدیر روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان قم عنوان کرد: الکترونیکی کردن فرایندهای کارشناسی در دستور کارپزشکی قانونی (قم) (۹۹/۰۴/۰۳-۰۸:۴۹)
	کودک آزاری هولناک در مشهد/دختر بچه 10 ساله بر اثر شکستگی مهره های کمر جان باخت! (خراسان رضوی) (۹۹/۰۴/۰۳-۰۶:۰۴)
	ارجاع بیش از 46 هزار پرونده به پزشکی قانونی لرستان (۹۹/۰۴/۰۳-۰۷:۴۶)
	در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح شد؛ کشف بیش از یک تن انواع مواد مخدر در الیگودرز/ افزایش 22درصدی آمار طلاق (لرستان) (۹۹/۰۴/۰۳-۰۶:۰۰)
	مدیرکل پزشکی قانونی لرستان خبر داد؛ تعیین پروفایل ژنتیک ۳۳۰۰زندانی/بررسی ۱۷۲۷پرونده همسر و کودک آزاری (لرستان) (۹۹/۰۴/۰۳-۰۶:۵۱)
	چشمی که برای همیشه منتظر به در میماند (لرستان) (۹۹/۰۴/۰۴-۰۳:۰۳)
	کرونا به کام معتادان (کرمانشاه) (۹۹/۰۴/۰۳-۰۷:۲۴)
	با اعلام پزشکی قانونی؛ علت مرگ آسیه پناهی مشخص شد (کرمانشاه) (۹۹/۰۴/۰۳-۰۹:۱۳)
	آمار پزشکی قانونی باید در آینده روند کاهشی داشته باشد (کرمانشاه) (۹۹/۰۴/۰۳-۱۴:۵۰)
	مدیرکل پزشکی قانونی استان: سال گذشته 30 نفر در کرمانشاه "تغییر جنسیت" دادند (کرمانشاه) (۹۹/۰۴/۰۳-۱۱:۰۷)
	مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه: اجساد در پزشکی قانونی کرمانشاه دوساعته تحویل میشوند/ زنان در کرمانشاه بیشتر تمایل به تغییر جنسیت دارند (۹۹/۰۴/۰۳-۱۴:۱۹)
	اوقاف همدان در راهاندازی سالن تشریح مساعدت کند/ لزوم راهاندازی آزمایشگاه ژنتیک (۹۹/۰۴/۰۳-۱۲:۰۰)
	مرگ ۳۶ نفر بر اثر حوادث کار در پزشکی قانونی استان همدان (۹۹/۰۴/۰۳-۱۲:۳۸)
	مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان: نزاع و درگیری در همدان بیش از ۱۴هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند (۹۹/۰۴/۰۳-۱۳:۱۰)
	مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان مطرح کرد؛ همدان نیازمند سوله بحران و انتقال سالن تشریح (۹۹/۰۴/۰۳-۱۳:۳۳)
	مصرف قرص برنج جان 13 تن را سال 98 گرفت (همدان) (۹۹/۰۴/۰۳-۱۶:۲۲)
	در سالجاری؛ ۲۳ هکتار مرتع و عرصه محیط زیست استان اصفهان در آتش سوخت (۹۹/۰۴/۰۳-۱۸:۴۵)
	مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان: تعطیلی 11 غسالخانه شهر/ارایه خدمات ویژه به آرامستانهای محلی (اصفهان) (۹۹/۰۴/۰۴-۰۴:۱۳)
	افزایش حوادث کوهستانی در خوزستان (۹۹/۰۴/۰۴-۰۵:۵۷)
	پزشکی قانونی در رسانهها
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