
سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۴/۰۷۱۳۹۹/۰۴/۰۷
لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار



ستادیستادیاخباراخبار

آنالینشروعیخبرپایگاهملی/مانآرقدس،ما،پیامپویا،اقتصادروزنامه۵
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۱۷مقصرصددرپنجاهآن

استانیاستانیاخباراخبار
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۲۶ژنتیکبانکدرلیشمااسانخرزندانی700خوننمونهبایگانیداد:خبرمسئولیک
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۳۵استمتوفییحتشرلنسامندنیازهمدانقانونی:شکیپزکلمدیر

۳۶(همدان)دولتانیعمرحهایطرازیدارهبربهروتابستانآغاز
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۴۶میدهد
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ستادیاخبار

)۰۶:۲۰-۹۹/۰۴/۰۶(قانونیپزشکیدر۹۹سالپایانتانفر۲۰۰جذبشد؛اعالمایلناباگووگفتدر

داد.خبرکشورقانونیپزشکیسازماندر۹۹سالپایانتانفر۲۰۰جذبازکشورقانونیپزشکیسازمانرییس

سازمان رییس آرانی" مسجدی قانونی"عباس گفتپزشکی در سازمانگووکشور در نیرو استخدام درباره ایلنا خبرنگار قانونیبا ازپزشکی بیش ۷۵۰۰گفت:

است.شدهگرفتهنظردرقانونیپزشکیبرایاستخدامیامورسازمانطرفازسازمانیپست

حدود نیز تعداد این از داد: ادامه حدود۳۲۰۰وی که معنی این به است اشغال و۳۰پست متخصصان و پزشک همکاران توسط ها پست این درصد

است.شدهاشغالکارشناسان

سازمان قانونیرییس تصپزشکی پیگیرکشور با گذشته سالهای در کرد: جذبریح ساالنه توسعه ششم برنامه در اند داشته ما همکاران که هایی نفر۲۰۰ی

است.شدهگرفتهنظردریترمدیسازمانازاعتبارکسبواستخدامیامورسازمانازمجوزاخذبهمنوطقانونیپزشکیبرای

های سال در نتوانستیم ما است، داشته وجود که هایی محدودیت به توجه با متاسفانه کرد: خاطرنشان آرانی جذب۹۸و۹۶،۹۷مسجدی را نفر یک حتی

پیگی با آمایشرکنیم. براساس را خودمان های نیازسنجی ما و است شده صادر اسفندماه در استخدام مجوز داشتیم، دولت و مجلس در که جدی های ی

ایم.کردهاعالماستخدامیامورسازمانبهودادیمانجامیرکشو

شه در شاءاهلل ان داد: ادامه درروی استخدام آزمون قانونییورماه بپزشکی امسالررا برای حداقل کنیم می تالش و کنیم می و۲۰۰گزار کرده جذب را نفر

کنیم.جذبرانفر۲۰۰اینساالنهتوسعهششمبرنامهآخرتابتوانیمیمرامیدوا

آنالینشروعیرخبپایگاهملی/آرمانقدس،ما،پیامپویا،اقتصادروزنامهدیگر:منابع

)۰۷:۰۰-۹۹/۰۴/۰۴(زندانبدوندیهپرداخت

میدهندگذشتهسالبهنسبت98سالدرپزشکیقصورپروندهافزایشازخبرآمارها

نگارعباسی_روزنامهنورا

عباس همچون شناختهشدهای نامهای با که پروندههایی نبودهاند کم اخیر سالهای در و شدهاند تبدیل پزشکی اخبار ثابت پای به پزشکی قصور پروندههای

(روزنامهنگارکیارستمی(کا رستمی محمدرضا ایرانی)، معروف ررگردان غفاز)، اعتراضریتا از موجی اجتماعی، شبکههای گسترش همت به و خوردهاند و...گره ی

از میتواند شود، مشکل دچار پزشکی اقدامات یا درمان روند در دلیلی هر بر بنا فردی اگر آوردهاند. همراه به را پیگیرط3مردم و ثبت را خود شکایت یریق

کند:

ط1 این از که پزشکی امور ویژه دادسرای ازر. هم را او مجازات باشد، شده قصور مرتکب پزشک اگر و کرده مطالبه را شده وارد خسارات و دیه میتوانند یق

۵

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KHFMNMYA
http://www.newswire.ir/JHFKP5M4


بخواهند.دادگاه

میکند.رسیدگیاست،تومانمیلیون5ازکمترآنهادردرخواستیدیهکهپروندههاییبهواقعدرکهاختالفحلشورای.2

پروانه3 لغو تا گرفته کتبی توبیخ از اقدامات از وسیعی طیف بود، خواهد پزشک با انتظامی برخورد آن نتیجه که پزشکی نظام سازمان انتظامی دادسرای .

برمیگیرد.دررادائمیشکلبهطبابت

دیدا در او بهداشت، وزارت در هاشمی حسن حضور دوران در که چرا نمیشود، ختم زندان به متخلف پزشکان برای شده صادر احکام اکثر میان این یردر

سال در هاشمی بود. شده پزشکان برای حبسزدایی خواهان قضاییه قوه رئیس و94با پذیرش روند پزشکان، برای حبس صدور که نکته این به اشاره با

پیگی ادامه در شد. پزشکان حبسزدایی بحث پیگیر میکند، مواجه مشکل با را بیماران درمانی خدمات سازمانرارائه رئیسه هیأت و رئیس موضوع، این ی

سال در ایران پزشکی دیدا96نظام قوهقضاییه رئیس تمامربا به قضاییه قوه رئیس سوی از پزشکان حبسزدایی ابالغیه ارسال به منتج دیدار این و کردند ی

است ممکن اندکی، موارد در و میشود مختومه دیه پرداخت رأی صدور با متخلف پزشکان پرونده اکثر که گفت باید اساس براین شد. دادگاهها و دادسراها

سازمان سابق رئیس شجاعی، احمد صحبتهای بر میتوان واقع در شود. محکوم طبابت از دائم انفصال به پزشکی قصورهای تکرار بهدلیل پزشک پزشکییک

نیست».زندانیپزشکیقصوربهدلیلپزشکی«هیچگفت:وکردتکیه97سالدرکشورقانونی

پزشکیقصورآماررشد

اخیر سالهای در چند پیگیآهر نحوه و حقوقشان به نسبت افراد ازرگاهی بهراحتی پزشکان حتی فردی هر تا است شده موجب آن شانهزی مسئولیت بار یر

آما نمودارهای بلکه نمیشود کاسته آن تعداد از نهتنها سال هر و ندارد پایان نقطه پزشکی قصور قصه که میگویند ما به آمار اما نکنند صعودیرخالی روند ی

میدهند.نشانرا

شدند.تبرئهپرونده905وهزار3وشدارجاعقانونیپزشکیمراکزبهپرونده651وهزار6درمجموع96سالدرقانونیپزشکیسازماناعالمبراساس

با نازایی و زایمان و زنان جراحی به833رشته ارجاعی شکایت قانونیپرونده باالتپزشکی اول رتبه اینردر میان از و داشت قرار پزشکی قصور شکایات ین

در پزشکان در242پروندهها، و شدند شناخته مقصر فوت591پرونده به منجر که اورژانسی زایمانهای در قصور که نماند ناگفته گرفتند. تبرئه حکم نیز پرونده

بیشت شدند، مادر برای مشکالتی ایجاد یا دررنوزاد عمومی پزشکی و ارتوپدی جراحی عمومی، جراحی دندانپزشکی، بودند. پزشکی پروندههای این دلیل ین

سال در نازایی و زایمان زنان، رشته از پس پزشکی قصور بعدی اساس96رتبههای این بر داشتند. به656قرار دندانپزشکی رشته در قانونیپرونده ارجاعپزشکی

در دندانپزشکان و بود در402شده و شناخته مقصر سال254پرونده در همچنین شدند. تبرئه بهترتیب96پرونده ارتوپدی و عمومی جراحی رشتههای در

به497و610 قانونیپرونده درپزشکی عمومی جراحی پزشکان که بود شده و292ارجاع مقصرشناخته جراحان318پرونده میان این در و شدند تبرئه نیز پرونده

در نیز در138ارتوپد و شدند داده تشخیص مقصر سال359پرونده در رادیوتراپی رشته بگیرند. تبرئه حکم توانستند هم کمت96پرونده جایگاه رشتهردر ین

و بود گرفته قرار پزشکی سالهای3قصور در آمار صعودی روند بودند. شده تبرئه مورد سه هر در که بود شده ثبت رشته این پزشکان علیه شکایت و97مورد

آما98 براساس و ماند باقی خود قوت سازمانربه عمومی روابط که قانونیی همشهپزشکی روزنامه اختیار پزشکیردر قصور پروندههای است، داده قرار ی

شدهاند:قطورترگذشتهسالبهنسبت98سالدر
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)۰۴:۰۳-۹۹/۰۴/۰۵(آدمکش؟یاآفتکشبرنج؛قرص

موجود آمار طبق و بودیم کشور در برنج قرص تلفات صعود شاهد اخیر سال پنج طی - ایرنا - سال۵۱۳تهران در که۹۱۹به۱۳۹۴فوتی روندی یافته، افزایش گذشته سال در فوتی
است.کردهدوچندانراآفتکشاینمخاطراتازعمومییزگاهساآبرایمرتبطنهادهایسویازجانبههمهاطالعرسانی

قانونیسازمان تاپزشکی به سالزکشور در کرد عنوان گزارشی در تعداد۱۳۹۸گی دادهاند۹۱۹، دست از را خود جان برنج قرص با مسمومیت اثر بر کشور در نفر

است.شدهبیشتردرصد۱۱.۴بود،نفر۸۲۵تلفاتآمارکهآنازقبلسالبامقایسهدررقماینکه

با تهران استانهای گزارش، این اساس با۲۲۰بر مازندران با۱۲۲، گیالن بیشت۸۵و مرفوتی آمار همچنینرین داشتهاند. را برنج قرص با مسمومیت از ناشی گ

است.شدهگزارشنفر۲۰ازکمتراستانهاازنیمیازبیشدربرنجقرصتلفاتآمار۱۳۹۸سالدر

کنت و کش آفت متخصص یک باور به که است موضوعی آن مسمومیت روند و کش آفت این مخاطرات نیازمندرکاهش آفات، اقشارزگاهساآل تا است ی

کنت منظور به برنج قرص از استفاده که بدانند جامعه حوادثرمختلف افزایش به منجر بلکه نیست مناسب تنها نه موذی حشرات و آفات بردن بین از و ل

کنند.پرهیزخانگیآفاتلرکنتدربرنجقرصازاستفادهازنتیجهدرمیشوددردناکگرمومسمومیتازناشی

گفت در را موضوع این پنجشنبه روز احمدی درخش (ووحید آلومینیوم فسفید یا برنج قرص داد: ادامه و کرد عنوان ایرنا اجتماعی خبرنگار با Aluminiumگو

phosphideتجا نام با فستر) معروف کنتPhostoxinکسین(وی عوامل از گروه یک علتر) به که است آفات فومیگانتزاثربخشیل عنوان به ارزان قیمت و یاد

انبا آفات بردن بین از برای تدخینی) غالر(روش سایر و برنج (نظیر مناتی و انبارها در مردمز) طلبی راحت دلیل به متاسفانه که میگیرد قرار استفاده مورد ل

کنت امر ساسردر به آلوده مکانهای در آن از استفاده آفات، بسیارزمنا(ل شیوع هتلها) و وزل مسمومیت به منتهی حوادث افزایش به منجر و یافته یادی

است.شدهگرم

شدن، آزاد صورت در و میشوند داده قرار شده عایقبندی محیط در نفوذپذیر بستهبندیهای در معموال قرصها این اینکه بیان با کشها، آفت متخصص این

تق محیط، و هوا رطوبت با قرص واکنش اثر در و شود می پخش فسفین کشنده شد:یبرگاز یادآور میشود، جوندگان و حشرات کامل رفتن بین از باعث ًا

انگا سهل که است محیط از فسفین گاز حذف برای کافی زمان گرفتن نظر در و محیط بندی عایق قرص این از استفاده در مهم مرحلهرنکات دو این در ی

شود.منتهیگرمبهحتیوشدیدتصادفیمسمومیتهایبروزباعثمیتواند

فقط قرص این یافته توسعه کشورهای در شد: متذکر تجاوی صورت وربه میشود استفاده صادراتی کانتینرهای و سیلوها در آفات بردن بین از برای و ی

است.محدودبسیارتصادفی،چهوعمدیچهمسمومیت،موارداساسهمینبرونداردوجودًایبرتقآنبهعمومیدسترسی

سال از برنج قرص عمومی فروش ممنوعیت علیرغم که موضوع این از تاسف ابراز با احمدی بیشت۱۳۹۱درخش هند کنار در ایران مسمومیتر، آمار عمدی(ین

ت این با تصادفی) توسطریا شده ارائه آمار طبق داشت: اظهار دارد، را خطرناک شدت به قانونیکیب مپزشکی نفر یکصد هر میان از ازرکشور، ناشی گ
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است.بودهبرنجقرصآنهاازنفر۱۲تا۱۰گرمعاملکشور،درمسمومیت

چیست؟برنجقرصبامسمومیتعالیم

عالیم درباره آفتکشها متخصص مهمتاین کرد: خاطرنشان برنج قرص با ازرمسمومیت مصرفکنندگان بیاطالعی برنج قرص با مسمومیت درباره نکته ین

استرم آن اجتناب غیرقابل و دردناک طوالنی، عطشزگ مسموم فرد بدنزیرا در شدیدی سوزش و بوده بیدار و هوشیار است، زنده وقتی تا و دارد یادی

م اثر در فرد و کرده مشکل دچار را قلب و تنفس سیستم میکند. احساس راهکارخود تاکنون و مرد خواهد زجرآور نشدهرگی یافت بیماران جان نجات برای ی

است.

قرا بی داد: ادامه احمدی تحردرخش بیاشتهایی، سریکپذیری، دوبینی، لرزش، گیجی، عدمری، رنگ، سبز خلط با همراه شدید سرفههای نفس، تنگی گیجه،

استفراغ تهوع، شکمی، دردهای اس(تعادل، رنگ سیاه مدفوع یا استفراغ تعتدرمواردی بویر)، استشمام و تشنج فشارخون، شدید افت بیحالی، و ضعف یق،

است.برنجقرصمصرفبالینیعالئمینرشایعتبیمار،تنفسازگندیدهماهییاسیر

عالمتی حمایتی- اقدامات شامل تنها درمانی اقدامات و ندارد وجود برنج قرص با حاد مسمومیت درمان در اختصاصی پادزهر هیچ که این بر تاکید با وی

تاثی میزان گفت: مرگذاراست، به رسیدن زمان و مسمومیت میزان به کامل بستگی مسمومان برای اقدامات این مری میزان و دارد درمانی مسمومیترکز در گ

است.درصد۱۰۰تا۸۰برنجقرصبا

و نمییابند نجات گوارشی مسمومین و بوده تنفسی مسمومین به مربوط شده درمان موارد معدود که است آن گیرد قرار مدنظر باید آنچه شد: متذکر وی

بیبا دامزعوارض در نیز میکنند آن مصرف به اقدام دیگران قراردادن تاثیر تحت و نمایشی خودکشی قصد به تنها که افرادی میشود باعث قرص این گشت

شوند.گرفتاردردناکوسختگیرم

نشود؟کشآدمکش،آفتاینکهکنیمچه

افزایش جهت در باید گفت: برنج قرص با مسمومیت بروز از پیشگیرانه اقدامات درباره احمدی اجتنابآدرخش و سم این خطرات از خانواده افراد عموم گاهی

نگهدا منراز در برنج قرص پیشگیزی برای باید خانوادهها همچنین باشیم. کوشا منرل در حبوبات و غالت سایر برنج، زدگی آفت از اززی برنج قرص بجای ل،

کنید.استفادهنمکوسیر

کنت برای است بهتر کرد: توصیه انباروی آفات من(یرل در برنج) برای گیاهی»زخصوصا منشا با برنج «قرص معتبر مراکز و داروخانهها از برنج، قرص بجای ل،

یا سیر عصاره حاوی کنتزکه برای باید خانوادهها همچنین بیخطرند. انسان برای کامل طور به که چرا شود استفاده هستند، ساسریره نظیر خانگی آفات ل

کنید.مشورتمربوطهمتخصصانباحتمطوربهامرایندرونکننداستفادهبرنجقرصازوجههیچبه

24رویدادنیوز،آفتابنیوز،تیردادنیوز،فرتاکآنالین،شفایرخبپایگاهصنعت/جهانروزنامهدیگر:منابع
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)۰۸:۴۶-۹۹/۰۴/۰۵(قضاییهقوههفتهروزپنجمیندرتحولپیشگامانباقضادستگاهعالیمسئوالندیدار

بزرگزارخب ملت سرنوشت در تحول عرصه گامان پیش شهدا میزان- متبری را قضاییه قوه هفته عدلیه، مدیران حاال و هستند ایران ستارگ این نام و یاد به کردهاند بیرک مخلص، گان
رو.پیشوادعا

مرگزارخب گزارش به میزان باری قضا دستگاه عالی مدیران قضاییه قوه هفته از روز پنجمین در قضاییه، قوه رسانه منزکز در حضور سپس و شهدا قبور لزیارت

ایثا های خانواده و شهدا این مطهر روح به احترام ادای به جانبازان و برشهیدان تا پرداختند آنها صبور و سخترگر مسیر کردن طی برای باشد ای توشه و کت

اسالمیایرانرشیدملتوخواهتحولشهدایتحول،امامخواستورضایتسمتبهامورپیشبردوعدلیهدرتحولخموپیچپرو

زهرابهشتدرشهداشامخمقامبهقضاییهقوهاولمعاوناحتراماداى

زهراى بهشت در واقع شهدا قطعه در شهدا، شامخ مقام به احترام اداى منظور به روز این در قضاییه قوه اول معاون اژهاى محسنى والمسلمین االسالم حجت

یافت.حضوریمىرکامیرحسینواصغرعلىحاجپسروپدرشهیدانمزارسربرتهران

کرد.احتراماداىایشانشامخمقامبهوشدحاضرتیرهفتمشهداىمزارسربرادامهدرهمچنینقضاییهقوهاولمعاون

میکند.دیدارشهدااینخانوادهباورفتخواهدیمىرکامیرحسینواصغرعلىحاجپسروپدرشهیدانلزمنبهامروزعصرقضائیهقوهاولمعاون

محمودینجازشهیدلزمندرکشورعالیدیوانرییسحضور

کرد.گووگفتودیدارویخانوادهبامحمودینجارشهیدلزمندرحضورباکشورعالیدیوانرییسمقدممرتضویوالمسلمیناالسالمحجت

هاشمیمحمدمصطفیشهیدخانوادهلزمندرکشورکلدادستانحضور

کرد.احترامادایشهیداینشامخمقامبهمحمدهاشمیمصطفیشهیدخانوادهلزمندرحضورباکشورکلدادستانیرمنتظوالمسلمیناالسالمحجت

خانیحسینمجتبیشهیدلزمندرکشورکلبازرسیسازمانرییسحضور

کرد.گووگفتودیدارخانیحسینمجتبیشهیدلزمندرکشورکلبازرسیسازمانرییسدرویشیانوالمسلمیناالسالمحجت

فرحزادیجانبازباکشورامالکواسنادثبتسازمانرییسدیدار

کرد.دیدارپنجکربالی٥عملیاتجانبازفرحزادیغالمرضاگرانقدرجانبازباکشورامالکواسنادثبتسازمانرییسخداییانالهذبیح

قرهحسنلورحیمشهیدخانوادهبامسلحنیروهایسازمانرییسدیدار

کرددیدارقضادستگاهشهدایازقرهحسنلورحیمشهیدخانوادهبامسلحنیروهایسازمانرییس

مرادیمحمدرضاسرافرازجانبازباقضاییهقوهحقوقیمعاوندیدار

و دیدار مقدس دفاع سال هشت دوران سرافراز جانبازان از مرادی محمدرضا با قضاییه قوه مجلس امور و حقوقی معاون مصدق والمسلمین االسالم حجت

کرد.گووگفت

کرددیداریرصابسرافرازجانبازخانوادهباقانونیپزشکیسازمانرییس

کرد.دیداریرصابسرافرازجانبازخانوادهباقانونیپزشکیسازمانرییسآرانیمسجدیعباس

کرددیدارقاسمزادهشهیدخانوادهبااطالعاتیرفناووآمارکزرمرییس

زا مرعیسی رییس پور فناورع و آمار صحبترکز پای صمیمانه دیدار در بود شده حاضر قاسمزاده شهید معزز خانواده خدمت به خود خانواده با که اطالعات ی

کرد.گووگفتآنانباونشستگرانقدرشهیداینفرزندانوخانواده

مقدسدفاعسالهشتجانبازباقضاییهقوهجرموقوعازیرپیشگیواجتماعیمعاوندیدار
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کرد.گووگفتودیدارمقدسدفاعسالهشتجانباززادهشکرالهناصرباقضاییهقوههفتهگداشتربزازروزپنجمیندرمحمدباقرالفت

صادقیشهیدبرادرانخانوادهباقضاتانتظامیدادستاندیدار

کرد.گووگفتودیدارصادقیناصرومحمودصادقی،احمدشهیدبرادرانخانوادهباقضاتانتظامیدادستانموحدیوالمسلمیناالسالمحجت

جانبازیکباقضادستگاهرییسعالیمشاوردیدار

من از قضاییه قوه رییس عالی مشاور صدیقی کاظم سید اهلل گفتزآیت و دیدار مقدس دفاع جانباز این با و آورد عمل به بازدید قدوسیان یعقوب جانباز گوول

کرد.

شعبانیشهیدلزمندرقضاییهقوهراهبردیمعاونحضور

کرد.گووگفتودیدارقهرودیشعبانیرضاشهیدخانوادهباقضاییهقوهراهبردیمعاونذوالقدرمحمدباقر

حنجیابوالحسنسرافرازجانبازلزمندرقضاییهقوهبازرسیدفتررییسحضور

کرد.گووگفتودیدارویباحنجیابوالحسنسرافرازجانبازلزمندرحضورباقضاییهقوهبازرسیدفتررییسجهانگیراصغر

رادرفیعیمیرولیشهیدقاضیخانوادهباتهرانیردادگستکلرییسدیدار

کرد.گووگفتودیداررادرفیعیمیرولیشهیدقاضیخانوادهباتهرانیردادگستکلرییسحشمتیمحمدجواد

پیام/انتهای

نیوز،بالغپارسینه،یرخبپایگاهحمایت/روزنامهدفاعمقدس/تسنیم،موج،ایرنا،شبستان،ایسنا،دانشجو،ایلنا،سیما،وصدافارس،برنا،یرگزارخبدیگر:منابع
نیوزمرورنیوز،شهیدق،رمشداغ،خبرآنالین،اعتماد

)۰۹:۳۴-۹۹/۰۴/۰۵(یرصابسرافرازجانبازخانوادهباقانونیپزشکیسازمانرییسدیدار

کرد.دیدارویخانوادهبای،رصابسرافرازجانبازازقدردانیمنظوربهقانونیپزشکیسازمانرییسمیزان-یرگزارخب

بارگزارخب قضا دستگاه عالی مدیران قضاییه قوه هفته از روز پنجمین در - میزان منزی در حضور سپس و شهدا قبور احترامزیارت ادای به جانبازان و شهیدان ل

ایثا خانوادههای و شهدا این مطهر روح بربه تا پرداختند آنها صبور و پیشبردرگر و عدلیه در تحول خم و پیچ پر و سخت مسیر کردن طی برای توشهای و کت

باشد.اسالمیایرانرشیدملتوخواهتحولشهدایتحول،امامخواستورضایتسمتبهامور

کرد.دیداریرصابسرافرازجانبازخانوادهباقانونیپزشکیسازمانرییسآرانیمسجدیعباسراستا،ایندر

پیام/انتهای

قضاییهقوههفتهروزپنجمیندرتحولپیشگامانباقضادستگاهلیعامسئوالندیداران:میز|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۳۰-۹۹/۰۴/۰۶(نیستندمنحرفکهبیمارانی

یا است زشت اسم این اینکه خاطر به نه ندارد، دوست را اسم این او ولی است سهیل اسمش اوستزسیناپرس: ذهن در آنچه با اسم این بلکه یباست،

دارد.یادیزفاصله

ح تمام پسر. نه است دختر یک که کند می حس چون کنند صدایش مهتاب خواهد می یکردلش مثل را ظاهرش است مجبور ولی است، دخترانه کاتش

دیگ کار هزار و کند تمیز را ابروانش کند، آرایش آنها مثل بپوشد، لباس دخترها مثل دارد دوست دارد، نگه پسرانرپسر تا دخترهاست مخصوص بیشتر که ی

دهد.انجام

زج متوجه هیچکس انگار ولی گفته، اش خانواده به را موضوع این دربارها را او هم دوستانش انگار نیست. کشد می او که وری اخالق مدام و کنند نمی ک

ح و پدرررفتار حتی فهمد، نمی را او رنج و درد کس هیچ دهد، نشان جامعه به را اش واقعی هویت تواند نمی سهیل، دهند. می قرار تمسخر مورد را کاتش

کند.میتربستهراویتنهاییپیلهکاترحاینوشوندنمیاودخترانهرفتارهایتحملبهحاضرایلحظهبرادرانشوخواهرومادرو

آخ جراحی گویند می آن درباره پزشکان که اختاللی است. شده استخراج اس) جنسی(تی هویت اختالل بیمار یک های دل و درد از باال آنرمتن عالج راه ین

نمی آنها اکثر گیرد، نمی صورت افراد این از درستی های حمایت آن از بعد نه و عمل از قبل نه چراکه نیست. آنها غصه پر قصه پایان جراحی عمل اما است،

آنهاست.برایجدیدیمشکالتآغازتازهاینوگیرندمیهایشانخانوادهازجداییبهتصمیمنیزدیگربرخیالبتهوشوندکارمحیطواردراحتیبهتوانند

خمینی(ر امام اینکه وجود سالهبا در گذشت1363) با هنوز اما کرد، اعالم مجاز را جنسیت تغییر عمل فتوایی، صدور در36با ها ترنس فتوا این از سال

مواجهند.و...حقوقیاجتماعی،فرهنگی،مشکالتاقساموانواعباکشورمان

نفر، هزار صد هر از شده زده تخمین مطالعات اساس بر اما، نیست دست در ها ترنس تعداد از رسمی جمعیت۳۰آمار احتساب با هستند، ترنس ۸۰نفر

شود.میزدهتخمیننفرهزار۲۴حدودیزچیکشوردرافراداینتعدادایرانمیلیونی

به سازمان کارشناس دارند تفاوت ها دوجنسه با جنسی هویت اختالل درزبیماران بیمارانیستی، عنوان به ما جامعه در آنچه گفت: سیناپرس با گفتگو

است.جنسیهویتاختاللبیمارانواقعدرشود،میشناختهدوجنسه

فیرم در که هستند هرمافرودیت بیماران دوجنسه بیماران داد: ادامه باره این در پور قلی امازیم شود. می دیده موافق و مخالف جنس از درجاتی بدنشان یک

چی احساسزآن روانی نظر از فقط یعنی دارند؛ جنسی هویت اختالل که هستند کسانی شوند، می شناخته دوجنسه بیمار عنوان به ما امروز جامعه در که ی

است.موافقجنسمثلبدنشانولیدارندرامخالفجنس

عنوان به مردانه، روان و روحیات و دارند زنانه بدن که کسانی طرف آن از و زنانه روان و روحیات ولی دارند، پسرانه بدن که کسانی تر دقیق طور به افزود: وی

گرفت.اشتباهجنسیهویتاختاللبیمارانبارادوجنسهبیماراننبایدبنابراینشوند.میمعرفیجنسیهویتاختاللبیماران

گذشته سال در قانونی، پزشکی سوی از شده منتشر آمار براساس کنند می جنسیت تغییر درخواست بیشتر وجود580زنان جنسیت تغییر درخواست مورد

دادند.میتشکیلزنانراآنمورد400کهداشته

گفت: بود، پسر به تغییر از بیشتر برابر سه دختر به تغییر تقاضای گذشته های سال در اینکه بیان با سیناپرس با گفتگو در تی.اس بیماران جراح پزشک یک

است.یافتهافزایشزنانمیاندرجنسیتتغییرگذشتهسالآماراساسبرکهایگونهبهاست،شدهمتفاوتاخیرهایسالدرنسبتایناما

بیما این بروز دلیل با رابطه در میرجاللی بهرام جنینردکتر اولیه جنین و دارد نیاز رحم درون در اضافی فرآیندهای و ها پروسه به شدن پسر گفت: جنین در ی

می تولید را پسر جنین و گذارد می تأثیر تناسلی ناحیه و مغز روی هورمون این و کند می هیدروتسترون به ترشح آید، می اولیه های بیضه بعد است، دختر

شود.یربیمااینبروزبهمنجرودهدخراستممکنیادیزاختالالتپروسهایندرکند.

۱
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تغیی عمل از بعد بیماران این جنسی میل افزود: عمل، از پس افراد این جنسی میل با رابطه در نهروی و شود می کم نه و کند نمی پیدا رویزی چراکه یاد؛

شود.میعملگیرردتناسلیناحیهبلکهگیرد،نمیصورتجراحیجنسیمیل

شوند.داربچهتوانندنمیفقطواستعادیفردیکشبیهکامالعملازبعدافراداینازدواجوضعیتپزشکاینگفتهبه

بسیا داد: ادامه مشکالتروی شوند، می دختر و هستند پسر که افرادی خصوص به ما بیماران از وازی با رابطه در دچارژیادی دائم دارند، خودشان ینوپالستی

خون عفونت، بهزیرترشح، زمینه این در ما جراحان چون شود، نمی انجام شاید، و باید که چنان آن ایران در خوبی های جراحی متأسفانه و هستند تنگی و ی

اند.ندیدهآموزشکادمیکآشکلبهوکنندمیکارتجربیصورت

بسیا های بسیارتراجنسی است، شده مشاهده هم نارضایتی از مواردی حال عین در ولی بوده راضی خود عمل از کامال که هستند ایران در کهری کسانی از ی

بیماز و مشکالت دچار رفتند جراحی تیغ عملریر چنین رو این از اند. شده معلولیت حتی و عمل از بعد جنسی اندام تناسب عدم ها، عفونت مانند هایی ی

کرد.یرگیتصمیممناسببسیارشرایطشدنفراهمبدونوعجوالنهموردایندرنبایدوداردفراوانمهارتوتخصصبهنیازحساسیوعمده

انوش سیناپرس، گزارش به کنم زندگی همه مثل خواستم به21می و بود سرخورده عمیقا عمل از پیش برد، می رنج اختالل این از که است کسانی از ساله،

کرد.میفشاراحساسمدرسهکرتبرایاشزنانهظاهرورفتارخاطر

خودم هویت که بود این سادگی به من هدف دیدم. می خیابان در که پسرهایی و دخترها همه مثل کنم، زندگی همه مثل خواستم می گفت: باره این در وی

کنم.پیدارا

جنسیت تغییر از پیش او بود. تالش در فرهنگ و جامعه خانواده، های خواسته با اش جنسی هویت دادن آشتی برای ایران جوانان از دیگر خیلی مثل انوش

بود.شدهواقعتذکرموردارشادگشتسویازبارچندحتیوگرفتمیقرارآزارموردمکرر

تص کهرانوش دهند می نسبت کسی به را آن دانند. نمی ژنتیک یا طبیعی را این مردم باشید، زنانه تمایالت با مردی شما اگر کرد: خواهدآیح می گاهانه

دارد.وجودماجامعهدرهمهنوزکهاستدیدگاهیاینوکندرفتارکثیف

بز گفت: سیناپرس با گفتگو در بیماران این اجتماعی مشکالت با رابطه در طباطبایی عالمه واحد جهاددانشگاهی رییس ها ترنس اجتماعی ینرگترمشکالت

ا پس حتی خود جنسیت به اطمینان احساس ونداشتن مشروعیت احساس نداشتن درونی، آرامش احساس نداشتن ترنس افراد وپذیرشزمشکالت قواعد

است.کنند،میخودیرظاهجنسیترعایتبهمجبوررااوکهجامعهوخانوادهمقررات

مه تصردکتر موسوی سادات چیری او از سنش و جامعه که زمانی تا ترنس یک کرد: نداردزیح چندانی مشکل نخواسته ضمیرزی در تمایالتش تمامی یرا

است.مشکالتاولتازهواینسازدآشکارخودراجنسیهویتاستمجبورترنسکهرسدمیفرازمانیباالخرهولیشدهپنهاناوگاهآناخود

بهت ها خانواده آموزش من نظر به رو، این از داد: ادامه بیماروی این از ناشی اجتماعی خطرات و ها چالش کاهش برای راهکار اینرین آنجاکه، از است. ی

گیرد.انجاممربیانواولیاجلساتومدارسمانندکوچکینهادهایدربایدهاآموزشبنابراین،نیستاجتماعیاپیدمییکهنوزمقوله

شاهد قطعا شود محقق درستی به امر این که صورتی در باشد، آموزشی کادر و معلمان هم و آموز دانش اولیا متوجه باید هم ها آموزش این افزود: موسوی

بود.خواهیماشخانوادهوفردبراییربیماایناجتماعیتبعاتکاهش

تص شناس جامعه حالراین گیرد، می صورت بلوغ از بعد سنین در ها درخواست این که هستیم آن شاهد جنسیت تغییر های درخواست اغلب در کرد: یح

فردی های بحران دچار بیمار هنوز حالیکه در بیمارش فرزند بلوغ از قبل تواند می کند برخورد آن با درستی به بتواند و بشناسد را مشکل این ای خانواده اگر

آن از ناشی های بحران از را خود فرزند خود های حمایت با و تر پایین سنین در جنسیت تغییر جراحی انجام با و کرده آن درمان به اقدام نشده، اجتماعی و

دهد.نجاتیادیزحدتا

بیماآضمیرناخود این از ناشی روانی مشکالت با رابطه در روانپزشک یک کند می پیچیدگی دچار را فرد اینرگاه، در خاصی پیچیدگی گفت: سیناپرس به نیز ی

نیستندمنحرفکهانیبیمارس:سیتناپر|خبرخبرادامهادامه
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یعنی دارد، وجود خودمرحله ضمیر ترنس یک درمورد رسد می نظر بیشتآبه هماهنگی دارای فیرگاه جنسیت با باشد)(یکیزی گاه خودآ نا ضمیر مقابل در

است.شدهکیدأتویرآویاداوبهفردجنسیتبارابطهدراطرافیانوخانوادهتوسطکودکیازکهاستتلقیناتیبهمربوطموضوعاینکه

تد به کرد: عنوان قاسمی مهدی ترنسردکتر یک خودآاگاه ضمیر دادن شکل در خانواده و اجتماعی ومحیط ساالر مرد جامعه های ارزش شوند؛یج می موفق

برند.میبینازاودرراجنسیهویتیکپارچگیووحدتونمودهجنسیخزبردچاررافردعمریکبرایچراکهاستشبیهجنایتیکبهبیشترکهیرکا

متخصص یک جنسیت نام به مهمی قانونیعامل تپزشکی مهم از جنسیت گفت: سیناپرس به باره این در برایرنیز را تکالیفی و حقوق که است عواملی ین

مه حضانت، والیت، نکاح، ارث، اهلیت، شامل شخصیه احوال جمله از مواردی و آورد می وجود به قراررافراد جنسیت مستقیم تاثیر تحت عده و وصیت یه،

شود.میابهامدچارجنسیتشانروانی،یاجسمیجنسی،هویتاختالالتدلیلبهکههستندافرادیمیانایندرگیرد.می

حقوق و نشده نوشته جامعی منابع تاکنون اس)، جنسی(تی هویت اختالالت در جنسیت تغییر پدیده بودن نوظهور دلیل به افزود: پرور دانش حمیدرضا دکتر

است.مبهمهاآنشخصیهاحوالبارابطهدرخصوصااختالالتاینبهمبتالافرادتکالیفو

متخصص قانونیاین بیماپزشکی صحیح تشخیص عدم ها جراحی نوع این قانونی مسائل در مهم های چالش از یکی کرد: دادنراظهار انجام نتیجه در و ی

نیا اصل در که بیمازجراحی احراز بدون پزشکی اگر است. نبوده آن به وری شده پزشکی فاحش خطای مرتکب نماید، عمل را فردی نادرست تشخیص با ی،

است.مردودوممنوعنیزپزشکیعلملحاظازافراداینجنسیتتغییرنتیجهدرشودمیپزشکمسوولیتمستوجبخطاییچنین

تص پرور دردانش برای شرعی و قانونی موانع گرچه کرد: موردریح این در هایی خالء همچنان اما ندارد وجود ترنسها برای جنسیت تغییر و مجوز یافت

میآورد. وجود به افراد این برای را مشکالتی که دارد بهوجود سازمان در ترنسکشوالها برای که است بودجهای زا مشکل موارد دیگر گرفتهزاز نظر در یستی

دهد.نمیراجنسیتتغییرجراحیعملکفافبودجهاینشده،

هم موضوع این به است شده لحاظ افراد این برای معنوی و مادی حقوق ایران در که این است،علیرغم قانونی موانع به مربوط دیگر مشکل کرد: عنوان وی

صورت در کرده ازدواج فرد سرنوشت نظیر موضوعاتی که کرد اشاره مهباید ازدواج، فسخ جنسیت، مواجهرتغییر قانونی خالء با ایران در هنوز و... نفقه یه،

می پیش سوال این جای و مهاست باید مرد آیا شرایطی چنین در که بهرآید خواهدزیه چگونه شرایط صورت این در دهد جنسیت تغییر مرد اگر دهد؟ ن

بعد یا عمل از قبل سهماالرث میزان دارد؟ والیت خود فرزندان بر همچنان داده جنسیت تغییر که مرد این آیا است؟ واجب همسر برای نفقه پرداخت آیا بود؟

بیما بودن واقعی صورت در بود؟ خواهد چگونه عمل بهراز میتوانند جراحی انجام از بعد افراد سکشوال، جدیدی هویت با شناسنامه و مراجعه احوال ثبت

کنند.یافترد

ط از جنسیت تغییر برای پرور دانش گفته بنابه جنسیت تغییر ترتیبرمراحل به قضایی مراجع به مستقیم مراجعه بهزیق مراجعه ابتدا شود: می عمل یر

به ترنس فرد سپس شناسنامه، در نام تغییر و جنسیت تغییر دادخواست ارائه و خانواده قانونیدادگاه بهپزشکی معرفی بعد مرحله شود. می داده ارجاع

طرف از معتبر روانپزشک قانونییک کاپزشکی و هورمون سطح تشخیص های آزمایش بعالوه درمانی روان مراحل گذراندن اینکهرو از اطمینان برای یوتایپ

شود.میانجامنیست،کروموزومییاهورمونیاختاللدچارفرد

بیما معتمد روانپزشک داد: ادامه مبنیروی حکم قضایی مرجع و شود می اعالم دادگاه به رسمی نامه طی قانونی، پزشک به ارجاع از بعد و کرده تایید را ی

سازمان که این به توجه با کند. می صادر را شناسنامه در نام تغییر و جنسیت تغییر قانونیبر روانپزشکانپزشکی از متشکل روانپزشکی بخش دارای کشور

همکا نهایت جنسیت، تغییر جواز صدور برای و یافته انجام مربوطه بخش در قانونی روانپزشکی معاینات این انجام است، خبره دهند.رقانونی می انجام را ی

شود.منجرجنسیتتغییرجوازصدوربهنهایتاتقاضاییهرکهنیستمعنیآنبهاینالبته

بیما این مختلف های جنبه که حال اساسی سوال یک به بارپاسخ چرا اینکه بر مبنی گزارش این سوال به باشد الزم رسد می نظر به گرفت قرار بررسی مورد ی

دهیم.پاسخمواجهند؟اساسیمشکالتباماکشوردربیماراناینهنوز)هامام(رفتوایازسالهاگذشت
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م دانشیار و حقوقی کارشناس تحقیقاتراین قانونیکز بیماپزشکی این ماهیت دلیل به گفت: موضوع این با رابطه بسیاردر موضوعری با خانوادهها از ی

بیما این با ناآشنایی دلیل به و نمیآیند کنار خود اس تی والدینرفرزند برخورد نوع این که نگرند می مساله این به فرزندشان انحراف و غیراخالقی زاویه از ی،

شود.میتبدیلفرزندشانبراییرگتربزدغدغهومسالهبهبیمار،کردعدمو

تص پرور ساردانش فرهنگ نبود بنابراین، کرد: بهزیح مبتال بیماران نتیجه در و نکنند قبول را اس تی مادرها و پدر که شده باعث ها، خانواده برای درست ی

است.شدهاستیبیمارانمیانافسردگیوروانیوروحیمشکلتشدیدباعثاینکنند.میفرارخانهازیاوشدهطردخانوادهسویازیااستی

همکا عدم خانواده، طرد همچون عواملی و دارند خودکشی افکار اغلب بیماران این داد: ادامه ازروی جامعه های حمایت نبود آنها، درمان راستای در ی

سال در خمینی امام که این علیرغم زند. می دامن موارد این به اشتغال خصوص در ولی1363جمله كرد، اعالم مجاز را جنسیت تغییر عمل فتوایی، صدور با

هز همچنین نیست جامعه افراد از قشر این از حمایت راستای در خانواده حتی و جامعه فرهنگی های ایزیرساخت مرحله چند معموال که جراحی های ینه

م و است سنگین بسیار افراد این در (رزاست، خمینی امام اجازه از سالها گذشت علیرغم شده باعث دالیل این شود. می علت بر اینهید وضعیت هنوز (

است.مواجهاگرهاییوامابابیماران

حقیقیهانیهگزارش:

سیناپرسیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۰۹-۹۹/۰۴/۰۷(شدکشیدههممخدرموادبامبارزهبهیریکازمواپایمیبرد/بینازراآیندهرؤیایکهاختاپوسیاعتیاد،

میکشاند.نابودیبهراآیندهرؤیایویرجازندگیومیرودنشانهراانسانروحوجسمکهاستمعضلیاعتیاداختاپوسـاستانهاگروه

خب گزارش مصرفکنندهها،رگزاربه تعداد افزون روز افزایش اما هستند؛ آشنا خانمانسوز» معضل «اعتیاد جمله با همه اینکه وجود با کرمانشاه، از تسنیم ی

تعداد که معتاد زنان جمعیت افزایش و معتادان سن تاکنونزکاهش شده انجام فرهنگی اقدامات میدهد نشان هستند، خاموش اعتیاد دچار آنها از یادی

است.نبودهگذارراثوکافیبایدکهآنطور

ناهنجا مراعتیاد کام به را انسان هزاران و داشته پی در جسمی عوارض و روحی نهایتریهای در که خانوادگی اختالفات ایجاد از گذشته و است فرستاده گ

میشود.موجبنیزرافراوانیفرهنگیواقتصادییانهایزمیشود،منجرطالقبه

نداردرااعتیادبابرخوردبرایالزمبازدارندگیموجودقوانین

کرمانشاه استان مخدر مواد با مبارزه ستاد گفترئیس موادودر با مبارزه به مربوط قوانین بازدارندگی کاهش به اشاره با کرمانشاه، در تسنیم خبرنگار با گو

مییابد.کاهشنیزآنبازدارندگیومیشودتغیبراتیدستخوشروزهرمخدرموادبهمربوطقوانینداشت:اظهارمخدر

شمشی میشودرعلی مخدر مواد نظر از اوضاع شدن وخیمتر سبب قوانین محدودیت کاهش مخدر مواد تنوع و مواد مصرف به تمایل افزایش با کرد: عنوان ی

باشد.ملموسجامعهدربایدقانونبازدارندگیکهحالیدر

داشت.امیدیاوضاعبهبودبهنبایدشودغفلتآنازچنانچهوشودتدوینوطراحیآسیباینبامتناسبقوانینبایدگفت:یرشمشی

ناکامیها از بخشی کرد: عنوان نیست بخش رضایت نتیجه اما شده انجام مخدر مواد مصرف و عرضه با مبارزه برای خوبی بسیار اقدامات اینکه بیان با وی

نمیکنند.عملخودقانونیوظیفهبهکهاستدستگاههاییهماهنگیعدمبهمربوطزمینهایندر
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ح گفت: شود رفع مبارزه از مسیر در ناهماهنگی باید اینکه به اشاره با مسئول مقام مدیراین نیازمند مسیر این در ناهماهنگیهارکت وجود و است واحد یت

میکند.فراهمرافسادوسیستمبهآنهانفوذزمینهمخدرموادمافیایمالیقدرتومبارزهدر

گ و خأل دلیل به افزود: کرمانشاه استان مخدر مواد با مبارزه ستاد درزیررئیس نفوذ برای روزنهای هر از مخدر مواد مافیای دارد، وجود قانون در که گاههایی

نیست.انکارقابلموضوعاینومیکننداستفادهنیروها

گفت:رشمشی جهان در مواد مصرف افزایشی روند به اشاره با جمعیت5.5ی از تنوع64تا15درصد و کردهاند مصرف مخدر مواد یکبار حداقل جهان در ساله

است.رسیده2017سالدرموادنوع803بهدرصدی384رشدبا2009سالدرمورد166ازمواد

همسایه کشور یک عنوان به افغانستان در سنتی مخدر مواد تولید اینکه بیان با سال3350وی به نسبت تولید2001درصد به و یافته در8000افزایش تن

کرد: عنوان است رسیده قب65تا60سال میشوند دستگیر مخدر مواد زمینه در که افرادی تکرادرصد و شده دستگیر هم عدمراًل نشاندهنده این و هستند ی

است.برنامههادرتوفیق

اینکهرشمشی بیان با جمعیت5.4ی و64تا15درصد میلیون دو معادل کشور و80ساله میلیون یک افزود: هستند مستمر مصرفکننده نفر هزار600هزار

میکنند.مصرفتفننیصورتبهنیزنفر

گذشته سال در گفت: است دنیا در مخدر مواد با مبارزه پرچمدار ایران اینکه بیان با میزان950وی این با که داشتهایم استان در مخدر مواد انواع کشفیات تن

زدهایم.کوردرکشوردرراتخلفاتاینبامقابلهحوزهدردرصدی21رشدکشفیات

آماررشمشی براساس اینکه به اشاره با قانونیی گذشتهپزشکی سال وز39در یک201ن هر افزود: کردهاند فوت استان در مخدر مواد سوءمصرف دلیل به مرد

دارد.پیدررانفرهزار90نابودیشیشهگرموکیل

راهاندا از راهاندازوی گفت: و داد خبر آینده ماه چند در کنگاور شهرستان صیانت و توانمندی مجتمع اول مرحله اشتغالزی و آموزش برای مجتمع این ی

است.ستادایناقداماتجملهازیرکشوینرکارآف400وجودبایافتهبهبودمعتادان

جامعهدرشدهرهاقاتالنیمخدرموادیعکنندگانزتو

دلی قیمترسرهنگ کاهش سبب افغانستان در صنعتی مخدر مواد تولید افزایش اینکه به اشاره با نشست است در استان مخدر مواد با مبارزه پلیس رئیس ی

به نسبت گذشته سال در مخدر مواد کشفیات کرد: عنوان میشود کشور در مواد و12این بوده سابقه بی گذشته این23سال و است یافته افزایش درصد

دارد.نیزمنفیومثبتجنبهتوفیق

انر تخلیه برای مناسب فضای نبود و قدیم و جدید نسل بین فرهنگی گسستگی اشاره با هستندژوی جامعه قاتالن مخدر مواد فروشندگان گفت: جوانان ی

کرد.یزفرهنگساجامعهدرآنهابهنسبتتنفرایجادبابایدوشدهاندرهاکه

طردلی قالب در مخدر مواد کشفیات اینکه بیان با تاکنون46حهاری سال ابتدای از افزود: است یافته افزایش مربوطوکیل65درصد کشفیات مجموع از گرم

است.بودهبیسابقهتاکنونانقالبابتدایازکهبودهشیشهبه

گذشته سال در اینکه بیان با که1259وی شد دستگیر مخدر مواد حوزه در نیز881نفر امسال کرد: عنوان بودند متجاهر معتاد که450نفر شدند دستگیر نفر

هستند.متجاهرمعتادآنهانفر121

بهبودیافتهمعتادانبهتسهیالتپرداخت

خبرداد.گذشتهسالدراستاندرنفر157بهدرصدچهارسودباتومانیمیلیون50واماعطایازنیزکرمانشاهاستانیستیزبهکلرمدی

ت از یکسال که معتادانی کرد: عنوان رضوانمدنی برایرفاطمه میتوانند باشند، داشته قرار پاک شرایط در همچنان و باشد گذشته آنها مخدر مواد مصرف ک

کنند.یافتردراوامایناشتغال

شدکشیدههممخدرموادباهمبارزبهییکارموازپاید/میبربینازارآیندهرؤیایکهاختاپوسیاعتیاد،تسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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گرفت.خواهدتعلقآنهابهتسهیالتاینکننداشتغالایجادیافتهبهبودمعتادانبرایکارفرمایانکهصورتیدرافزود:رضوانمدنی

آنان، میان از و میآورند روی اعتیاد به زنان از بیشتر مردان که تفاوت این با دارند قرار اعتیاد خطر معرض در سنی گروههای همه که میدهد نشان آمار

بگیرند.جدیرامسئلهاینخانوادههاتماممیطلبدبنابرایندارند،قراراعتیادخطرمعرضدردیگرانازبیشترجوانان

)۰۷:۰۰-۹۹/۰۴/۰۴(مقصردرصدپنجاهآن

ازربیشت بیش است. رسیده ثبت به دندانپزشکان و زایمان و زنان متخصصان درباره مردم، شکایات تعداد میشوند50ین تبرئه خود پزشکی قصور پرونده بررسی روند در پزشکان درصد

نگارآزادی_روزنامهآوین

ف ماجرا شهر، به شهر استان، به بیشتراستان اصفهان در مثال سال، یک در گاهی میکند. جراحیهایرق به مربوط شکایت همانزین در و است یبایی

وی حق گرانی به نسبت تهرانیها بیشتر درزسال عموما پزشکان از شکایت از عمدهای حجم درنهایت، اما داشتهاند. اعتراض و3یت زنان دندانپزشکی، رشته

سازمان میشود. خالصه عمومی جراحی و قانونیزایمان رقمپزشکی این که میشود برآورد یکدرصد حدودا پزشکی تخلفات حجم که کرده اعالم بارها کشور

مدی قادیپاشا، مسعود گذشت، که سالی آذرماه است. جهانی میانگین سابقریکسوم قانونیکل ساالنهپزشکی بررسی از تهران، و7استان پرونده800هزار

که بود گفته و داده خبر سازمان این پزشکی کمیسیون که56در میشوند اعالم حالی در ارقام این است. پزشکی قصور به مربوط پروندهها این درصد52درصد

تم همین شاید و میشود بررسی تهران در کشور کل پزشکی قصور اصلیتزکرپروندههای از یکی پروندههارگرایی اینگونه به رسیدگی روند که باشد دالیلی ین

کمیسیونهای در پروندهها به پاسخدهی برای انتظار زمان امروز که جایی تا میکند، کرخت و کند قانونیرا استانداردپزشکی مدت به45از حتی2،3روزه یا

است.کردهپیداافزایشماه4

زایمانوزنانودندانپزشکیدردردسرها

بیشت7در گذشته، سال نخست است.رماه رسیده ثبت به دندانپزشکان از شکایت پزشک3ین و دندانپزشکی زایمان، و زنان مثل رشتههایی که میشود سالی

رتبه(عمومی مثال میدانند. دردسرساز را پزشکان این کافی توجه نبود و حوزه این باالی حساسیت کارشناسان، بعضی گرفتهاند. قرار شکایات صدر در جراح)

سال در تخلف و شکایات ثبت عموم،97دوم باور برخالف پالستیک جراحان از شکایت بدانید است جالب است. عمومی جراحی رشته به نیستزمربوط یاد

تع سازمان که است گفتنی است. گرفته قرار گذشته سال شکایات چهاردهم جایگاه در رشته این برخالفزو حکومتی قانونییزات آخپزشکی اطالعیهردر ین

سامانه با که تماسهایی بیشتر که کرده اعالم وی190خود حق از مردمی شکایات به مربوط میشود، کارزگرفته کیفیت نه است پزشکان بیحساب و گزاف یت

زایمان.وزنانمتخصصانیادندانپزشکان

بیحاشیهپزشکان

ف بعدش سال با و قبل سال با سال هر ماجرای نیست. حاکم آمارها این بر خاصیرنظمی رشتههای همیشه بیشاکیان جدول صدر در درنهایت اما میکند، ق

تنها با کار طب رشته قانونی، پزشکی مقامات گفته به سال2نشستهاند. در استرپایینت97شکایت حالی در این است، داده اختصاص خود به را جایگاه ین

سال در کمت96که دارای رادیوتراپی رشته رشتهر، این در است. بوده پزشکی قصور پرونده پرونده3ین سه هر متهمان که رسیده ثبت به پزشکی قصور پرونده

رشتههای همچنین شدهاند. تبرئه قانونیهم باپزشکی کدام هر غدد سال5و در پزشکی قصور زمینه در ارجاعی کمت96پرونده با بعدی رتبههای در قصورر، ین

رشته در که دارند قانونیقرار و4پزشکی قصور پرونده یک هم غدد رشته در است. شده اعالم تبرئه حکم پرونده یک در و قصور ثبت4پرونده به تبرئه پرونده

شدکشیدههممخدرموادباهمبارزبهییکارموازپاید/میبربینازارآیندهرؤیایکهاختاپوسیاعتیاد،تسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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رشته این در که میگویند سال این آمارهای هم روان و اعصاب رشتههای در پزشکی قصور مورد در است. سال19رسیده در ارجاعی که96پرونده شده ثبت

شدهاند.تبرئههمپرونده15دروبودهاندمقصرپرونده4درپزشکان

شاکیترند؟استانهاکداممردم

درزجمعیت چه میدهد. تهران دست کار همیشه سال7یاد نخست در98ماه چه سال12و بیشت97ماه براساسر، شدهاند. مرتکب تهرانی پزشکان را تخلف ین

بیشت دارای تهران استان قانونی، پزشکی رسمی سالراعالم در است. پزشکی قصور پرونده تعداد97ین از بیشت339، شکایت، استانرمورد به مربوط آمار ین

با باالت238تهران تهران، استان از بعد است. بوده بارشکایت قصور لرستان،32ین استانهای همچنین است. شده برآورد فارس استان به مربوط پرونده مورد

رساندهاند.ثبتبهخودکارنامهدرگذشتهسالماهههشتدرراپزشکیقصورشکایتآمارینرکمتگانزهرموایالم

محکومنددرصد50ازکمتر

همشه بررسیهای میشود. بررسی مختلف کمیسیونهای در مردمی بینرشکایتهای عموما که میدهد نشان شده50تا30ی شناخته مقصر پزشک درصد،

گذشت، که سالی در میشود. غرامت پرداخت به مجبور البته47و و شدند پزشکان محکومیت به منجر پزشکی قصور پروندههای از پروندهها53درصد درصد

شد.بستهپزشکانتبرئهحکمباهم

بودندمتخلفتردرصد8گذشته،سالدرپزشکان

در پزشکی گذشته8تخلف سال نخست آخ4/8ماه این کرد. پیدا افزایش قبل سال به نسبت آماردرصد سازمانرین که است قانونیی کردهپزشکی اعالم کشور

سازمان رئیس گفته به قانونیاست. سالگذشتهپزشکی آبان پایان تا فروردین ابتدای از و19کشور کمیسیونهای609هزار در قانونیپرونده بررسیپزشکی

تعداد این از که و6شد که302هزار است پزشکی قصور به مربوط آمار32پرونده همچنین برمیگیرد. در را کمیسیونها به ارجاعی پروندههای کل از درصد

پرستا گروههای از دررشکایات گذشته7ی سال درمانی169ماه مراکز فنی مسئوالن از شکایت و سال148مورد مشابه مدت با مقایسه در بهترتیب که بوده مورد

است.بودههمراهدرصدی4.1و6.3رشدباقبل

شاکینودوهفت

سال آمارهای هنوز د98اگرچه بهعلت اما نشده، شکایترگیربهروزرسانی از مردم از گستردهای طیف میرسد بهنظر ، سال آخر ماههای در کرونا با پزشکان ی

سال موجود، آمارهای بین باشند. کشیده دست سپیدپوش جامعه این از دررپرشکایتت97کردن بازه جنجالی8ین سال در میرود. بهشمار اخیر هزار97،8سال

شدند.محکومپزشکانپرونده،3917درتنهامیاناینازکهشدتشکیلپزشکیقصورپرونده565و

شکایتآمار

بیشت7در گذشته، سال نخست است.رماه رسیده ثبت به دندانپزشکان از شکایت پزشک3ین و دندانپزشکی زایمان، و زنان مثل رشتههایی که میشود سالی

گرفتهاندقرارشکایاتصدردرجراح)(عمومی

مقصرصددرپنجاهآنی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۶:۰۲-۹۹/۰۴/۰۴(دادنددستازراخودجانبویراحمدوکهگیلویهتصادفاتدرنفر۲۶

م رئیس ایرنا- فوریاسوج- و حوادث استانرکز این در امسال، نخست ماهه سه تصادفات در گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه های دست۲۶یت از را خود جان نفر
دادند.

است.داشتهکاهشگذشتهسالمشابهماهسهآماربامقایسهدرتعداداینداشت:اظهارایرناخبرنگارباگووگفتدرچهارشنبهروزجلیلمحسن

است.بودهنفر۳۴حدود،۹۸نخستماههسهدربویراحمدوکهگیلویهرانندگیحوادثهایفوتیتعدادافزود:وی

م فوررئیس و حوادث تصرکز بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه های امسالریت که داشت نظر در باید البته کرد: بودنیح ملزم علت به ها مسافرت

یافت.کاهشکرونایربیماشیوعایامدربهداشتیهایپروتکلوهامحدودیترعایتبه

داشت: ابراز آماجلیل اطالعات واحد از شده استخراج آمار بر مربنا مدیری فورکز و حوادث طیریت در استان پزشکی های دررمامو۱۸۲۸یت شده انجام یت

است.شدهگزارشمصدومنفر۲۳۱۵تعدادیرجاسالاولماهسهدرترافیکیحوادثوسوانحموارد

همچنین کرد: بیان سالوی اول ماهه سه دررمامو۲۱۲۹در۹۸در ترافیکی های حادثه و تصادف موارد در شده انجام شهیت درون های برونرجاده و ی

است.شدهگزارشمصدومنفر۳۴۲۵تعداداورژانسهایپایگاهتوسطاستان،یرشه

که خواست استانی هم رانندگان از وجلیل قوانین رعایت با و کنند پرهیز شبانه های مسافرت از المقدور حتی کنند، پرهیز مجاز غیر های سبقت و سرعت از

ببرند.ارمغانبهخودخانوادهوخودبرایراخوبیخاطراترانندگیحینشتابعدممقررات،

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار۶برافزون

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

است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکاستانهایازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۴۰ازکمترداشتنبااستاناین

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

است.شدهواقعایران

است.یرکویاستانهایبرابرسهتادوحدوداستانایندراصلیراههایآسفالتویزبهساکیلومترهرینهزهبرآوردهااساسبر

حدود مجموع از۶از بیش که است روستایی راههای آن کیلومتر هزار چهار از بیش استان این در موجود راه کیلومتر و۵۰هزار خاکی همچنان آن درصد

است.شوسه

نیوزتینتابناک،یرخبپایگاهدیگر:منابع

۲
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)۰۶:۲۱-۹۹/۰۴/۰۴(میمانددربهمنتظرهمیشهبرایکهچشمی

کنم.بازبرایشرادربمانمبیدارمیآیدعلیاالنکهنمیرودچشمانشبهخواباست،دوختهچشمدربهروزشبانهازلحظههردرمادر،میگذرد؛علیتصادفازهاستسالگویی

گزارش هایبه استان جوان،گروه خبرنگاران حرمادباشگاه سر از فغانهای و ناله شده پیرتر سالها گویی جوانش پسر تصادف از بعد که جوان وزی ن

جارناچا هم هنوز هایش اشک اما نشسته، منتظر اش خانه کنج در بیصدا و آرام است؛ داده سر را خود میدهندری وجودش در کهنه غمی از نشان و اند ی

نیست.شدنشخوببهامیدیهمرازمانگذرکه

تع همه برای دارد دوست را هایش خاطره و میآورد زبان بر را پسرش خاطراترنام میز پای است؛ کرده کم را توانش اش کهنه بغض و اشکها اما کند، یف

گرداند.ربرازندگیبهاشانگیزهنمیتواندهمدیگرکناردرهایشتکهچیدنکهاستشدهمعناییبیلزپابرایشزندگیونشستهپسر

بسیا مادران چه و نیستی تنها تو میگویند هم اطرافیان غمرمیگوید و حرفها این اما اند؛ داده دست از تصادف اثر بر را خود پسران نیز من همانند ی

همانطو کاست نخواهد من غم از دیگر پرمادران جوانان از شده پر قبرستانهایی دیدن داغداریکه مادر هیچ خاطر تسلی هم شده کهرپر جوابی نیست. ی

میکشاند!خربهراگربزغمهایبرابردربخشیتسلیدراتناتوانی

اررتصوی میزند! دل بر چنگ ابد تا باختند! جان سرنشینانش تمام که شدهای مچاله خودروی از نسبتزی یک به راننده و جاده خودرو، که کارشناسانهای یابی

تا در بغضهای مادر، و پدر منتظر چشمان شده! شکسته دلهای میشوند! شناخته دخترمقصر بهانههای و کوچکتر برادر یک برادرریکی آمدن که کوچک کی

خب هیچ در را نمیآید خانه به دیگر علی چرا که دلیل این با بیصدایش اشکهای و میکشد انتظار تصویررا و سطرهایری همان اینها و خواند نمیتوان ی

هستند.تصادفاتبامرتبطحوادثواخبارنشدهخواندهونشدهنوشته

خانوادههایی و مادران فغان و داد و شده مچاله روانهای و روحها میبینیم! تصادفات با مرتبط حوادث و اخبار کنار در که شدهای مچاله آهنهای از فراتر

نمیشوند!خواندهودیدهکهاست

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 میمانند؛ 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 کانالهای و سایتها ها، روزنامه حوادث صفحه خوانندگان برای آن اهمیت افرادیکه شدن زخمی و کشته یکنواخت حکایتی

را!زندگینامبهیزچیشدهتنیدههمدررشتهمیکندبازهمازهمیشهتارازندگیهاییپودوتارولیاست،

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

اعم جایگاهی هر در شاید که توجهی دارد. توجه و واکاوی به نیاز میشود تحمیل جوامع بر تصادفات پی در که اضطرابهایی و افسردگیها گیرد. قرار اذیت

کند.بیشترراانسانهاجانبهاهمیتودقتومسئولیتاحساسی،زساجادهویزخودروساانسانی،عاملاز

تاثی۱۷ساالنه عوامل از یکی جاده پرحادثه و کور نقاط میدهند دست از را خود جان رانندگی تصادفات در ایرانی نفر رانندگیرهزار تصادفات بروز در گذار

تع کرد، ایفا جادهای تلفات کاهش در مهمی نقش میتوان کافی بودجه اختصاص و اعتبار تامین با که ارتباطی،راست، جادههای کردن چهارخطه محور، یض

سا آشکار خیز، حادثه نقاط حذف روشنایی، سیستم به جاده نمودن نگهدازمجهز و حفظ قرارری، کار دستور در باید لرستان در روشنایی سیستم تجهیزات ی

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

است.درصد۱۰ازکمترلرستاندرمیزاناینومیباشندروشناییسیستمبهمجهزکشورجادههایدرصدپنجتنهاشدهانجام

دارد.مصدومنفرهزار۶۵۰وفوتینفرهزار۱۷رانندگیتصادفاتساالنهکشوراورژانسسازمانرئیسگفتهبه

ساالنه باختن مدی۵۲۳جان لرستان رانندگی تصادفات در قانونیکلرنفر گذشتهپزشکی سال اینکه بیان با رانندگی۵۲۳لرستان تصادفات اثر بر استان در نفر

است.یافتهافزایشدرصد۱۰.۶آن،ازقبلسالبهنسبتفوتیتعداداینگفت:دادند،دستازراخودجان

است.بودهیرشهدرونبهمربوطدرصد۱۱.۵وروستاییویرشهبرونجادههایبهمربوطتصادفاتایندرصد۸۶.۸کرد:بیاننظیفیحمیدرضا

قانونیکلرمدی ازپزشکی بیش افزود: برخورد۴۳لرستان تصادفات حدود۲درصد و بوده هم با نقلیه وا۳۰وسیله دلیل به نیز اتفاقژدرصد خودرو گونی

است.افتاده

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

بسیا زندگی روزانه خانواده از عضوی ناگهانی فوت یا مصدومیت و رانندگی سانحه یک تلخ تجربه تصادفات روانی تبعات به متاثررتوجه را خانوادهها از ی

با صحیح برخورد نحوه و تصادفات قربانیان خانوادههای و بازماندگان نکردن فراموش بود. خواهد همراه آنها با عمر پایان تا آن گسترده ابعاد که میکند

میشود.شناختیروانمنفیپیامدهایبروزازیرپیشگیباعثآنها

از ترس اضطرابی، حالتهای خانوادهها این از دیگر برخی و هستند افسردگی دچار تصادف اثر بر دیده آسیب خانوادههای اغلب میدهد نشان بررسیها

میبیند.آسیبشدتبهآنهازندگیکیفیتومیکنندتجربهراگیزبیانگیوسفرازترستصادف،فوبیایرانندگی،ازترسگ،رم

ک عرسمیه اینکه یا و میکنند تجربه را خود خانواده از عضوی شدید تصادف نوع از تلخی تجربیات که گفت:خانوادههایی بالینی روانشناس اثرزیزیمی، بر را ی

میشوند.متفاوتیروانیوروحیواکنشهایدچارمیدهنددستازتصادف

مدت یا و مدتها بلکه بالفاصله نه افراد واقع در که است سانحه از پس استرس روانی و روحی اختالل واکنشها این جمله از افزود: حادثه،۶او از بعد ماه

اطرافیان و خود برای را زندگی بنوعی که میدهند نشان خود از انزوا به تمایل و دارند شدید غم و گناه احساس استرس افسردی همچون عالئمی خانواده افراد

میکنند.سختترخود

به منجر حوادث در روحی تعبات از اینها همه بیخوابی و اضطراب استرس، تنش، گفت: روانشناس اراین ها خانواده زندگی کیفیت که هستند تصادفات

میرسد.نظربهیرضرواصلینکته،اینبهتوجهتصادفاتباالیآماربهتوجهباومیدهدقرارتاثیرتحت

اینرک خود بر عالوه میشوند شدیدی اضطرابی حالتهای دچار نوعی به تصادف، تجربه از بعد گروه این میدهد نشان روانشناسی مطالبات یادآورشد: یمی

میشوند.استرسوافسردگیازحالتهاییدچارحادثهشدتمیزاناساسبرحتیتصادفناظرانافرادآنخانوادهوافراد

فردی یا میدهد دست از را خود جان فردی مثال که ندارند فردی جنبه تصادفات افزود: او میدهد تقلیل را زندگی کیفیت که وجهی چند پدیدهای تصادف؛

هستند وجهی چند پدیدههای تصادفات بعبارتی و میگیرند قرار تصادف این تبعات تاثیر تحت شدت به فرد این خانواده و اطرافیان بلکه میشود مصدوم

دارند.اثرآنهااستمراروتکراروبروزدرمحیطیوسیاسیاقتصادی،اجتماعی،ازاعممتعددیعواملکه

بر که میبیند مالی صدمات ولی نمیشود، جانی خسارت دچار چند هر میشود 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: تصادفاتریمی اصلی قربانیان واقع در و میبینند تصادفات از را آسیب ین

میکند.پیداتقلیلآنهازندگیکیفیتشدتبهکههستندتصادفاتاینبازماندگان

خودروسا صنعت با مرتبط عوامل و جادهای عوامل انسانی، عوامل به تصادفات علل گفت: درزاو و خود جای در باید عوامل این از کدام هر که میگردد بر ی
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گیرند.قرارتوجهموردبایدمیشوندتصادفبهمنجرکهاندازهایوحد

و ایمنی نکات نهایت تا شود تالش باید که گردد برمی ایمن نا جادههای به 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

میگذارد.جایبرمستقیماثرچامعهوخانوادهروانوروحسالمتارتقایدرنسبت

با عادی زندگی به مرور به تا کرد کمک تصادفات از دیده داغ خانوادههای این به میتوان دادن تسلی و همدلی با چند هر او گفته مهمترزبه کمک ولی گردند،

سا خودرو صنایع کازرا به با ایمن جادههای و خانوادههارگیری شدن دغدار و تصادفات این استمرار و تکرار از تا کنند اعمال میتوانند علمی استانداردهای ی

شود.کاسته

داد.کاهشراتصادفاتازباالییدرصدمیتوانجادهروشنایینصبورانندگیوراهنماییعالئموجودوراههاایمنیوخودروهاایمنیارتقایباافزود:او

ایرنامنبع

)۰۶:۴۰-۹۹/۰۴/۰۴(منازعاتدرشیروانواسفرایننشینیصدر/شمالیخراساندرنزاعرشد

رشدرمدی از شمالی خراسان قانونی پزشکی بجنورد2.3کل و شیروان اسفراین، شهرستان، هر جمعیت به پروندهها نسبت براساس گفت: و داد خبر استان در نزاع پروندههای درصدی
رادارند.منازعاتینربیشتترتیببه

خب گزارش خبرگزاربه نشست در امروز صبح محمدزاده حسن بجنورد از فارس عملکردری و اقدامات به اشاره با قضاییه قوه هفته مناسبت به پزشکیی

راهانداقانونی کرد: اظهار شمالی خراسان فوتزدر علت تشخیص زمان کاهش و گذشته سال طی شمالی خراسان در سازمان این آسیبشناسی آزمایشگاه ی

است.گذشتهسالاقداماتینرمهمتازجملهاسفرایندرقانونیپزشکییراداساختمانافتتاحهمچنینوروز25بهماه6از

کالنت از برخی متأسفانه گفت: و پرداخت نیز استانی مسئوالن از سازمان این مهم خواسته دو بیان به همکاروی الکترونیک مکاتبات راستای در الزمریها ی

تز با است نیاز همچنین و ندارند را مجموعه این ساختهشدهربا نیمه پروژههای تا دولتی اعتبارات قانونییق کهپزشکی جاجرم و شیروان شهرستانهای در

برسد.اتمامبهوتکلیفتعییندارند،درصدی70یکیزفیپیشرفت

قانونیکلرمدی ترافیکیپزشکی حوادث براثر افزود: و پرداخت گذشته سال وقایع به نسبت اطالعات و آمار برخی ارائه به ادامه در شمالی نفر227خراسان

سال تعداد98طی این از که دادند دست از استان در را خود درونشه34جان برونشه135ی،رمورد و37ی،رمورد روستایی درراههای نیز3مورد کشته

است.بودهاختصاصیدرراههای

ت با برونشهأوی جادههای در متوفیان کاهش بر درونشهرکید و سالری در راههای98ی تصادفات کشتهشدگان کاهش، این علیرغم کرد: خاطرنشان

است.افزایشیافتهدرصد57بالغبرروستایی
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تش با درونشهرمحمدزاده رانندگی ترافیکی وضعیت شهرستان،ریح هر جمعیت نسبت اساس بر بهدستآمده آمارهای تحلیل براساس گفت: نیز استان در ی

است.افتادهاتفاقشیروانبجنورددرنیزیردرونشهترافیکیسوانحمصدومانینربیشتوبودهبجنوردواسفرایندرترتیببهمتوفیانینربیشت

گذشته سال طی گفت: نیز ساختگی تصادفات درباره سال9وی به نسبت که شد داده تشخیص ساختگی میزان97تصادف در25به و داشته کاهش درصد

است.شناساییشدهساختگیتصادفاتدرنفر1فقطنیزامسالنخستماههدو

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی شمالی بالغبررخراسان داد: ادامه و دانست استان در نزاع از ناشی را معاینات پروندههای آمار استان7ین در نزاع پرونده هزار

رشد که آم2.3تشکیلشده تحلیل اساس بر و میدهد نشان را بیشتردرصدی بجنوردری و شیروان اسفراین، در نزاعها جرین و راز شهرستان و گالنرخداده

است.بودهجمعیتبهنزاعپروندههاینسبتینرکمتشاهد

آزا همسر موارد به گفت:روی و کرد اشاره نیز استان در آزا928ی همسر کهرمورد ثبتشده استان در آن11.9ی طی که میدهد نشان را رشد مورد21درصد

است.بودهبانوانبهمربوطمواردسایروآقاشتموضرب

افزایش از بهکار28.6محمدزاده مربوط حوادث در افزود: و داد خبر نیز استان در آزادی کودک جنسی22درصدی آزار و رشد ثبتشده4.8درصد رشد درصد

است.

رده در شمالی خراسان گفت: و کرد اشاره مختلف مؤلفههای در دیگر استانهای سایر با مقایسه در شمالی خراسان رتبه به انتها در قتل14خودکشی،18وی

دارد.قرارکشوردرمخدرموادمصرفازناشیمتوفیان22ردهو

پیام/انتهای

)۰۷:۲۷-۹۹/۰۴/۰۴(شدیهارکالنتیزمجافعالیتخواستارشمالیخراسانقانونیپزشکی

مدی ایرنا- آسانساربجنورد- راستای در شمالی خراسان قانونی پزشکی هزکل و دادرسی اطاله کاهش مراجعه، امور در بیمازی با مبارزه و مردم مجارینههای فعالیت خواستار کرونا یزی
شد.یهارکالنتالکترونیکیو

خبرنگاران با گو و گفت در چهارشنبه روز محمدزاده حسن هایدکتر فعالیت تمامی داشت: اظهار قانونیادارههایاستان استانپزشکی های شهرستان

است.شیوهاینبهخدماتارائههستیمارتباطدرآنانباکههاییدستگاهتمامیوهادادگاهودادسراهاباواستالکترونیکی

اینکه بیان با مجازوی اقدامات و مکاتبات های ساخت است.زیر رنگ کم استقبال خصوص این در انتظامی نیروی بدنه در اما افزود: است فراهم استان در ی

ارائه با اینکه بیان با سامحمدزاده آسان وقت، در جویی صرفه داشت: اظهار رسد می صفر به ها مکاتبه در جعل الکترونیکی، اززخدمات خدمات ارائه روند ی

اند.نکردهبرقرارروشاینبایادیزارتباطتاکنونهایرکالنتامااستخدماتشدنالکترونیکیمزایایدیگر

قانونیکلرمدی دیگپزشکی بخش در شمالی گفت:رخراسان و کرد اشاره کل اداره این نیاز مورد ساختمان ساخت برای نامه تفاهم انعقاد به سخنانش از دری
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اختصاص نامه تفاهم نیازرمیلیارد۱۱۰این مورد های ساختمان ساز و ساخت برای قانونییال برپزشکی که شد منعقد سال سه طی در آن تجهیز همچنین و

شد.تامینیرجاسالدراستانهایآزمایشگاهمصرفیموادآناساس

اندا راه خصوص در زاده طزمحمد این در گفت: نیز ایرانیان ژنتیک بانک داری شهروندان تمامی دررح آنان ژنتیک پروفایل و شد خواهند ژنتیکی کارت ی

داشت.نخواهیمافرادهویتاحرازمشکلحوادثهایپروندهبهرسیدگیهنگامدرکهشدخواهدبایگانیژنتیکبانک

ط این اجرای اینکه علت به افزود: هروی کازینهزح همچنین و خشن جرایم زندانیان از اول مرحله در دارد بر در جملهریادی از خطر پر های سازمان کنان

شود.میتهیهبانکایننشانیآتشوهوایپمایی

ژنتکی پروفایل تاکنون داشت: اظهار در۷۰۰وی استان این بردا۸۹زندانی نمونه اصلی گیرجرم نمونه داد قرار و است شده به۳۴۰یری اما شد بسته نیز نفر

شد.متوقفکروناویروسشیوععلت

قانونیکلرمدی ساختمانپزشکی دو گفت: شمالی قانونیخراسان تاکنونپزشکی جاجرم و شیروان های شهرستان فی۷۰تا۶۵در پیشرفت داردزدرصد یکی

است.شدهمتوقفسازوساختاعتبارنبودعلتبهاما

پروژه دو این تکمیل برای اینکه بیان با آنانرمیلیارد۱۵محمدزاده تکمیل که دارند توجهی قابل پیشرفت ساختمان دو این افزود: است نیاز مورد اعتبار یال

است.ضرورتیکاکنونهم

سال در افزود: و۹۸،۲۸وی سال۵۲۷هزار با مقایسه در که است شده انجام ها کمیسیون و آزمایشگاه متوفیات، معاینه، حوزه چهار در فعالیت ۹۷،۶مورد

دارد.رشددرصد

داشت: اظهار ووی هزار هفت گذشته سال د۲۶۵در و نزاع دررگیرمورد قانونیی کهپزشکی رسید ثبت به واستان هزار چهار تعداد این مجموع مورد۹۱۴از

است.یافتهرشددرصد۲.۳نیز۹۷سالبامقایسهدرمیزانایناست.بودهنزمورد۳۵۱وهزاردوومرد

است.بودهگالنرجورازوجاجرمگرمه،آشخانه،فاروج،بجنورد،شیروان،اسفراین،هایشهرستانبهمربوطدادهخرهاینزاعینربیشتداشت:اظهاروی

آزا همسر خصوص در سالرمحمدزاده در گفت: نیز آزا۹۸،۹۲۸ی همسر سالرمورد به نسبت که است داشته وجود مجموع۹۷،۱۱.۹ی از دارد، رشد درصد

اند.بودهنزمورد۹۰۷ومردمورد۲۱یرآزاهمسر

است.۱۸کشوردربینیرآزاکودکدراستانرتبهافزود:استداشتهرشددرصد۹۷،۲۸.۶سالبامقایسهدر۹۸سالدریرآزاکودکاینکهبیانباوی

دارد.را۲۲رتبهمخدرمواداثربرفوتو۱۴قتل،۱۸رتبهخودکشی،۱۲رتبهآزادیهمسردرکشوربیندراستاناینداشت:اظهاروی

است.داشتهرشددرصد۹۷،۹.۳سالبامقایسهدر۹۸سالدرخودکشیافزود:وی
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خراسان(قانونیپزشکیبهیرآزاکودکویرهمسرآزامراجعاتصعودیسیرکرد؛اعالمشمالیخراسانقانونیپزشکیکلرمدی
)۰۹:۵۳-۹۹/۰۴/۰۴(شمالی)

است.داشتهرشد97سالبا98سالدرزمینهایندرمعایناتانجامونزاعویرآزاکودکی،رهمسرآزاوقوععلتبهاستانقانونیپزشکیبهمراجعاتروندگفت:محمدزادهحسن

ات عصر از نقل به ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش کلربه مدیر محمدزاده، حسن ، قانونیک خبپزشکی نشست در شمالی داشترخراسان گرامی با ی

شد.انجاممعایناتانجاممنظوربهاستانقانونیپزشکیبهمراجعهفقره800وهزار98،21سالدرکرد:اظهارقضاییهقوههفته

تعداد، این از محمدزاده، گفته و19به جسمانی،297هزار معاینه و580نفر هزار و شناسی روان و پزشکی روان معاینه انجام923نفر اختصاصی معاینات نفر

شدند.

رشد از تاسف ابراز با ادامه در به2.3وی مراجعه قانونیدرصد هایپزشکی نزاع زمینه در سالراستان در کرد: اعالم داده، و98خ هزار چهار و914، مرد نفر

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیبهمعاینهانجامونزاعوقوععلتبهنزنفر351وهزاردو

ح اینکه به اشاره با بیشتروی کرد: عنوان است، جوانان سوی به نزاع وقوع شاخص بهرکت مراجعات قانونیین بهپزشکی معاینه انجام و نزاع وقوع علت به

اند.بودهگالنرجورازوجاجرمگرمه،آشخانه،فاروج،بجنورد،شیروان،اسفراین،هایشهرستاندرترتیب

کل قانونیمدیر بهپزشکی مراجعات درباره شمالی قانونیخراسان آزاپزشکی همسر وقوع علت به سالراستان در کرد: بیان نیز آزا98،928ی همسر یرفقره

بود.یافتهرشددرصد97،11.9سالبامقایسهدرکهشدارجاعاستانقانونیپزشکیبه

از گفت: آزا928وی همسر دررفقره آزا907ی، همسر درزیرفقره و مرد شتم و ضرب مورد همسرآزا21ن شتمرفقره و ضرب مورد مرد بودند.زی گرفته قرار ن

کرد.اعالمدوازدهمرتبهراکشوردریرهمسرآزازمینهدرشمالیخراسانرتبهوی

آزا کودک به آزارمحمدزاده کودک اتفاق ارجاع گفت: و کرد اشاره نیز بهری قانونیی سالپزشکی سال98در با مقایسه است97،28.6در داشته رشد درصد

است.بودههجدهمرتبهکشورسطحدرشمالیخراسانرتبهزمینهایندرکه

است.داشتهرشددرصد4.8استانقانونیپزشکیبهافتادهاتفاقآزارجنسیارجاع،97سالبامقایسهدر98سالدرکرد:عنوانهمچنینوی

به خودکشی از متاثر متوفیان ارجاع کرد: اعالم نیز استان در موفق خودکشی وقوع درباره قانونیوی سالپزشکی در سال98استان با مقایسه 97،9.3در

است.هجدهمرتبهکشوربامقایسهدرشمالیخراسانرتبهزمینهایندرکهاستداشتهرشددرصد

دهد.میخربیشترمرداندرموفقخودکشیوبیشترزناندرخودکشیبهاقدامکرد:نشانخاطرمسئولمقاماین

است.بودهبرابر97سالبامقایسهدر98سالدراستانقانونیپزشکیبهشدهارجاعمقتوالنتعدادکرد:اعالمنیزقتلدربارهوی

سال در کرد: اعالم نیز استان در جنین سقط برای تقاضا به به98،114وی مراجعه قانونیمورد دپزشکی منظور به کهراستان انجام جنین سقط مجوز یافت

شد.صادرجوازتقاضامورد90برای

داشت.کاهشمورد97،13سالبامقایسهدر98سالدرجنینسقطبرایصادرهجوازتعدادافزود:محمدزاده

دیگ بخش در برخورداروی درباره خود سخن از مجموعهری قانونیی اظهارپزشکی ها استانی هم به خدمت ارائه برای نیاز مورد تجهیزات و فضا از استان

رسید.یربردابهرهبهاسفراینشهرستانقانونیپزشکیاداره،98فجردههدرکرد:

سازمان میان ای نامه تفاهم گذشته سال در افزود: قانونیوی استانداپزشکی با اعتباررکشور اختصاص زمینه در شمالی خراسان منظور11ی به تومانی میلیارد

شد.منعقدبنااحداثوتاسیساتتجهیزات،تامین

رسید.یربردابهرهبهاستانقانونیپزشکیسردخانهنیزیرجاهفتهدرکرد:نشانخاطرشمالیخراسانقانونیپزشکیکلمدیر
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اداره ساختمان دو تکمیل برای الزم اعتبارات اختصاص عدم از محمدزاده وجود، این قانونیبا پیشرفیتپزشکی دارای که جاجرم و شیروان های شهرستان

دارد.نیازاعتبارتومانمیلیون500ومیلیاردیکبهساختماندواینتکمیلگفت:وکردانتقادهستند،درصد70تا60یکیزفی

کراتعصریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۲۵-۹۹/۰۴/۰۴(ژنتیکبانکدرشمالیخراسانزندانی700خوننمونهبایگانیداد:خبرمسئولیک

خبرداد.ژنتیکبانکدراستانزندانی700خوننمونهبایگانیازشمالیخراسانقانونیپزشکیکلرمدیشمالیخراسانایسنا/

خب نشست در تیرماه چهارم امروز برمحمدزاده کل اداره این محل در که اظهاری ایرانیان، ژنتیک بانک تاسیس به اشاره با شد، یکرگزار قالب در باید کرد:

ط از توان می راستا این در که شود بایگانی و تهیه آنان ژنتیکی پروفایل و باشند داشته ژنتیک کارت یک ایرانیان ساله، پنج درربرنامه هویت تشخیص یق

کرد.استفادهمجرمانشناساییجهت

گی نمونه این اینکه بیان با کاروی برای فعال شری سازمانرکنان در امر این اکنون هم گفت: شود، می انجام نشانی آتش رانی، کشتی هواپیمایی، های کت

خون نمونه تاکنون که بوده اجرا حال در نیز ها خون700زندان نمونه شد مقرر و شده بایگانی استان در علت340زندانی به که شود گرفته نیز دیگر زندانی

شد.متوقفکروناویروسشیوع

کند.میکمکمجرمانازیربسیاشناساییدرژنتیکیرگینمونهافزود:افتد،میاتفاقاصلیجرم89براییرگینمونهاینکهبیانباوی

اینکه به اشاره با شامل227وی ترافیکی حوادث براثر گذشته سال شه34نفر درون محورهای در ورنفر شه135ی برون ورنفر های37ی جاده در نفر

روستایی جاده در ها فوتی تعداد که دادند دست از را خود جان و57روستایی هزار پنج مجموع در گفت: است، داشته افزایش اثر162درصد بر نفرنیز

اند.شدهمصدومیتدچارمردنفر631وهزاریکونزنفر500وهزارسهشاملتصادفات

گذشته سال طی اینکه به اشاره با استان9محمدزاده در ساختگی تصادف آنرمورد قبل سال مشابه مدت به نسبت که داده است،25خ یافته کاهش درصد

گرفتند.قرارمعاینهموردنفر800وهزار21مختلفکمیسیوندرمجموعدرافزود:

و هزار هفت گذشته سال طی کرد: خاطرنشان شود، اندیشیده ای چاره آن برای باید و بوده باال بسیار استان در نزاع آمار اینکه بر تاکید با اثر265وی بر نفر

است.داشتهرشددرصددهم2.3کهبودندنزنفر351هزاردوومردنفر914وهزارچهارکهگرفتندقرارمعاینهموردنزاع

رازج و جاجرم و گرمه آشخانه، فاروج، بجنورد، اسفراین، های شهرستان کرد: خاطرنشان بیشترمحمدزاده جمعیت نسبت به هارگالن نزاع مورد دادهرین خ

است.

گذشته سال طی اینکه بیان با آزا928وی همسر افزایشرمورد با که11.9ی افتاده اتفاق استان در درصدی و21دهم اذیتز907مرد مورد شاخص این در ن

آزا کودک میزان گذشته سال گفت: اند، گرفته قرار آزار نیزرو استان در ها رتبه28.6ی در شمالی خراسان مهم این در که داشته افزایش درصد در18دهم

دارد.قرارکشورسطح

همسرآزا های شاخص در کشور سطح در شمالی خراسان یادآورشد: رتبهرمحمدزاده خودکشی12ی قتل18، رتبه14، مخدر مواد مصرف اثر بر فوت دارا22و را

است.

گذشته سال قانونی صورت به جنین سقط در اینکه بیان با سال114وی که اند کرده مراجعه سازمان این به آن98مورد از قبل سال به کاهش13نسبت مورد

لی)شمااسان(خرقانونیشکیپزبهیارآزکدکوویارهمسرآزاجعاتمرصعودیسیردانا:|خبرخبرادامهادامه
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نیز خودکشی بحث در گفت: انجام9.3داشتیم، را عمل این خشن های شیوه با هم مردان و دارو و قرص خوردن با بیشتر زنان که ایم داشته رشد درصد دهم

دهند.می

پیامانتهای

یهاریارشهیرخبپایگاهبرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۵۵-۹۹/۰۴/۰۴(یردادگستکلرییستوسطشمالیخراساناستانقانونیپزشکیسردخانهافتتاح

مرگزارخب قانونی پزشکی اتاقی سردخانه میزان- دادگستری کل رییس حضور با شمالی خراسان استان بردارکز بهره به قضایی مقامات از جمعی و قانونی پزشکی کل مدیر استان، یری
رسید.

اتاقیرگزارخب سردخانه - میزان قانونیی جعفرمپزشکی المسلمین و االسالم حجت حضور با شمالی خراسان استان دادگسترکز کل رییس استان،ری، ی

رسید.یربردابهرهبهوافتتاحاستانقضاییمقاماتازجمعیوقانونیپزشکیکلمدیرمحمدزاده،

جعف المسلمین و االسالم حادثهرحجت شهدای خاطره و یاد گرامیداشت ضمن مراسم این در تب1361تیر7ی مردمرو کرد: خاطرنشان قضاییه قوه هفته یک

مهمت عنوان شاکربه را خدا و هستند اجتماعی سرمایه دهدرین افزایش توجهی قابل حد در را عمومی اعتماد است توانسته قضاییه قوه و عدلیه دستگاه که یم

باشد.نظامبهمردماعتمادورضایتمندیافزایشجهتدربایدتابعهسازمانهایوقضاییدستگاهمجموعهتالشهمهو

دادگست کل نقشررییس به اشاره با شمالی خراسان قانونیی تسپزشکی و دادرسی اطاله رفع راستای گفت:ردر قضایی رسیدگیهای امر در تسهیل و یع

شود.توجهمجموعهاینجایگاهبهنسبتهمانبهبایدرخدماتنوعاینبامتناسبواستقضاییدستگاههمومردمنیازهمقانونیپزشکیخدمات

تجهیزات و امکانات وضعیت بهبود و کمبودها برخی رفع به اشاره با قانونیوی تصپزشکی استان مندیردر بهره که است مدتی حمداهلل به کرد: پزشکییح

است.شدهدستگاهایندرپاسخگویییعرتسبهمنجرنرمدآزمایشگاهیتجهیزاتویرادافضایازقانونی

کرد.بازدیدآزمایشگاهوکمیسیونمعاینات،واحدجملهازاستانقانونیپزشکیکلادارهمختلفبخشهایازادامهدریرجعفالمسلمینواالسالمحجت

کل قانونیمدیر سازمانپزشکی مابین فی منعقده نامه تفاهم اساس بر گفت: مراسم این در قانونینیز استانداپزشکی مرو سردخانه شمالی خراسان کزری

اعتبا با حدودراستان بردا350ی بهره آماده استانی اعتبارات محل از تومان بحرانرمیلیون وقوع صورت در که گرفت قرار قانونیی گنجایشپزشکی استان

داشت.خواهدراجسد30حداقل

داد.خبردولتشبکهبهاستانشهرستانهایقانونیپزشکیمراکزتمامیاتصالازهمچنینمحمدزاده

دادگست کل رییس قضایی معاونین از جمعی مراسم این مردر انقالب و عمومی دادستان استان، اسناد ثبت کل مدیر استان، حفاظتری یگان رییس استان کز

ژنتیکبانکدرلیشمااسانخرزندانی700خوننمونهبایگانیداد:خبرمسئولیکایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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داشتند.نیزحضوراستانقانونیپزشکیمعاونینازبرخیهمچنینویردادگست

پیام/انتهای

یهاریارشهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۵۲-۹۹/۰۴/۰۴(استاعتبارنیازمندشمالیخراسانقانونیپزشکیپروژههایتکمیلشمالی:خراسانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی فیربجنورد- پیشرفت که جاجرم و شیروان شهرستانهای در قانونی پزشکی ساختهشده نیمه پروژههای تکمیل برای گفت: شمالی خراسان قانونی پزشکی دارند،۷۰یکیزکل درصدی
هستیم.اعتبارنیازمند

خب نشست در چهارشنبه روز محمدزاده حسن مهر خبرنگار گزارش کلربه اداره محل در که قضائیه قوه هفته مناسبت به قانونیی شمالیپزشکی خراسان

عملکردرب و اقدامات به اشاره با شد قانونیگزار راهانداپزشکی کرد: اظهار شمالی خراسان شمالیزدر خراسان در سازمان این آسیبشناسی آزمایشگاه وی

از فوت علت تشخیص زمان به۶کاهش ادا۲۵ماه ساختمان افتتاح همچنین و قانونییرروز مهمتپزشکی ازجمله اسفراین گذشتهردر سال اقدامات ین

است.

قانونیکلرمدی کالنتپزشکی از برخی متأسفانه گفت: و پرداخت نیز استانی مسئوالن از سازمان این مهم خواسته دو بیان به شمالی راستایرخراسان در یها

همکا الکترونیک ورمکاتبات ندارند را مجموعه این با الزم تزی با است دولتیرنیاز اعتبارات ساختهشدهیق نیمه قانونیپروژههای شهرستانهایپزشکی در

برسد.اتمامبهوتکلیفتعییندارند،درصدی۷۰یکیزفیپیشرفتکهجاجرموشیروان

ترافیکی حوادث براثر افزود: و پرداخت گذشته سال وقایع به نسبت اطالعات و آمار برخی ارائه به ادامه در سال۲۲۷وی طی از۹۸نفر استان در را خود جان

است.بودهیربرونشهمورد۱۳۵ی،ردرونشهمورد۳۴تعداداینازکهدادنددست

ت با برونشهأمحمدزاده جادههای در متوفیان کاهش بر درونشهرکید و سالری در راههایرتص۹۸ی تصادفات کشتهشدگان کاهش، این علیرغم کرد: یح

است.افزایشیافتهدرصد۵۷بالغبرروستایی

قانونیکلرمدی تشپزشکی با شمالی درونشهرخراسان رانندگی ترافیکی وضعیت اساسریح بر بهدستآمده آمارهای تحلیل اساس بر گفت: نیز استان در ی

بیشت شهرستان، هر جمعیت بیشترنسبت و بوده بجنورد و اسفراین در ترتیب به متوفیان درونشهرین ترافیکی سوانح مصدومان شیروانرین بجنورد در نیز ی

است.افتادهاتفاق

بیشت بالغبررمحمدزاده داد: ادامه و دانست استان در نزاع از ناشی را معاینات پروندههای آمار رشد۷ین که تشکیلشده استان در نزاع پرونده ۲.۳هزار

آما تحلیل اساس بر و میدهد نشان را بیشتردرصدی بجنوردری و شیروان اسفراین، در نزاعها جرین و راز شهرستان و کمترخداده شاهد نسبترگالن ین

یگستردداکلییسرتوسطلیشمااسانخراستانقانونیشکیپزدخانهسرافتتاحان:میز|خبرخبرادامهادامه
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است.بودهجمعیتبهنزاعپروندههای

ردهمحمدزاده در شمالی خراسان گفت: و کرد اشاره مختلف مؤلفههای در استانها سایر با مقایسه در شمالی خراسان رتبه رده۱۴خودکشی،۱۸به و ۲۲قتل

دارد.قرارکشوردرمخدرموادمصرفازناشیمتوفیان

آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۱:۵۴-۹۹/۰۴/۰۴(رضویخراسانروابطعمومیهایهماهنگیشورایرئیسههیاتاعضایهماندیشینشستیرگزاربگزارش

ط فرهنگی بخش ذیل اجرایی دستگاههای روابطعمومی مسووالن کمک با که است اتحادیهای مثابه به شورا این گفت: رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای حرمسوول
برمیدارد.گامتوسعهفرهنگترویجوحرطاینیزساگفتمانجهتدراستاندارفرهنگی،اقتصادیتوسعهمثلث

ایران عمومی روابط رسانی اطالع که(شبکه است اتحادیهای مثابه به شورا این گفت: رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای مسوول ||- شارا)

ط فرهنگی بخش ذیل اجرایی دستگاههای روابطعمومی مسووالن کمک ساربا گفتمان جهت در استاندار فرهنگی ، اقتصادی توسعه مثلث طزح این وری ح

برمیدارد.گامتوسعهفرهنگترویج

گوه خبرحسن در که رسانهها با رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای رئیسه هیات اعضای هماندیشی نشست در چهارشنبه روز یرگزارپور

مرجمهو اسالمی بری مشهد بسترسازرکز عمومیها روابط باید و است کشور این در اجتماعی و اقتصادی حوزههای در فعالیت هر بستر فرهنگ، افزود: شد گزار

باشند.حوزهدوایندرتوسعه

ط داد: ادامه اروی همسویی و همدلی از کاملی نماد رضوی خراسان استاندار فرهنگی – اقتصادی توسعه مثلث بخشرح سرمایهگذاران و حاکمیت کان

هستند.مهماینتحققبرایاحکامکردنیکدستبهموظفحوزهایندراجراییدستگاههایعمومیروابطکهاستتوسعهبهرسیدنبرایخصوصی

استاندارس بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره همرپرست راستای در گذشته سال ماه دی از عمومیها روابط هماهنگی شورای گفت: رضوی خراسان ی

است.گرفتهشکلاستاندارفرهنگی–اقتصادیتوسعهمثلثحرطفرهنگبخشتوسعهبرایعمومیروابطمدیرانافزایی

استاندا عمومی روابط افزود: مجاروی فضای در اخبار نشر و رسانی اطالع در مرجعیتی عنوان به است کرده تالش زمینهزی این در نیز تاکنون و گیرد قرار ی

است.آمدهدستبهتوفیقاتی

استاندارگوه عمومی روابط مجموعه تالش داد: ادامه پارپور از بخشی عنوان به گرفتن قرار گذشته ماه چند در استاندارزی فرهنگی – اقتصادی توسعه مثلث ل

است.کردهدنبالهماهنگیشورایذیلراعمومیروابطمدیرانیکپارچگیوافزاییهمزمینهایندروبودهرضویخراسان

کل اداره عمومی روابط مدیر و رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای رئیسه هیات قانونیعضو هموارهپزشکی گفت: نشست این در نیز استان

استاعتبارمندنیازلیشمااسانخرقانونیشکیپزپروژههایتکمیللی:شمااسانخرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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ب که است داشته وجود اجرایی دستگاههای عمومیهای روابط و رسانهها بین عمیقی میگیرگزارپیوند نیک فال به را پیوند این تعمیق برای نشست این یم.ری

ب پارسال ماه دی در رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای رئیسه هیات انتخابات افزود: ذباح حالتررئوف از را آن شمایل و شکل که شد گزار

شد.عملمیدانواردوکردجرخاانتصابی

ب را خود رئیسه هیات انتخابی صورت به که بود کشور در شورا نخستین رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای داد: ادامه نفرزگروی هفت که ید

شدند.انتخابرئیسههیاتعنوانبهعمومیهاروابطکلآرایبا

ب از پس شورا این گفت: رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای کمیتهرگزارسخنگوی هفت و کرد تدوین را خود اساسنامه از بخشی انتخابات ی

افتاد.تاخیربهیرقدکروناسبببهآنهااعضایانتخابوکمیتههایرگیشکلهرچندگرفتند،شکلآنبراساس

عمومیها روابط هفته در مطلوبی اتفاقات افزود: خراسانروی عمومیهای روابط هماهنگی شورای رئیسه هیات اعضای آنکه جمله از بود، سابقه بی که داد خ

سراغ به را120رضوی مدیران نزد در عمومی روابط جایگاه و اهمیت اقدام این و کردند قدردانی دستگاه آن عمومی روابط مسوول از و رفتند اجرایی دستگاه

کرد.تبیین

بز کار داد: ادامه شدرذباح تالش که بود امالک و اسناد ثبت کل اداره توسط آن ثبت و عمومی" روابط روز رسمی "سند نخستین امضای شورا این دیگر گ

خورد.رقمعمومیهاروابطهمکارانبرایمتفاوتیعمومیروابطهفته

تش به نوآوروی پژوهش، "کمیته گفت: و پرداخت رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای ذیل کمیتههای مدیریح به افکارسنجی" و یتری

مدی به تبلیغات" و فرهنگی "کمیته مجارعبداللهی، فضای و رسانی اطالع "کمیته بلوچی، مدیزیت به ارری" " کمیته ضیائیان، عملکردزیت تعیین و یابی

مدی به مدیرشاخص" به "آموزش" کمیته قاسمی، خانم مدیریت به بینالملل" "امور کمیته رسولی، مدیریت به اعضا" و "اجرایی کمیته آزما، بخت ذباحریت یت

میباشد.عبداللهی"یترمدیبه"رفاه"کمیتهو

فعال و تشکیل رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای بعدی مهم اقدام افزود: رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای سخنگوی

شود.اقدامآنهاکردنبارورجهتدروشناسایینیزشهرستانیعمومیهایروابطتوانمندیهایتاشهرستانهاستدرتابعهشوراهایشدن

برقرا نیازمند و گرفتار شدت به مردم کنونی شرایط در گفت: نشست این در نیز رضوی خراسان دخانیات کل اداره عمومی روابط کاهشرمدیر برای ارتباط ی

میشود.جامعهدرینیرامیدآفوبخشیآرامشباعثآنهادغدغههاودردهابهسپردنگوشومردمباارتباطهمینوهستندخودمشکالت

اکرم پیامبر سیره به عمل واقع در که آنهاست دل درد و مشکالت به دادن گوش و مردم با ارتباط عمومیها روابط وظایف از یکی افزود: عبداللهی الدین جمال

میباشد.(ص)

موث و بلند گامهای میشود تالش کمیته این در داد: ادامه رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای رفاه کمیته وظایف به اشاره با جهتروی در ی

شود.برداشتهعمومیروابطمدیرانرفاهتامین

در گفت: خود ذاتی وظایف از دستگاهها عمومی روابط برخی ماندن دور از انتقاد با نیز رضوی خراسان تجارت و معدن صنعت، سازمان عمومی روابط مدیر

است.گرفتهبرعهدهندارد،آنیرکاماهیتباارتباطیکهمسوولیتچندینعمومیروابطکههستیمشاهداجراییدستگاههایبرخی

ضرو افزود: قاسمی دستگاهرشادی آن مدیر نزد در نیز جایگاه این اهمیت و منزلت شود، تبیین اجرایی دستگاههای در عمومیها روابط واقعی جایگاه است ی

برساند.انجامبهراخودواقعیرسالتبتواندعمومیروابطتایابدارتقا

شهردا ترافیک و نقل و حمل سازمان عمومی روابط دردرمدیر هم و است همه نفع به بودن مردم با و بودن هم با منفعت گفت: نشست این در نیز مشهد ی

عمومیهاست.روابطنزددردرمانهمو

مردم منفعت موفق عمومی روابط و است اجرایی دستگاه با آنان کردن همراه و مردم رضایتمندی جلب عمومیها روابط وظیفه اولین افزود: آزما بخت مجید

ضویراسانخرروابطعمومیهایهماهنگیایشوررئیسههیاتاعضایهماندیشینشستیارگزبرشارگزا:شار|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



میکند.تامینهمباراسازمانو

آن لوای در خوبی اتفاقات و گرفته شکل عمومیها روابط هماهنگی شورای رئیسه هیات بار نخستین برای داد: ادامه ازروی یکی دارد ضرورت است، داده خ

درآید.شورارئیسههیاتعضویتبهرسانههادیگرازنمایندگیبهنیزرسانهها

باز و غله کل اداره عمومی روابط مهمترمدیر از یکی گفت: نشست این در نیز رضوی خراسان یکپارچهسارگانی دغدغهها فرهنگیزین کارهای و تبلیغات ی

فکزاست پشتوانه یک از که آنجا از اما میگیرد صورت متعدد فرهنگی کارهای برخی نمیکند،ریرا حمایت را آن مناسب تبلیغات و نیست برخوردار مناسبی ی

میماند.ابتر

پیشگی پیرامون تبلیغی و فرهنگی اقدامات خصوص در رضوی خراسان عمومیهای روابط هماهنگی شورای موثر اقدامات به اشاره با بلوچی کرونا،رسعید از ی

شود.تدوینشورااینتوسطعمومیهاروابطتبلیغاتیوفرهنگیفعالیتهایانجامبرایمدونیوویژهسیاستکردیرامیدوااظهار

مدی عمومی روابط استانرمدیر عمومیهای روابط هماهنگی شورای تشکیل گفت: نشست این در نیز رضوی خراسان اجتماعی تامین کل اداره درمان یت

است.اجتماعیمسوولیتبهعملبرایگاهانهآتالشعمومیروابطمدیرانرسالتوبودعمومیروابطورسانیاطالعبخشدرعطفینقطه

با که چرا بود مشهود کرونا بحران در عمومیها روابط نقش افزود: رسولی پیشگیآمجید به نسبت مردم خدماترگاهی انتقال و سو یک از کرونا شیوع از ی

آوردند.بوجودهمراهیوهمدلیفضاییکودادندشکلرابحرانهاویمهارتحبرابردراجتماعیسرمایهیکدیگرسویازدرمانکادر

گی شکل با داد: ادامه کهروی میگیرد شکل استان در عمومیها روابط از عظیمی شبکه رضوی، خراسان شهرستانهای در عمومیها روابط هماهنگی شورای ی

داشت.برخواهندیرموثگامهایتوسعهمسیردر

مدی عمومی روابط درمدیر بر تاکید با رضوی خراسان اجتماعی تامین کل اداره درمان هیچریت دو این بین فاصله گفت: رسانه و عمومی روابط بین متقابل ک

ط از تنها سازمانها در مردم نیاز مورد اطالعات از بخشی ندارد، نقاطرسودی و محدودیتها باید نیز رسانهها دیگر سوی از است، انتقال قابل رسانهها یق

دارد.وجودرسانهباکرمشتکمیتههایتشکیلبرایآمادگیزمینهایندربدانند،راعمومیهاروابطضعفوقوت

دادگست عمومی روابط ارمدیر بین همراهی و همدلی فضای جهادی، روحیه با استان این استاندار گفت: نشست این در نیز رضوی خراسان کل حاکمیتری کان

است.آوردهبوجودفرهنگی–اقتصادیتوسعهمثلثحرطقالبدرتوسعهبهرسیدنبرایاستانایندرمردمو

د افزود: رضوی خراسان در رسانهها بسیار ظرفیت به اشاره با اردکانیان ورعلی است موثر توسعه به استان رسیدن در عمومی روابط و رسانه بین متقابل ک

است.آمدهدستبهبسیارتوفیقداشته،وجودهمدلیاینهرجا

تاثی داد: ادامه تثبیترگذاروی بخش این در گام اولین و آنهاست جایگاه تثبیت و ارتقا آن الزمه که باشد مشهود باید مختلف بخشهای در عمومی روابط ی

است.اجراییدستگاههایمدیرانبرایجایگاهاین

دادگست عمومی روابط عمومیهارمدیر روابط نقش و جایگاه از رسانهها و مردم اینکه با گفت: رضوی خراسان کل مدیرانآی برخی هنوز اما هستند گاه

ندارند.مناسبیربهرهگیآنازونمیشناسندراجایگاهایناجراییدستگاههای

در مختلف بخشهای در کاستیها و منفی اخبار پمپاژ جای به رسانهها است مناسب کرد: بیان و اشاره کرامت دهه در مشهد معنوی جایگاه اهمیت به وی

ایرناکنند./تبیینرامشهدشهربویژهاستانقابلیتهایوظرفیتهاایاماین
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)۲۱:۰۱-۹۹/۰۴/۰۶(شدضبطوکشفخراسانجنوبیدرمخدرموادانواعتن22

کرد: اظهار خراسانجنوبی در ولیفقیه نماینده با دیدار در شنبه پنج صبح حسنیمقدم محمدرضا نیوز اقتصادآینده گزارش سنی271به محدوده در نفر میلیون

هستند.مخدرموادمختلفانواعبهمعتاددنیاسراسردرسال64تا15

فعلی شرایط در اینکه بیان با خراسانجنوبی مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای استکبار800دبیر برای مخدر مواد بیانکرد: دارد، وجود مخدر مواد نوع

میکند.نابودرانسلهاکهاستشدهاقتصادیوسیاسیابزاریکبهتبدیلگران

بسیار ما کشور در و جهان در نوجوانان بین در مخدر مواد به اعتیاد شیوع داد: ادامه مخدر مواد کنندگان مصرف سن کاهش مشکل به اشاره با حسنیمقدم

است.کنندهنگران

میرسد.نفرهزارچهارحدودبهماکشوردرآماراینکهکردهاندفوتنفرهزار585مخدرموادمصرفسوءاثربردنیادرگذشتهسالدرگفت:وی

ت با خراسانجنوبی مخدر موارد با مبارزه هماهنگی شورای سویأدبیر از اعالمی رسمی آمار مخدر مواد مصرف سوء اثر بر فوتیهای آمار این اینکه بر پزشکیکید

میشود.تبلیغمخدرمواردازبرخیمصرفراحتیبهماهوارهایشبکههایازبرخیدرمتأسفانهبیانکرد:است،قانونی

سطح افزایش با اشاره با اززحسنیمقدم و تولید افغانستان کشور در نیز صنعتی مخدر مواد حاضر حال در گفت: افغانستان کشور در مخدر مواد کشت یر

میشود.یتزترانمتأسفانهنیزماکشوریقرط

ن اینکه به اشاره با سنروی در مخدر مواد مصرف شیوع حدود64تا15خ ما کشور ن5.4در نیز خراسانجنوبی در کرد: اظهار است، مصرفردرصد شیوع خ

است.شدهشناساییاستاندرمعتادهزار19حدودواست3.78سنهمیندرمخدرمواد

و دارد فراوانی خانوادگی و اجتماعی جسمی، و روانی آسیبهای مخدر مواد مصرف گفت: خراسانجنوبی مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای یشهردبیر

کرد.جووجستمخدرموادمصرفبایدنیزراجرایمازیربسیا

است.شدهکشفشرقیجنوبوشرقیاستانهایدرفقطدرصد76کهبودهکشوردرمخدرموادکشفیاتتن950گذشتهسالکرد:اظهارمقدمحسنی

است.شدهکشفخراسانجنوبیدرمخدرموادتن50گذشتهسالدروتن22حدود99سالاولماههسهدربیانکرد:وی

انسانی خسارت هیچگونه مخدر مواد با مبارزه حوزه در تاکنون سال ابتدای از خوشبختانه شد: یادآور خراسانجنوبی مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای دبیر

نداشتهایم.انتظامیونظامیپرتالشنیروهایبیناز

شد.یرپیگیمتجاهرمعتاد400واعتیادبهمبتالءکودک277برایدرمانیاقداماتگذشتهسالدرشد:یادآورحسنیمقدم

مهرمنبع:
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)۰۷:۰۰-۹۹/۰۴/۰۴(شدیربردابهرههمدانقانونیپزشکیشناسیسمآزمایشگاهقضاییه؛قوههفتهباهمزمان

توسط و کنفرانس ویدئو صورت به قضاییه قوه هفته با همزمان همدان قانونی پزشکی شناسی آسیب و شناسی سم بردارآزمایشگاه بهره قضائیه قوه جدیدریاست دستگاه | شد ی
شود.میاستفادهدستگاهاینازبافتها،وهانمونهازجدیداستخراجروشکهاستشدهیریدارخ«هموژنایزر»نامبهیردیگ

شناسی آسیب و شناسی سم آزمایشگاه پرس؛ همدان گزارش قانونیبه توسطپزشکی و کنفرانس ویدئو صورت به قضاییه قوه هفته با همزمان همدان

شد.یربردابهرهقضائیهقوهیاستر

قانونیکلرمدی گیپزشکی نمونه و استخراج پاس، های اتاق شناسی، آسیب دستگاهی، آنالیز قسمت شامل آزمایشگاه این کرد: بیان آیین این در یرهمدان

است.

م این در کرد: اضافه کمالی کهرارتین بوده «جی.سی.مس» و «جی.سی» «اچ.پی.ال.سی»، شامل مختلف های آرمایشگاه برای پیشرفته های دستگاه از 2کز

گی اندازه برای نخست راردستگاه سموم و داروها نیز «جی.سی.مس» دستگاه از و گیرد می قرار استفاده مورد فرد استفاده مورد داروهای و الکل آنالیزه و ی

کند.میتحلیلویهزتج

غربالگ تست برای نیز «تی.ال.سی» دستگاه از داد: ادامه سیروی ال تی. دستگاه در اصلی دستگاه در سموم و داروها آنالیز از پیش یعنی شود می استفاده ی

شود.میبررسی

قانونیکلرمدی انداپزشکی راه کارزهمدان کیفیت و سرعت رفتن باال موجب را شناسی سم آزمایشگاه قانونیی افزود:پزشکی و پزشکیدانست

اطالهقانونی کاهش و حق احقاق و قضایی های پرونده روند در سرعت و کیفیت رفتن باال بنابراین است قضایی دستگاه توانمند بازوی و پزشکی کارشناس

است.موثرنیزدادرسی

دیگ جدید دستگاه کرد: بیان خرکمالی «هموژنایزر» نام به میریداری استفاده دستگاه این از بافتها، و ها نمونه از جدید استخراج روش که است شده ی

شود.

است.شدهتامینملییقرطازآناعتبارکهشدیربردابهرهتومانمیلیون400اعتبارباومربعمتر273مساحتبهزمینیدرحرطاینگفت:وی

قانونیکلرمدی خپزشکی درصدد اعتبار، تامین صورت در داد: ادامه دمایرهمدان با مخصوص و جدید یخچالهای صورتزدرجه70ید در که بوده صفر یر

شود.میاستفادهدی.ان.ایتعیینویربردانمونهبرایدستگاهاینازیخچالاینبهقانونیپزشکیآزمایشگاهتجهیز
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)۰۴:۰۰-۹۹/۰۴/۰۷(یحرتشسالنانتقالوبحرانسولهنیازمندهمدانکرد؛حرمطهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

۸
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)۱۰:۳۸-۹۹/۰۴/۰۴(استمتوفییحرتشسالننیازمندهمدانقانونی:پزشکیکلرمدی

است.شهرحاشیهمکانیدرمتوفیانحرتشجدیدسالننیازمندکلادارهاینگفت:همدانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-همدان-

ج در چهارشنبه روز کمالی دادگسترارتین کل رییس بازدید کرد:ریان بیان آسیبشناسی و سمشناسی آزمایشگاه از انتظامی و قضایی مسووالن از جمعی و ی

حاضر حال تشدر کلرسالن اداره قانونییح مپزشکی این داخل مردر این به جسد چند انتقال هنگام و دارد قرار جمعرکز درزکز، متوفیان خانواده از یادی

گذارند.مینمایشبههرازیبازناچهرهوکردهتجمعداردقرارشهرکزرمنزدیکدرکهکلادارهدرجلوی

قانونیکلرمدی توهمدانپزشکی شهر یک همدان که حالیست در وضعیت این داد: اقلیمیرادامه شرایط علت به مختلف فصول در ساله همه و است یستی

است.خارجیوداخلیمسافرانازیادیزشمارمیزبانیستیرتوویخیرتاهایجاذبهوجودومناسب

شمار شدن جمع کرد: بیان جلویزکمالی در متوفی خانواده اعضای از قانونییادی گپزشکی زارو و بهریه را همدان شهر وضعیت از مناسب چهره آنها ی

شود.منتقلشهرازجرخادرمکانیبهیحرتشسالنرودمیانتظاربنابراینگذاردنمینمایش

بهش (باغ همدان شهر آرامستان مجاورت در زمینی داد: ادامه تشتوی سالن برای اینر) تجهیز و ساخت برای رود می امید که است شده بینی پیش یح

گیرد.صورتالزمیرهمکایحرتشساختمانبهشدنتبدیلوزمین

افزود: دارد، را کشور غرب منطقه در آسیبشناسی و سمشناسی آزمایشگاه قطب به شدن تبدیل ظرفیت غیرعامل پدافند نظر از همدان اینکه بیان با وی

داشت.جدیتحولیکبهنیازوبوددایرکزرمایندرنیافتهتوسعهشکلبهپیشترهمدانشناسیسمجدیدآزمایشگاه

کرد: اضافه آزمایشگاهزفیساختارکمالی قانونییکی آخپزشکی در را آن ساختارهمدان جایگاه نظر از رتبه سازمانرین کمک با و بود داده قرار پزشکیی

یافت.اختصاصکزرماینتجهیزویزبازسابرایمالیکمکقانونی

قانونیکلرمدی بهپزشکی گذشته سال اواخر نیاز مورد اعتبار کرد: بیان قانونیهمدان وهمدانپزشکی پیمانکار هیچ کرونا شیوع علت به اما یافت تخصیص

شد.شروعاجراییکارراهنقشهتاوینویزیربرنامهباامسالاردیبهشتاواسطازاینکهتانبودفعالیتبهحاضرکتیرش

م این ساختمان اینکه به توجه با داد: ادامه بودرکمالی قدیمی شماکز بی مشکالت با کار حین در نبود دست در تاسیسات و ساختمان نقشه شدیمرو مواجه ی

شد.یربردابهرهحرطاینیزروشبانهوجهادیکاربانهایتدرکه

تابناکیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۳:۵۳-۹۹/۰۴/۰۷(همدان)(دولتعمرانیحهایرطازیربهرهبرداوتابستانآغاز

بردا بهره با تابستان ماه اولین نخست هفته - ایرنا - طراستانها دهها از جهادکشاورری پتروشیمی، و نفت حوزههای در عمرانی شهزح توسعه و عمران وری، صنعت روستایی، و ی
بود.نرمقامسووالنحضوربااجتماعیوآموزشیامورومعدن

ایرنا، خبرنگاران گزارش جبه در تیرماه نخست هفته در کنفرانسرمسئوالن ویدئو صورت به یا مختلف های استان به سفر طیان برخی از بازدید یا حرافتتاح

کردند.صادرراهاپروژهبرخیعملیاتآغازدستوریاودادندقرارخودکاردستوردرراعمرانیهای

مهمت جمهوردر رییس تیرماه پنجم رویداد، بردارین بهره دستور کنفرانس ویدئو صورت به درری را میاندوآب پتروشیمی از واحدی و غربی آذربایجان استان

م استان در را شازند پاالیشگاه هگزان وزکرنرمال کرد صادر شدی آغاز نیز مکران منطقه در صادراتی پایانه و جاسک به خام نفت انتقال لوله خط کهاحداث

است.نفتصنعتتوسعهایحهایرطبرهایمرتحبودناثربیازنشانداخلی،توانبههاحرطایناتکاییژانرحوزهکارشناساناذعانبه

و حاتمی امیر سرتیپ امیر همراه به کشور بودجه و برنامه سازمان رییس نوبخت محمدباقر وزسفر اسالمی محمد و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع راهزیر یر

شهرسا طزو چند و اصفهان - شیراز آزادراه از بازدید و کوثر جنگنده از رونمایی به که اصفهان و فارس های استان به دیگرری عمرانی مشتح سفر شد، کرمنجر

از بازدید هدف با البرز به اسالمی و بزنوبخت پروژه احداث کرپیشرفت شمالی بردارگراه بهره ازرج، شه۲ی در تولیدی بارواحد قزوین کاسپین صنعتی ک

س خیابانی مدرس حسین ستارحضور سورنا سفر تجارت، و معدن صنعت، وزارت فناورپرست و علمی معاون سفرری همچنین و بلوچستان و سیستان به ی

بود.گذشتههفتهدردولتمسئوالنسفرهایینرمهمتازکرمانبهیزخاواکاظم

تو شنبهزجدول تابستان نخست هفته در دولتی مسئوالن استانی سفر به۳۱یع کشور استثنایی پرورش و آموزش سازمان رییس حسینی سیدجواد سفر خرداد

کرمانبهکشورمدارستجهیزوتوسعهی،زنوساسازمانرییسمهررخشانیمهرالهسفرمشهد

ایالمبهیزجهادکشاوریرزومنابعویترمدیتوسعهمعاونطالییمحمدرضاسفر

شه امور توسعه و عمران معاون جمالینژاد مهدی یکشنبهرسفر مشهد به کشور وزارت روستایی و شهرسا۱ی و راه وزارت مقام قائم سفر مسکنزتیر امور در ی

دوشنبه هشتگرد گرجی۲به ابوالحسن سفر وتیر کار روابط معاون شاکرمی حاتم سفر اصفهان به دارو و غذا سازمان رییس مقام رفاهزقائم و کار تعاون، یر

البرزبهیزشهرساوراهیرزواسالمیمحمدوبودجهوبرنامهسازمانرییسنوبختمحمدباقرسفرقزوینبهاجتماعی

شنبه ستا۳سه سورنا سفر فناورتیر و علمی معاون جمهوری رییس زاهدانری به ایی حرسفر ویرچیرج کل بهزمعاون پزشکی آموزش و درمان بهداشت یر

سفر و۲مشهد فرهنگی میراث معاون طالبیان محمدحسن سفر ایالم به حرفهای و فنی سازمان رییس هاشمی اوسط علی صنایعزروزه فرهنگی، میراث یر

آذربایجانغربیبهیرگردشگودستی

و۴چهارشنبه اسالمی محمد کشور، بودجه و برنامه سازمان رییس نوبخت محمدباقر سفر شهرسازتیر و راه امیرزیر سرتیپ امیر و ی

و شیراززحاتمی به مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع خاوایر کاظم وزسفر کشاورزی جهاد کرمانزیر به شی معاون توسعهرسفر و ساخت یربناهایزکت

تهراناستانداربایرجمهویاسترخانوادهوبانوانامورمعاوننشستشمالیخراسانبهخمینیامامامدادکمیتهرییسسفرزنجانبهنقلوحمل

و۵پنجشنبه سفر وزتیر معاون نیا صالحی محسن سفر اصفهان به نوبخت محمدباقر و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع بهزیر تجارت و معدن صنعت، یر

خوزستان

اردبیلبهتجارتومعدن،صنعتیرزومعاونزندیسعیدسفر

س خیابانی مدرس حسین قزوینرسفر به تجارت و معدن صنعت، وزارت ایثاپرست امور و شهید بنیاد رییس البرزرسفر به سفر۶جمعهگران محمد۲تیر روزه

ایالمبهیرجمهویاسترنهادمحروممناطقمعاونامید
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وی از پیگیژیکی تابستان، آغاز در ها استان به دولتمردان سفرهای های طرگی اجرای چگونگی وری ملی و مهم های مسیرح در موجود موانع و مشکالت رفع

فیرط پیشرفت که هایی توانزح می را البرز به اسالمی و نوبخت سفر همچنین و اصفهان و شیراز به حاتمی و اسالمی نوبخت، سفر که بود دارند باالیی یکی

کرد.یابیزارمنظرایناز

کا پر هفته نیز وزرا معاونان بویژه و مسئوالن سایر حال عین برداردر بهره به اغلب که سفرهایی گذاشتند؛ سر پشت ها استان در را طری از تکمیلری های ح

شد.منجرشده

ایالمسفرهایبرنامهمحورسخنانمسئولاستانهااستانبهمسئوالنسفربرنامهمحور

مدی توسعه معاون طالیی ورمحمدرضا منابع و جهادکشاورزیت کشاورزیر بخش درصدی هشت از بیش - اقتصادیزی رشد افزایش سبب گذشته سال در ی

سال در کشاور۹۸کشور جهاد سازمان سابق و جدید روسای معارفه و تودیع آیین نوسازشد سازمان رییس مهر رخشانی مهراله کرمان ایالم استان ی،زی

کشورمدارستجهیزوتوسعه

آزمایشیصورتبهکشوراستان۲درمدارسمکانیابیحرطاجرای-

۹۸سالدرسازمدرسهینرخیتومانمیلیارد۵۰۰هزارحدودکمک-

کالس۷۲۰بامدرسه۱۲۰ساختتفاهمنامهامضایزدهسیلاستانسهبراییزارذخیرهصندوقمحلازاعتبارتومانمیلیارد۴۵اختصاص-

یزکشاورجهادیرزویزخاواکاظمکرمان

میرسددرصد۱۰۰بهاراضییزسایکپارچهدریرآبیاحهایرطینهزه-پرداخت

خرماوپستهصندوقیزراهانداآمادگی-

بافتشهرستانیزکشاوربخشمشکالترفع-

کرمانبردسیردریزکشاورتولیدیحهایرطافتتاح

کرمانیزکشاورجهادسازمانساختمانهایتجمیعحرطاجراییعملیاتآغازویزکشاوربخشهایتشکلنشستدرکتر-ش

بردسیرشهرستانزهراگالبکارخانهومحمدیگلهایباغازبازدید-

هکتار۱۱۰سطحدرخراطکرمبامبارزهحرطآغازورابرشهرستانگردوهایباغاز-بازدید

بافتشهرستاندرشدهاصالحگردوینهالیهزار۶۲قرنطینهگلخانهاز-بازدید

شه امور توسعه و عمران معاون جمالینژاد مهدی رضوی شهردارخراسان سازمان حمایت کشور وزارت روستایی و دهیاری و پروژههایریها از کشور یهای

شهردا شهرهایرعمرانی پروژههای۵۰یرزی عنوان با جمعیت نفر مر۱۴۰۰هزار شهرستان از شزبازدید شمال در واقع کالت خراسانری رضوی خراسان استان ق

ساخت نیازمند کشور استثنایی پرورش و آموزش سازمان رییس قدمی مجید ساخت۲۱۰رضوی تاکنون که هستیم استثنایی دانشآموزان ویژه ۶۹مدرسه

است.شدهآغازپروژه

مشهددرشکفتهجوادشهیداستثناییدبستانوپیشدبستانیکزرمافتتاح

کشوردرسیمانقیمتافزایشتکذیبتولیدکنندگانومصرفکنندگانحمایتسازمانرییسنواییاردبیل

ط معاون زندی سعید اردبیل مشگینشهر شهرستان به ورسفر برنامه و اززح کشور در ماسک تولید میزان تجارت و معدن ، صنعت روز۶یر در عدد میلیون

ش است کارگذشته نشست در اصغرکت احود البرز استان تولید موانع رفع و تسهیل ورگروه مقام قائم مهرآبادی شهرسازی و راه ضرورتزیر - مسکن امور در ی

یستیزبهو)ه(رخمینیامامامدادکمیتهمددجویانمسکنتامین

(همدان)دولتانیعمرحهایطرازیدارهبربهروتابستانآغازایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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جدیدشهرهایمهرمسکنپروژههایاتمامدریعرتسمنظوربهراهکارارائهومشکالتومسائلیرپیگیوهشتگردجدیدشهرمهرمسکنازبازدید

روزدرمیلیون۲.۵ازبیشبهکشوردرصنعتیماسک-تولیددارووغذاسازمانرییسمقامقائمگرجیابوالحسناصفهان

ش فناورانه دستاوردهای از پاربازدید فناور واحدهای و بنیان دانش فناورکتهای ورک کشور، بودجه و برنامه سازمان رییس اصفهان اصفهان سالمت یرزی

شدکمکصنعتبخشبهامسالماههسهدریالرمیلیاردهزار۵۳۰-یزشهرساوراهیرزوومسلحنیروهایپشتیبانیودفاع

میدهدتحویلرامحرومانمسکنیکسالازکمترامیدوتدبیردولت-

نمیکنیممضایقهتالشیهیجازاصفهاندرآبیحهایرطاجرایبرای-

ارتشبهکوثرجنگندهتحویلآییندرکترش-

شهرستان اکبر علی سید شاه امامزاده روستای در امداد، کمیته مددجویان برای واحد یکهزار و آسیبپذیر اقشار برای مسکونی واحد هزار سه ساخت -آغاز

شهرضا

انتخابصنعتیمجموعهواسنواصنعتیمجموعهاز-بازدید

اصفهان-بهارستانیرشهقطارازبازدید-

اصفهانقرشگذررکناآزادراهحرطازبازدید-

تورمخرنازبیشگرانرکامزدحداقلافزایشبردولتتاکید-اجتماعیرفاهوکارتعاون،یرزوکارروابطمعاونشاکرمیحاتمقزوین

کروناازشدهبیکارگرانرکاتمامی-حمایت

کارفرماییویرگرکاهایتشکلباکرمشتنشستدرکترش-

خودروقطعاتوپارچهونختولیدیواحدچندازبازدید-

بلوچستان و ستاسیستان فناورسورنا و علمی معاون جمهوری رییس حوزهری در مناسب توسعه -ایجاد فناوی و نوآورعلم مراکز و بلوچستانری و سیستان ی

یژانرکرپاگام،ونیرفناومجتمعکشور،دستیصنایعخالقخانهنخستینهمچونیرفناوحوزهدرحرطچندازیربردابهره-

زاهدانیرفناومجتمعویرنوآوکارخانهزنی-کلنگ

بلوچستانوسیستاندانشگاهدر۹۵انماسکتولیدگاهرکایزاندا-راه

تولیدجهشوبنیاندانشاقتصادنشستدرحضور-

مذهبیاماکندربهداشتیدستورالعملهایمناسبرعایتلزوم-پزشکیآموزشودرمانبهداشتیرزوکلمعاونیرچیرحجرایرضویخراسان

کرونابهداشترعایتبهمردمباور-کاهش

رضویمطهرحرمسطحدربهداشتیدستورالعملهایرعایتنحوهازبازدید-

کروناازیرپیشگیاستانیستادنشست-

یهرتربتحیدتربتی)(بلبلاحمدیهتخصصیکلینیکازیربردابهره-

یزمهارتآمواهمیتبهدرستکرودمهارتارزشبهجامعهدادنتوجه-کشورحرفهایوفنیسازمانرییسهاشمیاوسطعلیایالم

ایحرفهوفنیآموزشسازماندرهاکترشدرخواستبامطابقونیازبامتناسببومیماهرنیروی-تربیت

ایالماستانتجارتومعدنصنعت،وگانیربازاتاقحرفهای،وفنیسازمانبینسالهپنجتفاهمنامهای-انعقاد

پتروشیمیهایکترشمهارتیآموزشظرفیتهایبررسیودهلرانشهرستاناز-بازدید

پتروشیمیوگازونفتحوزهدربومیماهرنیرویتربیتنشستوالجیانپروژهازبازدید-

(همدان)دولتانیعمرحهایطرازیدارهبربهروتابستانآغازایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کشوربودجهوبرنامهسازمانرییسنوبخت-محمدباقرفارس

یزشهرساوراهیرزواسالمیمحمد-

۱۴۰۰خردادتاآزادراهکلافتتاحوامسالپایانتااصفهان-شیرازآزادراهاولیهیربردابهرهبر-تاکیدمسلحنیروهایپشتیبانیودفاعیرزوحاتمی-امیر

اصفهان-شیرازآزادراهاجرایبهالزممالیمنابعاختصاصبرتاکید-

خانواده و بانوان امور معاون ابتکار معصومه تهران اصفهان - شیراز آزادراه از جمهوربازدید مییریاست اصالح فرزندان با پدران خشونت به مربوط قوانین -

شود

تهران استاندار با ونشست معاون نیا صالحی محسن -زخوزستان تجارت و معدن صنعت، ش۱۵۰۰یر - برمیگردند تولید چرخه به راکد تولیدی دررواحد کت

شادگانصنعتیکرشهودارخوینصنعتیناحیهدراقتصادیوعمرانیپروژه۶افتتاحآیین

درخوزستانصنعتیهایکرشهاز-بازدید

کنیممیتامینراشهیدبنیادهدفجامعهمسکن-کشورگرانرایثااموروشهیدبنیادرییساوحدیسعیدالبرز

س۱۷۴یرواگذا خیابانی مدرس حسین قزوین جانبازان و شهدا معظم های خانواده به مسکونی -رواحد قزوین به تجارت و معدن صنعت، وزارت پرست

استغیرفعالصنعتیکهایرشهدرتولیدیواحد۵۰۰وهزار۹-استداخلساختنهضتکشور،صنعتییژاستراتینرمهمت

قزوینکاسپینصنعتیکرشهدرتولیدیواحد۲ازیربردابهره

ط همچنین و مسئوالن شده انجام سفرهای پایه برداربر بهره به کنفرانسی ویدئو صورت به که هایی تیرماهرح نخست هفته در امید و تدبیر دولت رسیدند، ی

ط طرچند چند از دولتمردان همچنین افزود؛ کشور اقتصادی ظرفیت به را کلیدی مهمترح که بخشند سرعت را کار اجرای روند تا کردند بازدید مهم آنهارح ین

است:یرزحرشبه

ویرط عمرانی برداژح بهره طرگی طری از میاندوآب پتروشیمی مجتمع پتروشیمیرح واحد این احداث برای - کشور پتروشیمی صنعت دوم جهش حهای

استشدهانجامیالیریرسرمایهگذایالرمیلیاردهزارهشتویزاریرسرمایهگذایورومیلیون۴۰

ساالنه تولید ظرفیت با مجتمع بهرهبردا۱۴۰-این با و شده متصل کشور غرب اتیلن خط به سنگین پلیاتیلن تن بهرهزار نزدیک برای آن از به۴۰۰ی نفر

است.شدهایجاداشتغالمستقیمصورت

ش هگزان نرمال واحد خمینی(ررافتتاح امام نفت پاالیش طهکت این اجرای - شازند ار۳۰حر) جویی صرفه دالر وزمیلیون است داشته همراه به کشور برای ی

افزاید.میکشورتولیدظرفیتبهینزبنلیترهزار۵۰۰حداقلروزانه

میکند.یرگیوجلکشورازارزخروجازنسبتهمانبهودارددرآمدزاییسالدردالرمیلیون۴۵ازبیشحرطاینیز-راهاندا

مکران منطقه در صادراتی پایانه ایجاد و جاسک به گوره خام نفت انتقال لوله خط احداث عملیات طآغاز طر-این لولهرح خط یک طولاینچی۴۲یق با

ورتق راهی بین خانه تلمبه پنج از استفاده با و کیلومتر یکهزار تعداد۲یبی همچنین توپکرانی، ب۱۱ایستگاه برپست انتقال خطوط و تقرق طول به یبیرق

شد.آغازکیلومتر۱۸۰

است.صادراتیاسکلهوشناورگویعدد۳شاملجانبیتاسیساتوبشکهمیلیون۱۰مجموعظرفیتبهنزمخ۲۰نفت،یافتردپایانهشاملحرطاین-

استیورومیلیارد۱.۵راجاسکبهگورهخامنفتانتقاللولهخطاتمامینهزه-

ط- اکنونراین شامل۳۹ح که داشته پیشرفت لوله،۸۶۰۴۴۰درصد ساخت کا۳۵۰کیلومتر به شده حمل لوله ۲۶۰گاه،رکیلومتر

است.یرجوشکاعملیاتنیزکیلومتر

(همدان)دولتانیعمرحهایطرازیدارهبربهروتابستانآغازایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.البرزیرکیلومت۴۰۰هزار۶تونلازغیربهکهداردیکیزفیپیشرفتدرصد۳۰شمال-تهرانآزادراهدومقطعه-البرزگربزتونلساختروندازبازدید

تونل این رفت مسیر حفا- آن میانی تونل برو مسیر در و شده حفاری این نیز بردارگشت بهره است. انجام حال در بلوچستان،ری و سیستان خالق خانه از ی

فناو نرمجتمع پاوی انررگام، نوآوژک کارخانه زنی کلنگ فناوری، مجتمع و -ری زاهدان اعتباررمیلیارد۱۵ی اندایال راه دستیزبرای صنایع خالق خانه پروژه ی

شد.تصویباستاندرایران

شد.تجهیزتومانمیلیون۱۲۰بربالغیراعتباباماسکیکهزارروزانهتولیدظرفیتبا)»N۹۵(۹۵«انماسکتولیدگاهر-کا

بردا مربهره این احمدیه تخصصی کلینیک از ازری بیش صرف با دررمیلیارد۱۳۰کز و۲یال و۱۰۰هزار مساحت وزمترمربع هزار چهار کلینیک ۲۷۸یربنای

بردا بهره به است شده اهدا بلبلتربتی" "احمد اندیش نیک خیر توسط اصفهانرمترمربع - شیراز آزادراه - اصفهان – شیراز آزادراه از بازدید رسید. مسیی یردر

است.نیازبودجهتومانمیلیارد۲۰۰وهزاریکآناتمامبرایوشدهآغاز۹۰دههاوایلکیلومتر۲۲۰طولبه

داردپیشرفتدرصد۷۵ازبیشاصفهان-شیرازراهآزاد-

مأمو با پیشرفته جنگنده هواپیمای یک کوثر هواپیمای - ارتش هوایی نیروی به کوثر جنگنده فروند سه بهرتحویل که است هوایی نزدیک پشتیبانی یت

استشدهساختهبومیکامالطور

کوثر فنآو-ساخت دارای کشورهای معدود زمره در را کنترایران و اویونیک سامانههای با جنگنده هواپیمای ساخت و طراحی نسلری آتش داده۴ل قرار

است.

به هواپیما ددو-این نوع که بود خواهد تبدیل قابل کابین دو و کابین تک کاربردونوع پیشرفته مرحله در خلبانان آموزش برای رزمی، قابلیت بر عالوه کابینه

دارد.

مسئوالنکروناییسفرهای

ار نیز بهداشت وزارت مسئوالن گذشت، که ای هفته ایزدر رو این از و داشتند کار دستور در را ها استان کرونایی وضعیت حریابی ورج کل معاون یرزیرچی

سف پزشکی آموزش و درمان تاکیدربهداشت رضوی مطهر حرم سطح در بهداشتی دستورالعملهای رعایت نحوه از بازدید از پس و داشت مقدس مشهد به ی

شد.خواهیممشکلدچاربیشترکرونایربیمابامقابلهدریابد،کاهشفردیبهداشترعایتبهنسبتمردمگاهیآواعتقادچقدرهرکرد:

کرونا ویروس با مقابله در پزشکی ملزومات اغلب و ماسک تامین در کشور خودکفایی از اصفهان به سفر در نیز دارو و غذا سازمان مقام قائم گرجی ابوالحسن

از بیش تنها نه که کرد تاکید و گفت ایم۳۰سخت شده پزشکی های لباس تولید به موفق بلکه شده تهیه کشور راهبردی ذخائر برای ماسک یربطومیلیون

دارد.وجودآمادهلباسمیلیون۱.۵ازبیشگیرد،شکل۱۹کوویدیربیماشیوعدومموجاگرکه

بهداشت وزارت آمار بر بنا تیرماه ششم جمعه روز تا کرونا و۲۱۷ویروس بیما۷۲۴هزار این از ناشی باختگان جان تعداد و کرده مبتال را هموطنان از نیزرنفر ی

است.رسیدهنفر۲۳۹وهزار۱۰به

مسئوالنکنفرانسیوویدئبرنامههای

شاهد تیرماه نخست هفته نیردر راندمان و ظرفیت ووافزایش اردکانیان" «رضا توسط کنفرانس ویدئو صورت به که بودیم شاهرود شهیدبسطامی یرزگاه

نیر این شد؛ انجام نیرونیرو از یکی توگاه سیکل کهرگاههای است کشور آنکیبی فعلی بوده۳۲۴ظرفیت تمگاوات سیکل و بخار بخش بهرو هنوز آن کیبی

است.نرسیدهیربهرهبردا

جمهو رییس معاون ابتکار هرمرمعصومه استان مسئوالن با کنفرانسی ویدئو ای جلسه در نیز خانواده و زنان امور در وزی زنان وضعیت ارتقای سند گان،

شود.مییرگذاربادولتهفتهدرکشورزنانوضعیتارتقایسندپایشورصدسامانهکهدادوعدهوکردرونماییرااستانایندرخانواده

قضاییهقوههفتهدرهاحرطافتتاح

(همدان)دولتانیعمرحهایطرازیدارهبربهروتابستانآغازایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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(ر بهشتی شهید دکتر آیتاهلل شهادت مناسبت به تیرماه نخست وههفته گذا۷۲) بمب در یارانش از جمهورتن حزب دفتر قوهری هفته نام به اسالمی ی

نامگذا طرقضاییه چندین کنفرانس ویدئو صورت به رئیسی ابراهیم والمسلمین االسالم حجت گذشت، که ای هفته در رو این از است؛ شده عمرانیری ح

کرد.افتتاحهااستاندرراقضادستگاهبهمربوط

مراسم این در۴۷در قضا دستگاه عمرانی مهم بردا۲۴پروژه بهره مورد بخشراستان عمومی دادگاه ساختمان به توان می جمله از که گرفت قرار ی

کلرخا اداره ساختمان بوشهر، استان توابع از قانونیک تشزهرمپزشکی سالن بندرعباس، در مرگان میاندوآب، اجساد قانونیکزریح جنوبپزشکی در تکاب

آسیبشناسی و سمشناسی آزمایشگاه قانونیآذربایجانغربی، جدیدپزشکی ساختمان قانونیهمدان، وپزشکی غربی طآذربایجان مرچهار استان در یزکرح

کرد.اشاره

روزیکاخیرماه6دردولتروحانی:تهران/درفقرخطمیزانقالیباف/توسطنفره7هیئتتشکیلماجرایتاجگردون/قطورپرونده
)۱۶:۰۹-۹۹/۰۴/۰۴(استنداشتهاستراحت

خب بسته میکند. دشوار را کار هستند اخبار مطالعه اهل آنانکه برای حتی آنها کردن دنبال که شود می منتشر ها رسانه در فراوانی اخبار روز رویدادهایرهر و اخبار رصد با الف تحلیلی ی-
میکند.گاهآروزوقایعینرمهمتازراخودمخاطبانزمینهایندرگرفتهصورتهایتحلیلهمچنینمهم،

میشود؟بررسیمجلسصحندرچگونهتاجگردوناعتبارنامه

گفت در اسالمی شورای مجلس در قم مردم نماینده فراهانی امیرآبادی خبواحمد پارلمانی خبرنگار با غالمرضارگزارگو اعتبارنامه تأیید به اشاره با فارس ی

وجود رویه دو مجلس علنی صحن در تاجگردون غالمرضا اعتبارنامه بررسی مورد در گفت: اعتبارنامه تحقیق کمیسیون در گچساران مردم منتخب تاجگردون

دارد.

نمیشود.گذاشتهرأیبهوشدخواهدقرائتتنهامجلسعلنیصحندرویاعتبارنامهکنیمعملآییننامهمعمولروالطبقبخواهیماگرافزود:وی

موافقت با که نمایندگان از یکی اخطار با شد قرائت صحن در وی اعتبارنامه که مجلس قبل جلسه چند در البته داشت: اظهار مجلس رئیسه هیأت عضو

رأیگیرسای نیازمند وی اعتبارنامه بود همراه هم دررین تاجگردون اعتبارنامه باید کنیم عمل اخیر مورد در شده داده اخطار طبق بخواهیم اگر و شد دانسته ی

شود.گذاشتهرأیبهمجلسعلنیصحن

فیرو اهلل منحصرزحجت تاجگردون اعتبارنامه بررسی برای تحقیق کمیسیون مجلس، داخلی آییننامه طبق داشت: اظهار نیز مجلس نماینده فرصت15ًای، روز

نبود.همتمدیدقابلورسیداتمامبهفرصتاینکهداشت
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مدا و اسناد داد: ادامه نداشت، تاجگردون اعتبارنامه بررسی برای کافی فرصت تحقیق کمیسیون اینکه بیان با گچسارانروی مردم منتخب پرونده به مربوط ک

مدا و اسناد کلیه راستیآزمایی برای کافی فرصت ما و بود صفحه هزار بر مداربالغ و اسناد برخی نتوانیم تا شد موجب مسئله همین و نداشتیم را رارک ک

دهیم.قراربررسیمورد

تص اسالمی شورای مجلس تحقیق کمیسیون نظارتیرسخنگوی ردههای از برخی گزارش و موجود اسناد اساس بر تحقیق کمیسیون اساس، این بر کرد: یح

کرد.یرتصمیمگیتاجگردوناعتبارنامهدرباره

بخوانید:بیشتر

شداعالممجلسعلنیصحندرتاجگردوناعتبارنامهبررسینحوه

نشدآزمایی»«راستیوقتکمبودویادزحجمدلیلبهتاجگردوناعتبارنامهبامرتبطاسناد

***

ایراندرکروناآمارینرآخ

ال سادات آخرسیما درباره پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تاری،سخنگوی دیروز از گفت: آن، از ناشی فوت موارد و کرونا ویروس به مبتالیان آمار ین

و1399تیر4امروز هزار دو تشخیصی، قطعی معیارهای اساس بر کووید531و به مبتال جدید و19بیمار هزار یک که شدند شناسایی کشور از340در مورد

شدند.یربستبیمارستانهادرآنها

رسید.نفر501وهزار212بهکشوردر19کوویدبیمارانمجموعترتیباینبهگفت:وی

طول در متاسفانه افزود: بهداشت وزارت گذشته،24سخنگوی کووید133ساعت بیما19بیمار این باختگان جان مجموع و دادند دست از را خود بهرجان 9ی

رسید.نفر996وهزار

بخوانید:بیشتر

کشوردرکروناجدیدبیمار2531شناساییوفوتی133

میشودیراجباماسکاستان/7درمحدودیتهاگشتزباشدهاند/مبتالکرونابهاستانهابرخیدرمردمدرصد40

استمختلفاستانهایدراولپیکگردشبلکهیمرنداکرونادومپیکنگرفتیم/نظردرسادهراکرونابهداشت:یرزو

***

شد؟زدهکسیچهنامبهقالیبافحکمینرجدیدت

به را قاسمیان غالمرضا والمسلمین حجتاالسالم حکمی در قالیباف، مرمحمدباقر و موزه کتابخانه، اظهارریاست وی به خطاب و کرد منصوب مجلس اسناد کز

م و موزه کتابخانه، "رییس عنوان به را جنابعالی حوزوی، و قرآنی پژوهشی، سوابق و انقالبی و دینی تعهد به نظر اسالمیرداشت: شورای مجلس اسناد" کز

میکنم.منصوب

ش صنعتی دانشگاه دانشآموخته دکترقاسمیان دورههای و حوزه عالی دروس استاد تهران، استان علمیه حوزههای پژوهش معاون این از پیش و است یریف

است.بودهاصولیفقهی،قرآنی،حوزههایدرپژوهشگرودانشگاه

***

میکنیمتالشکارماناولساعتروحیههمانباآخرثانیهودقیقهتا

رییسجمهو روحانی، حسن والمسلمین السالم دررحجت اخیر ماه شش این در استراحت روز یک من اینکه بیان با دولت هیات جلسه در چهارشنبه روز ی

کنیم. کار مردم این برای است ما افتخار میکنیم. تالش کارمان اول ساعت روحیه همان با آخر ثانیه و دقیقه تا ما گفت: ندیدم؛ کشور اجرایی مسئولین بین
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دا را مشکالت این از عبور قدرت ما میدهد آزار را مردم که است نوسان در کاالها برخی قیمت هستند. روبرو روزها این در مشکالتی با مردم میدانم یم.رمن

است.بهترفروردینوگذشتهسالاسفندازخردادواردیبهشتشرایط

***

استیازدهممجلسعملکردبهوابسته1400انتخاباتدراصولگرایانیزپیروشانس

انتخابات درباره سیاسی مسائل کارشناس ایمانی، انتخابات1400ناصر در جناح کدام اینکه سالرگفت: جمهوی بیشت1400یاست شانس پیروراز برای یزی

حل پی در که بدهد نشان مردم به را دورنمایی حدودی تا بتواند مجلس این اگر دارد. بستگی آینده سال یک طی یازدهم مجلس عملکرد به است، برخوردار

داشت.خواهند1400یرجمهویاسترانتخاباتدریزپیروبراییربیشتشانساصولگرایانمیباشد،مردماقتصادیعمدتامشکالت

جهان با تند برخوردهای عدم با توام که محور اقتصاد گفتمان یک که هستم باور این بر بگیرد، قرار بررسی مورد مساله گفتمانی منظر از اگر اما افزود: وی

پیرورخا شانس گفتمانی یعنی باشد. موفقتر میتواند باشد، بیشتزج خاصری نگاهی شهروندان معیشتی و اقتصادی مشکالت به داخلی سطح در که دارد ی

زو خواستههای برابر در شدن تسلیم معنای به نبودن تندرو که داشت توجه باید البته نباشد؛ تندرو نیز خارجی سیاست در و باشد آمرداشته نیست.رگویانه یکا

و محمدحسینی، سالزسید در که را چهرهای هر طلبان اصالح گفت: فارس به نیز اسالمی ارشاد و فرهنگ پیشین رای1400یر جدی مشکل با بیاورند میدان به

ج این که رسیدهاند نتیجه این به و هستند ناراضی شدت به آن حامیان و فعلی دولت اعضای عملکرد ضعف از مردم که چرا میشوند مواجه بارمردم یان

فراموشی به را معضالت کردن برطرف و مردم به خدمت شدند سوار مراد اسب بر که هنگامی و رسیدند قدرت به اقتصادی رونق وعده و طمطراق پر شعارهای

سپردند.

گ انقالب نیروهای بین در حاضر حال گفت:در برایزحسینی متعددی های جمهورینه مطریاست وحدتری به معقول و منطقی کار و ساز با باید که هست ح

سرد موجب شوند چندگانگی و تشتت دچار اگر سالربرسند، مانند وضعیتی بسا چه و شد خواهند اللهی حزب و متدین مردم نگرانی و دلسردی 92گمی،

انقالبیگ مدعیان که شود این مردم برداشت و بیاید آورپیش رای نتیجه در و هستند خود باندی و فردی منافع و قدرت دنبال هم گری مشکلزی با آنان ینه

شود.مواجهجدی

***

میکنند؟حفظرامتخلفانناممردممگر

م بانک نوشت: خبرنیوز در اصالحطلب تحلیلگر عبدی، ارزکرعباس متخلفان اسامی اعالم بر مبنی روحانی آقای دستور از پس ساعاتی ایران صادرزی بیانیه ی،

ب عدم درصورت که: کرد اعالم ورو هیات مصوبات مطابق ارز صادزگشت تمام اسامی اقتصادی، هماهنگی عالی شورای مصوبات و خدماتیریران و کاال کنندگان

داد…خواهدانتشاررسانههادررانمیگردانندبرراصادراتیارزهایکه

خالف آنان اقدام اگر کند. بسنده متخلف اسامی انتشار به فقط و دهد، تقلیل اخالقی ضابطه به را خود مقررات که ندارند انتظار دولت و حکومت از مردم

وظایف لحاظ به و است تکمیلی و فرعی بحث یک آنان اسامی انتشار گرفت. نظر در آن برای مناسب مجازات نیز و باشد داشته اجرا ضمانت باید است

نیست.اصلیموضوعیحکومت

با را خود ارز باید کسی حتمزاگر باگرداند، معیارهای و ضوابط باید اسامیزًا انتشار از کسی اال و شود. تضمین دولت طرف از و شود معین ارز دادن گشت

کردن بالموضوع منزله به برخوردی نحوه چنین دارد؟ آنان برای فایدهای چه کنند حفظ تازه میکنند؟ حفظ را متخلفان نام مردم مگر داشت. نخواهد نگرانی

است.بودشازبهترنبودشباشد،نداشتهرامشهودجرمبهمرتکببازداشتحقپلیساگراست.دولتوحکومتحضور

***

نیستامکانپذیررئیسههیئتاستیضاح
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گفت در اسالمی شورای مجلس رئیسه هیئت عضو فراهانی، امیرآبادی برواحمد مبنی نمایندگان برخی اقدام به واکنش در جوان خبرنگاران باشگاه با گو

آییننامهرجمعآو اساس بر امر این حالیکه در گالیهمندند کمیسیونها چینش به نسبت همکاران برخی کرد: اظهار مجلس رئیسه هیئت استیضاح برای امضا ی

است.گرفتهصورتمجلسداخلی

بودجه و برنامه یا عمران کمیسیون به میخواهند حاال و بودند اجتماعی و فرهنگی کمیسیون در قبل دورههای در همکاران برخی مثال عنوان به افزود: او

نمیدهد.راکارایناجازهآییننامهًاطبیعتکهبروند

ت فراهانی عمأامیرآبادی مجلس رئیسه هیئت اعضای همه استیضاح کرد: درکید و کرده شکایت فرد یک از میتوانند تنها نمایندگان و نیست امکانپذیر اًل

بیاورند.آنبرایموجهیدلیلبایدضمن

بخوانید:بیشتر

نیستامکانپذیراًلعممجلسرئیسههیئتاعضایهمهاستیضاح

***

دارد؟ابهامیرمنصوقاضیگرم

کل مدیر فروزش، قانونیمهدی خبپزشکی نشست در تهران منصوراستان قاضی پرونده درخصوص سازمانری گفت: قانونیی استعالمپزشکی که زمانی تا

د قضایی مراجع منصوراز قاضی پرونده بررسی برای قضایی مراجع از استعالمی لحظه این تا که نمیدهد انجام اقدامی نکند، اینریافت ما اما است، نشده ی

کنیم.بررسیرادیگرپروندههایوپروندهاینکهیمرداروزشبانهازساعتهردرراآمادگی

«مرش نوشت: منصورق غالمرضا متوارگ قاضی جنازه کالبدشکافی نتیجه از بخشی این است»؛ بوده همراه خشونت با هتلری پنجره از سقوط با که است ی

د موسهستاره شد. کشته بخارست در منصورک قاضی مشکرگ ابتدا همان از که شتابزدهوی پاسخ یک از نشان بیشتر خودکشی اعالم و میرسید نظر به ک

سوی از جنازه کالبدشکافی نتیجه اعالم با هم اکنون و بود شده مواجه تردید با بهشدت حادثه روز از عینی شاهدان سخنان با داشت، رومانی دولت سوی از

اصل جنازه حمل ماشین و حادثه روز تصاویر انتشار با اجتماعی رسانههای در برخی همچنان هرچند است. شده تقویت او قتل ظن ایران به رومانی دولت

نیزرم را او مزگ بردهاند... سؤال منصوریر مرگ یک خاری ایرانی تبعه برای ساده نیسترگ قرارزجنشین قضائیه قوه کشفشده تازه فساد باند قلب در او یرا

است.مواجهجدیتردیدهایبااوگرماصلهمچنانهرچندمیکردهویدانیزرایرطبپروندهپنهانابعاداعترافاتشمیبودزندهاگرودارد

منصو غالمرضا حضور نوشت: هم اعتماد طبرروزنامه اکبر پرونده در متواری باری، وعده کشور، از شدنش دستگیزی سفارت، به مراجعه پلیسرگشت، سوی از ی

مراینت و مشروط آزادی دادگاهرپل، جلسه اولین آغاز با همزمان و خردادماه هجدهم از که است مواردی جمله از آن، از پیش موارد تمامی از عجیبتر گی

است.شدهحرمطهمدستش»21ویرطب«اکبرپروندهبهرسیدگی

پایدا جبهه سابق عضو رسایی، درحمید اواخر این ظاهرا که خاری تشکل این از دروناصولگرایی، اختالفات برخی گرفتن باال حواشیرپی میدان به پا شده، ج

طب «ناطقنورپرونده معرفی با و گذاشته طبری پیرامون حواشی حکومتی، سیستم در قضایی متهم این حضور عامل عنوان به کردهری» تازه مرحلهای وارد را ی

پایدا جبهه سابق عضو این توییتراست. حساب در طبری اکبر که شده مدعی خود درری عضویت سابقه با وی بشارتی آقای که زمانی «منافقین» یرزگروهک

ناطقنو اصرار با بوده فرماندارکشور به امنیتی مراکز از رایج استعالمات به نیاز بدون و دههری نیمه در و میشود منصوب نور شهرستان البی70ی همان با باز

خطرات نامهای در شاهرودی، آیتاهلل زمان در مروی آقای مرحوم رسایی، اخیر ادعای بر بنا میکند. کوچ قضاییه قوه طببه یادآورراکبر را قضاییه قوه در ی

طب پرونده در است الزم رسایی، عقیده به مواجهیم؟! پروندهای چنین با امروز که نکرده عمل خوبی به نظارتیاش وظیفه به ناطق چرا اما روابطرمیشود، ی،

ناطقنو با هراو تامین منبع درباره خصوصا گیرد. قرار بررسی مورد ساختزی ناطقنوینه مجلل علمیه طبرحوزه با ارتباطش و لواسان در پرسشهایری ی،

شده!حرمطمهمی
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بخوانید:بیشتر

یرمنصوقاضیپروندهبررسیبرایقانونیپزشکیآمادگی

***

نمیگیرمرامسکنینهزهکمک

گفت در اسالمی شورای مجلس در تهران نماینده تهرانی، آقا مرتضی بندهوحجتاالسالم گفت: نمایندگان، به مسکن ودیعه پرداخت به اشاره با تسنیم با گو

د را ودیعه این هستم هم مستاجر و دارم مسکن ودیعه این به احتیاج اینکه نمایندگانیرعلیرغم به مسکن ودیعه پرداخت اینکه بیان با وی کرد. نخواهم یافت

به اگر بنده اعتقاد به است شده سخت آنها برای مسکن تهیه و دارند قرار تنگنا در فعلی شرایط در مردم افزود: نیست مناسبی اقدام دارند مسکن تهران در که

بدهند.راودیعهایننیزنمایندگانبهمیشودپرداختمسکنودیعهمردم

***

متقاضیکمکمیسیونهایبهیازدهممجلسمشوق

مهمت از یکی اخیر هفتههای و روزها طی نوشت: است.رایلنا بوده مجلس تخصصی کمیسیونهای در نمایندگان حضور مجلس به مربوط موضوعات ین

در عضویت برای تقاضا ظاهرا قبل دورههای روال به شد. مشخص کمیسیونها دیگر از زودتر اسالمی شورای مجلس تخصصی کمیسیونهای اعضای اسامی

است.بودهغیراقتصادیکمیسیونهایازبیشتراقتصادیکمیسیونهای

انر کمیسیون عضو و میانه نماینده فرمند، میخواهندژفردین نمایندگان برخی گفت: اقتصادی کمیسیونهای به نمایندگان گرایش چرایی درباره دهم مجلس ی

و نمایندگی دوره چندین در افزود: وی دارند. گرایش کمیسیونها این به شخصی منافع دلیل به یا دهند انجام خاصی کارهای خود انتخابیه حوزه برای

است.نشدهتدوینبارهایندردرستیآییننامهمجلس،یرقانونگذا

را خارجی سفرهای مثل پرمتقاضی کمیسیونهای مشوقهای جدید دوره در دارد بنا رییسه هیات گفت: یازدهم مجلس رییسه هیات عضو سلیمی، علیرضا

کند.تقسیمکمیسیونهادیگربینوکندکم

***

کردتنفیذنفرهای7هیئتبهراکمیسیونهادبیرانانتخاببرایخودقانونیاختیارقالیباف

گفت در مجلس رئیسه هیئت عضو فراهانی، امیرآبادی مادهواحمد براساس اینکه به اشاره با ملت خانه با انتخاب63گو اختیار مجلس داخلی نامه آیین

از قانونی اختیار این از استفاده با میتواند مجلس رئیس گفت: است، اسالمی شورای مجلس رئیس برعهده پارلمان تخصصی کمیسونهای برای دبیران

کند.تعیینکمیسیونهابرایرادبیرانیپارلمان،ازجرخاافرادییاومجلسکنانرکامیان

هیئت آن براساس که کرده مشخص را نامهای شیوه قانونی، اختیار این وجود با مجلس رئیس قالیباف دکتر افزود: مجلس در قم مردم نفرهای7نماینده

از رئیسه،3متشکل هیئت عضو ساز3نفر براساس بتوانند مجلس، رئیس مشاوران از هم نفر یک و اجرایی و نظارتی قوانین، معاونان از مشخصیونفر کار

کنند.معرفیویبهوانتخابرادبیران

تص مدرامیرآبادیفراهانی دارای که مقننه قوه کارمندان از کدام هر نامه، شیوه این موجب به کرد: وریح کتبی آزمون در میتوانند هستند ارشد کارشناسی ک

حضو شرمصاحبه ارری از بعد شدگان پذیرفته اسامی مراحل، این در قبولی از بعد و کنند هیئتزکت میشوند7یابی معرفی قالیباف دکتر به و مشخص نفره

شود.صادراحکامشانتا

***

استتومانمیلیون4.5تهراندرفقرخط
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تهران در ترتیب این به که دهیم قرار نظر مد را آن استانی برش باید بلکه کنیم نگاه نباید را ملی فقر خط ما گفت: تهران استاندار بندپی، محسنی انوشیروان

هستند.ویژهکمکوتوجهنیازمندخانوارپرسترسزنانمیانایندروبودخواهدتومانمیلیون4.5فقرخط

)۱۰:۲۰-۹۹/۰۴/۰۴(تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدییرخبنشستاحمدوند؛علی

شد.گزارربتهراناستانقانونیپزشکیکلادارهسلیمانیقاسمحاجشهیدسردارساختماندرامروزظهرازپیشتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدیفروزشمهدییرخبنشست

/۹۹/۰۴(میدهدارائهراکشورقانونیپزشکیخدماتکلدرصد20تهرانقانونیپزشکیتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۴-۰۷:۰۸(

میدهدارائهراکشورقانونیپزشکیخدماتکلازدرصد20حدودتهراناستانقانونیپزشکیکهگفتتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

خب نشست در فروزش مهدی ایسنا، گزارش (چهارشنبربه امروز صبح که بهی قضائیه قوه گرامیداشت هفته از روز چهارمین با همزمان تبر) ضمن شد یکرگزار

میدهد.ارائهراکشورقانونیپزشکیخدماتکلازدرصد20حدودتهراناستانقانونیپزشکیکلادارهکرد:اظهارقضائیه،قوههفته

داردادامه

تازهتدبیریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۵۰-۹۹/۰۴/۰۴(تهراندرپزشکیقصورصدردرزایمانوزنانجراحی

خبرگزارخب نشست در تهران استان قانونی پزشکی کل مدیر میزان- جراحیری رشتههای در پزشکی قصور پروندههای گفت: تهران استان قانونی پزشکی کل مدیر رسانه اصحاب با ی
دارد.راآمارینربیشتمورد893زایمانوزنان

کلرگزارخب مدیر _ میزان قانونیی خبپزشکی نشست در تهران بهشتیراستان شهید خاطره و یاد و قضاییه قوه هفته گرامیداشت ضمن رسانه اصحاب با ی

کرد.یحرتشرامجموعهاینعملکردگزارشیارانشو

عملکرد درباره قانونیفروزش بپزشکی کل اداره رویکرد گفت: تهران سراستان دسترسی اصل دو است.رپایه آموزشی نظرات کیفیت ارتقا و خدمات به مردم یع

کل اداره افزود: قانونیوی بیشتپزشکی تهران وراستان دارد را کشور جمعیت اساس بر رسانی خدمات گستره سازمان20ین خدمات کل از پزشکیدرصد

میشود.ارائهتهراناستاندرکشورقانونی

عملکرد حوادث این متوفیات امور به رسیدگی و بهنگام و فعال حضور با که بودیم روبرو ... و هواپیما سقوط ماه، آبان حوادث با گذشته سال در افزود: وی
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بیشت حساسیت با قانونی، کارپزشکی تالش با و نمود مواجه اسری در رسانی توفیق باالترکنان، و خطا بدون وقت نصیبرع علمی کیفیت پزشکیین

شد.تهراناستانقانونی

جا سال در مهم اقدامات از افزود: برنامهرفروزش آن برای که سزیری معاینات پروندههای به رسیدگی زمان مدت کاهش است شده تعیینری است. پایی

م کمترعلت در کیفیترگ حفظ با ... و شناسی سم و شناسی آسیب آزمایشات انجام و تخصصی کمیسیونهای پروندههای به رسیدگی و زمان مدت ین

سازمان تحول برنامه اساس بر قانونیعلمی جاپزشکی سال در عمرانی برنامههای از همچنین بود خواهد ظرفیترکشور با پذیرش سالن احداث در300ی نفر

است.جسد400پوششتوانبااجسادیردانگهسردخانهاحداثوکزیرکهآزمایشگاهیتشخیصیکزرم

سازمان همت با افزود: قانونیوی فیپزشکی فضای کمبود و فرسودگی به توجه با شزکشور واحدهای تخریکی تهران شمال و اینهارق مجدد احداث و یب

داشت.خواهیمرا

سال در افزود: س98فروزش معاینات حوزه در و237پاییر، قبل437هزار سال به نسبت که شد تشکیل کل2پرونده از است. داشته کاهش درصد دهم

سال در حدود98معاینات با نزاع معاینات بیشت99، پرونده قبلرهزار سال به نسبت که است داده اختصاص خود به را آمار دا1/4ین امار کاهش یم.ردرصد

است.شدهثبتامارکاهشدرصد97،2سالدرکهبررسیپرونده1870جنینسقط

تعداد روانپزشکی حوزه در افزود: و12وی سال436هزار به نسبت که افزایش97پرونده با معاینه8و16، کل متوفیات حوزه در هستیم. مواجه درصد دهم

سال در و98،12اجساد سال829هزار به نسبت که شدند فوت علت تعیین حدود97نفر مربوط5/7، متوفیات خصوص در همچنین است داشته رشد درصد

رانندگی حوادث متوفیات1241به کاهش که بوده گا5/9مورد موضوع به مربوط متوفیات دیگر سویی از کردیم ثبت را سالزدرصد در مورد98،136گرفتگی

کاهش که مخدر19بوده مواد مصرف سوء از ناشی متوفیات به مربوط آمار دیگر سویی از هستیم شاهد را افزایش1144درصدی قبل سال به نسبت که 17بوده

شاهدیم.رادرصدی

سال در تخصصی کمیسیونهای حوزه در کرد: اضافه شده98فروزش بررسی پروندههای تعداد کاهش7345، با قبل سال به نسبت که بوده 6/1پرونده

پزشکی، قصور حوزه در پروندهها این هستیم؛ قانونیدرصدی پزشکیپزشکی قصور حوزه در که میشود بررسی روانپزشکی شد4663و بررسی پرونده مورد

میزان به پروندهها آمار قبل سال به نسبت کمیسیون4/5که حوزه در همچنین است داشته کاهش قانونیدرصد سالپزشکی با98،1890در که بوده مورد

کردیم.ثبترادرصدی22/9افزایش،97سالبهنسبتکهبودهمورد792روانپزشکیحوزهدردیگرسوییازهستیممواجهدرصدی18آمارکاهش

کل قانونیمدیر زایمانپزشکی و زنان جراحی رشتههای در پزشکی قصور پروندههای گفت: تهران بیشت893استان تعدادرمورد این از که دارد را آمار ین

قصور،304پرونده و589مورد تبرئه تعداد304مورد با دندانپزشکی رشته در اند؛ شده محکوم جراحی270مورد؛732مورد رشته در است شده تبرئه پرونده

با پرونده،651عمومی و300مورد اثبات پزشکی قصور با351مورد پالستیک جراحی رشته در همچنین شد تبرئه چهارم516پرونده جایگاه در پرونده مورد

اند.شدهتبرئهپرونده229ومحکوممورد287کهگرفتهقرارشکایتتعداد

جا سال ابتدایی ماهه سه آمار به اشاره با سروی و بالینی معاینات حوزه در گفت:ری و48پایی سال526هزار به نسبت که است بوده حوزه این در پرونده

کاهش نیز17/2قبل رانندگی تصادفات مصدومان زمینه در همچنین ایم کرده ثبت را سال6392درصدی به نسبت که بررسی میزان98پرونده به آمار کاهش ،

شاهدیم.رادرصدی32/2

تص روانپزشکیرفروزش حوزه در کرد: افزایش2726یح قبل سال مشابه زمان به نسبت که است شده کارشناسی پرونده که20مورد هستیم مواجه را درصدی

سال در که معناست بدین آن افزایش معیار99دلیل تک صورت به آمار افزایش و است بوده فعالتر حوزه این در معاینات و بودیم مواجه کرونا شیوع با

نیست.

سال در گفت: و کرد اشاره آزمایشگاهها عملکرد به شده98وی بررسی پروندههای تعداد شناسی سم حوزه کاهش6206در و منفی رشد که بوده 4مورد
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نیز ژنتیک بخش در داشتیم؛ را آمار حدود3754درصدی قبل سال به نسبت که بوده آزمایشگاهی9پرونده پزشکی به ارجاعی پروندههای تعداد افزایش درصد

هستیم.شاهدراتهراناستاندرژنتیک

کل قانونیمدیر غپزشکی آمار به اشاره با تهران سالراستان در متوفیات و شدگی نیز98ق حوزه این در گفت: به69، نسبت که است بوده مذکور آمار مورد

است.داشتهافزایشدرصدی23قبلسال

بیما یک کرونا هستیم؛ مواجه فوت علت تعیین در مواردی با کارشناسی مرجع عنوان به گفت: کرونا از ناشی متوفیات خصوص در دررفروزش که است ی

نمیشود.ارجاعقانونیپزشکیبهلذانشدهتلقیکومشکگرمومیشودصادردفنجوازبیمارستان

سال در افزود: که98،242وی گرفته صورت ساختگی تصادفات مابقی220مورد و مرد کاهشزمورد میان دراین که است بوده شاهد4/7ن را درصدی

ج و ضرب آثار تشخیص ما کارشناسان وظایف از یکی همچنین تجربهربودیم هم و الزم علم هم ما همکاران و دارد معیارهایی که است واقعی با ساختگی ح

است.سادهوسهلآنتشخیصودارندراکافی

پیام/انتهای

شیعهفردا،شهرتابناک،یرخبپایگاهایرانیان/سپهراسکناس،اصالحات،صداییزد،آفتابجوان،ایرانی،توسعهروزنامهسیما/وصداایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع
ایرانی-آنالینتوسعهیها،ریارشهایران،دانشجویانخبرنامهنیوز،

)۰۷:۵۶-۹۹/۰۴/۰۴((تهران)مخدرموادمصرفسودلیلبهمیروگرمافزایش

داد.خبرموادمخدرسومصرفدلیلبهمیروگرمافزایشازقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش مدیرگزاربه فروزش مهدی موج، قانونیکلری خبپزشکی نشست در تهران کلراستان اداره محل در امروز ظهر از پیش که قانونیی استانپزشکی

میدهد.ارائهراکشورقانونیپزشکیسازمانخدماتازدرصد20حدودتهراناستانقانونیپزشکیکلادارهگفت:شد،گزارربتهران

دهیم.انجامرااقداماتدقتینرباالتباتوانستیمکهبودیمروروبه...وکرکناناوچههواپیما،سقوطمانندحوادثیباگذشتهسالدرداد:ادامهوی

خدمات و اقدامات از آمارهایی ارائه به ادامه در قانونیفروزش سالپزشکی در گفت: و پرداخت تهران س98استان معاینات مجموعهرکل در پزشکیپایی

است.داشتهکاهشدرصددهمدوبود،مورد840وهزار237پروندههاتعدادکه97سالبهنسبتکهبودپرونده437وهزار237تهران،استانقانونی

سال معاینات کل از افزود: باربیشت98وی مورد و99ین سال907هزار به نسبت که است بوده نزاع پروندههای بررسی به مربوط درصدی1.4کاهش97مورد

است.داشته

است.داشتهدرصدی2کاهشیوبوده97سالدرمورد1908آماراینکهشدبررسیجنینسقطپرونده98،1870سالدرفروزشگفتهبه
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است.داشتهافزایشدرصد16.8قبلشسالبهنسبتکهشدهبررسیپرونده436وهزار12روانپزشکیحوزهروانپزشکیدرمعاینهپروندههایافزایش

افزود: و12فروزش سال829هزار در شده با98فوت آن مقایسه در که شدند تکلیف و12تعیین سال149هزار متوفیان97مورد هستیم.همچنین رشد شاهد

است.داشتهدرصدی5.9کاهشی97سالبامقایسهدرکهبودهمورد1241رانندگیحوادث

بود.مورد97،168سالدرآماراینافزود:وکرداعالممورد136را98سالدرگرفتگیزگاشدگانفوتشماروی

م موادمخدرمدیرافزایش سوءمصرف دلیل به قانونیکلرگ مپزشکی افزایش سالراز در گفت: و داد خبر موادمخدر سومصرف دلیل به میر و نفر98،1144گ

فوتیها شمار که قبلش سال با مقایسه در امار این که دادند دست از را خود جان مخدر مواد سومصرف دلیل رشدی900به بود، نشان27.1مورد را درصدی

میدهد.

به رسیدگی از سال4663فروزش در پزشکی قصور سال98پرونده با مقایسه در آمار این افزود: و داد پروندهها97خبر شمار کاهش4885که بود، 4.5مورد

است.داشتهدرصدی

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی مورد در تهران باراستان زایمان و زنان رشته به مربوط اول رتبه گفت: نیز رسیده ثبت به آنها در قصور گزارش که رشتههایی ین

است.شدهمحکومیتعدمبهمنجرآنمورد589ومحکومیتبهمنجرآنمورد304کهاستپروندهمورد893

با دندانپزشکی به مربوط دوم رتبه داد: ادامه که732وی است با462مورد عمومی جراحی به مربوط سوم رتبه است. شده محکومیت به منجر آن 651مورد

است.شدهمنجرمحکومیتبهانمورد300استپرونده

است.شدهمورد287برایمحکومیترایصدوربهمنجرآنپرونده516کهبودهپالستیکجراحیبهمربوطنیزچهارمرتبهافزود:وی

نیوزشیعهوانا،نیوز،مرورنو،سالمیرخبپایگاهاطالعات/روزنامهدیگر:منابع

(تهران)استنزاعبهمربوطمعایناتحجمینربیشتروانپزشکی/حوزهدرپروندههاافزایشتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی
)۹۹/۰۴/۰۴-۰۷:۴۵(

داد.خبر۹۸سالدرروانپزشکیحوزهدرپروندههاافزایشازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

شد.گزارربقضائیهقوههفتهمناسبتبهتهراناستانقانونیپزشکیکلمدیرفروزش،مهدییرخبنشستایلنا،خبرنگارگزارشبه

کل اداره رویکرد گفت: نشست این ابتدای در قانونیفروزش سپزشکی دسترسی مهم اصل دو پایه کارشناسیربر نظام کیفیت ارتقای و خدمات به مردم یع

گرفتیم.مدنظراهدافتحققبرایموجودهایظرفیتازاستفادهباراخودتوانوتالشهمهراستاایندراست.

حدود اینکه بیان با خدمات۲۰او از قانونیدرصد ماه،پزشکی آبان حادثه جمله از حوادثی با گذشته سال در گفت: شود، می ارائه تهران استان در کشور

شد.انجامیربیشتحساسیتباقانونیپزشکیاقداماتبهنگاموفعالحضورباکهبودیممواجهکرکناشناوروکراینیواهواپیماییسقوط

جا سال مهم اقدامات جمله از داد: ادامه سراو معاینات های پرونده به رسیدگی زمان مدت کاهش به توان می مری عالئم تعیین و متوفیان معاینات گرپایی،

کرد.اشارهعلمیکیفیتحفطباتخصصیهایکمیسیونهایپروندهبهرسیدگیزمانمدتینرکمتدر

ظرفیت با پذیرش سالن احداث عمرانی؛ های برنامه داد: ادامه که۳۰۰او در جازیرنفر سال های برنامه دیگر از متوفیان خانواده به رسانی خدمات برای یرک

نگهدا سردخانه احداث همچنین پوششراست. توان با علمی شرایط در اجساد حدود۴۰۰ی اعتبار با پیمانکاررمیلیارد۲۰جسد با قرارداد انعقاد حال در یال

ان)(تهرمخدرموادمصرفسودلیلبهمیروگمرایشافزموج:|خبرخبرادامهادامه
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است.

سال در اینکه بیان با کل۹۸او اداره در که معایناتی قانونیکل برپزشکی بالغ گرفت انجام تهران و۲۳۷استان به۴۳۷هزار نسبت گفت: شد تشکیل پرونده

است.یافتهکاهشبالینیمعایناتهایپروندهتعداددرصددهمدوقبلسال

بیشت نزاع به مربوط معاینات معاینات، کل مجموع از اینکه بیان با همچنین گفت:رفروزش داده، اختصاص خود به را حجم و۹۹ین مربوط۹۰۷هزار پرونده

است.یافتهکاهشآماردرصد۱/۴قبلسالبهنسبتکهاستبودهنزاعهایپروندهبررسیبه

است.داشتهکاهشدرصددوآنازقبلسالبهنسبتکهگرفتقراربررسیموردپرونده۸۷۰وهزار،۹۸سالدرجنینسقطدرافزود:او

کل قانونیمدیر شدهپزشکی تشکیل قبل سال در که هایی پرونده تعداد روانپزشکی حوزه در گفت: تهران و۱۲استان نسبت۴۳۶هزار که است بوده پرونده

افزایش با قبل سال سال۱۶/۸به در اجساد معاینه کل متوفیان حوزه در هستیم. مواجه درصدی مجموع۹۸دهم و۱۲در تکلیف۸۲۹هزار تعیین شده فوت

هستیم.شاهددرصدی۵/۷حدودرشدباواستبودهمورد۱۴۹وهزار۹۷۱۲سالدرکهشدند

و هزار رانندگی حوادث به مربوط متوفیان داد: ادامه سال۲۴۱او در که است بوده و۹۷مورد هزار رقم کاهش۳۱۹این و است بوده درصدی۵/۹مورد دهم

است.داشتهدرصدی۱۹کاهشوبودمورد۱۶۸آنازقبلسالدرکهاستبودهمورد۱۳۶تعداد۹۸سالدرگرفتگیزگابهمربوطمتوفیانکردیم.ثبترا

و هزار مخدر مواد سوءمصرف از ناشی متوفیان به مربوط آمار داد: ادامه آن۱۴۴وی از قبل سال در که است افزایش۹۰۰مورد و شد ثبت درصدی۲۷/۱مورد

است.داشته

آما به همچنین تخصصیروی های کمیسیون حوزه در در قانونیی سالپزشکی در تهران تعداد۹۸استان گفت: و کرد و۷اشاره بررسی۳۴۵هزار پرونده

قبل سال در که شد تکلیف تعیین و۷و کاهش۸۱۹هزار و بوده سه۶/۱مورد در پزشکی های کمیسیون های پرونده تعداد مجموع از است. داشته درصدی

پزشکی، قصور قانونیحوزه پزشکیپزشک روان آن۶۶۳هزار۴و از قبل سال در رقم این که است بوده پزشکی قصور های پرونده به مربوط و۴مورد هزار

هستیم.مواجهدرصدی۴/۵کاهشباوبودهمورد۸۸۵

دارد...ادامه

آنالینشفاراسخون،الف،یرخبپایگاهیزد/آفتابروزنامهآنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۱۳-۹۹/۰۴/۰۴((تهران)کردند؟شکایتپزشکیرشتههایکدامازبیشترمردم

داشتهاند.راشکایتینربیشتپالستیکجراحیرشتهوعمومیجراحیدندانپزشکی،زایمان،وزنانبیمارانگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلمدیر

خب سالمت خبرنگار گزارش کلرگزاربه مدیر فروزش مهدی فارس، قانونیی خبپزشکی نشست در تهران براستان قضاییه قوه هفته مناسبت که شد،ری گزار

س دسترسی اصل دو پایه بر ما رویکرد داشت: بهراظهار تا گرفتیم کار به را خودمان تالش تمام راستا این در که است کارشناسی نظرات کیفیت ارتقای و یع

سازمان خدمات کل از درصد بیست تهران کل اداره برسیم، قانونیاهداف حادثهپزشکی جمله از ویژهای حوادث با گذشته سال در میدهد. ارائه را کشور کل

داشتیم.راعلمیکیفیتینرباالتبارسانیخدمتتوفیقکهبودیممواجهآبانحوادثوکرکناشناورکراین،واهواپیمای

جا سال مهم اقدامات از افزود: سروی معاینات زمان مدت کاهش مری، علت تعیین و کمترپایی در تحولرگ برنامه اساس بر علمی کیفیت حفظ با زمان ین

شد.خواهداحداثمراجعهکنندگانبستگانپذیرشبرایکزیرکهدرنفر300پذیرشظرفیتباسالناحداثبود.خواهدسازمان

استاعنزبهمربوطمعایناتحجمینبیشترشکی/روانپزهحوزدرپروندههاایشافزان:تهراستانقانونیشکیپزکلمدیرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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پذیرش با سردخانه احداث اینکه بیان با میلیارد400فروزش بیست اعتبار با آزمایشگاهرجسد است،گفت: انجام حال در قانونییال تهرانپزشکی استان

فرماندا محل از آن اعتبار که شد خواهد ایجاد کیفیت با خدمات ارائه همتریربرای با است؛ شده تامین قانونیی شپزشکی فرسوده واحدهای ورکشور ق

شد.خواهدیزبازساویبرتختهرانشمال

قانونیکلرمدی سالپزشکی در افزود: تهران س1398استان بالینی معاینات تهرانرتمام سال437هزارو237پایی به نسبت که است بوده دهم97پرونده دو

سال معاینات کل از است. داشته کاهش بیشت98درصد نزاع به مربوط معاینات تهران کهراستان است داشته را حجم که907هزارو99ین است بوده پرونده

است.داشتهکاهشدرصدچهاردهمویک97سالبهنسبت

تص سالروی در جنین سقط زمینه در کرد: سال98،1870یح به نسبت که است شده بررسی جنین سقط حوزه97پرونده در است. داشته کاهش درصد دو

سال436هزارو12روانپزشکی در افزایش98پرونده با که شد تهران16.8بررسی استان اجساد معاینات جمع متوفیات حوزه در هستیم. مواجه درصد 12دهم

سال829هزارو در که شدهاند فوت علت تعیین شده رقم97فوت که12149این بوده رانندگی5.7مورد حوادث به مربوط متوفیات است. داشته رشد درصد

بودهایم.97سالبهنسبتدرصدی5.9کاهششاهدکهاستبودهمورد1241قبلسالدر

سال در فروزش، گفته گا98،136به براثر سالزنفر در مواد مصرف سو از ناشی متوفیات تعداد کردهاند. فوت به98،1144گرفتگی نسبت که است بوده مورد

است.داشتهافزایشقبلسال

و روانپزشکی پزشکی، قصور حوزه سه در پزشکی کمیسیون پروندههای کرد: خاطرنشان قانونیوی آنهاپزشکی مجموع که سال7345است در تعداد98که

است.داشتهکاهشدرصد4.5حدود97سالبهنسبت98سالدرکهاستبودهمورد4663پزشکیقصورپرونده

سال در داد: ادامه حوزه98فروزش قانونیدر سال1890پزشکی به نسبت که است شده بررسی سال18.6کاهش97پرونده در است. داشته به98درصدی

است.داشتهدرصدی29.2افزایش97سالبهنسبتکهشدرسیدگیروانپزشکیپرونده792

قانونیکلرمدی زایمانپزشکی و زنان جراحی حوزه در افزود: تهران است،893استان بوده پزشکی و589خطای شدند تبرئه شدند،304نفر محکوم مورد

دندانپزشکی که732رشته بوده شکایت در432مورد و شدهاند محکوم که270مورد بوده عمومی جراحی سوم رشته است. بوده قصور عدم مورد651پرونده

است.بودهشکایتمورد516دارایکهاستپالستیکجراحیبعدیرشتهواستداشتهشکایت

دارد/ادامه

)۰۹:۴۳-۹۹/۰۴/۰۴((تهران)نداشتیمیرمنصوDnaاخذبارابطهدراستعالمیتهران:استانقانونیپزشکیکلمدیر

نداشتیم.یرمنصوغالمرضاگرمپروندهبارابطهدرقضاییمراجعازاستعالمیگفت:تهرانقانونیپزشکیکلمدیر

مهر خبرنگار گزارش آماTبه ارائه با خبرنگاران جمع در فروزش عملکردرمهدی از قانونیی سپزشکی معاینات کل گفت: سالرتهران در ۴۳۷هزار۹۸،۲۳۷پایی

است.داشتهافزایشدرصددوبودهپرونده۸۴۰وهزار۲۳۷که۹۷سالبهنسبتکهاستشدهتشکیلپروندهمورد

داشتهایم.کاهشحوزهایندردرصد۱۲.۵گفت:نزاعبهمربوطمعایناتآمارخصوصدرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

سال در گفت: جنین سقط آمار با رابطه در و۹۸فروزش هزار سال۸۷۰، به نسبت تعداد این که گرفته قرار بررسی مورد داشته۹۷پرونده آمار کاهش درصد دو

است.

ان)(تهردند؟کرشکایتشکیپزشتههایرکدامازبیشتردممرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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سال در رسیدگی مورد پروندههای تعداد کرد: بیان روانپزشکی حوزه پروندههای با رابطه در و۹۸،۱۲وی سال۴۳۶هزار در که بوده مورد۶۴۶هزار۹۷،۱۰مورد

هستیم.درصدی۱۶.۸کاهششاهدکهبوده

سال در که اجسادی معاینه کل کرد: بیان متوفیان پروندههای خصوص در کل۹۸وی اداره قانونیدر آزمایشگاهیپزشکی تشخیصی مجموعه در و تهران

گرفته و۱۲صورت سال۸۲۹هزار به نسبت و شدهاند فوت علت تعیین که بوده و۱۲که۹۷مورد حدود۱۴۹هزار بوده زمینه۵۷مورد این در را رشد درصد

بودهایم.شاهد

قانونیکلرمدی مپزشکی در تشکیک به توجه با آیا اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در تهران منصوراستان قاضی منصورگ خانواده و «جسد» از آزمایشری ی

DNAدیگ اقدام یا سازمانرگرفته گفت: دادهاید؟ انجام قانونیی کارشناسیپزشکی کار قضائی مراجع استعالم به پاسخ در باید دارد که ذاتی وظیفه تبع به

ط از استعالم هیچگونه حاضر حال در دهد. کلرانجام اداره در اشاره مورد پرونده با ارتباط در قضائی مراجع قانونییق نگرفتهپزشکی صورت تهران استان

کنیم.رسیدگیآناساسبربعدچیستشدهخواستهماازکهیرنظواستعالمیمفادکهببینیمبایدبگیردصورتهماستعالمیًاقاعدتاگراست.

نیوز،آفتابتابناک،یرخبپایگاهخراسان/مزایده،مناقصهابتکار،صنعت،جهانروزنامهایسکانیوز/پانا،خبرنگاران،باشگاهفارس،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
تازه،افقاقتصادنیوز،فارس،اکواکونومیست،ایرانوالیت،حامیانآنالین،ایرانخرداد،جماران،نیوز،نامهملیت،انتخاب،نیوز،فرداآنالین،یرهمشهخبرآنالین،

مجلهشیرازه/تیک،خبر،ایراننیوز،تیردادها،ینربرتسال،شعارایران،دیدهبانآنالین،اعتماد،24رویدادداغ،خبرنو،سالمممتازنیوز،،۲۴اقتصاداقتصادی،گزارش
رویکردنامههفته

)۰۸:۲۸-۹۹/۰۴/۰۴((تهران)زایمانوزنانجراحانازشکایاتینربیشتکرد؛اعالمتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.شدهپالستیکجراحانوعمومیجراحاندندانپزشکان،زایمان،وزنانجراحانازترتیببهشکایاتینربیشتپزشکیقصورپروندههایبررسیدر

خب خبرنگار گزارش خبرگزاربه نشست در فروزش مهدی دکتر ؛ سیما و صدا گذشتهری سال افزود: و7ی تخصصی345هزار کمیسیونهای در پزشکیپرونده

میدهد.نشان98سالدررادرصدی6حدودکاهشواستبودهمورد819وهزار7آنازپیشسالدرکهشدبررسیتهراناستانقانونی

قانونیکلرمدی پزشکی،پزشکی قصور حوزه سه در پزشکی کمیسیون پروندههای که این به اشاره با تهران قانونیاستان میشود،پزشکی بررسی روانپزشکی و

کمیسیونهای در که پزشکی قصور پروندههای بحث در قانونیگفت: گذشتهپزشکی سال در شد رسیدگی تهران و4استان که663هزار شد بررسی پرونده

است.داشته97سالبامقایسهدردرصدینیمو4کاهش

گذشته سال در گفت: پزشکی قصور پروندههای جزئیات درباره که893وی شد تشکیل زایمان و زنان جراحان از شکایت و304پرونده محکوم 589مورد

شدند.تبرئهمورد

ارتباط همین در افزود: فروزش که732دکتر شد تشکیل دندانپزشکان خصوص در و462پرونده محکوم از270نفر و شدند تبرئه از651نفر که شکایتی

ان)(تهرنداشتیمیمنصورDnaاخذباابطهردراستعالمیان:تهراستانقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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گرفت صورت عمومی و300جراحان محکوم از351نفر و شدند تبرئه د516نفر پالستیکرشکایت جراحان از شده و287یافت محکوم تبرئه202نفر نفر

شدند.

کمیسیون به مربوط پروندههای خصوص در گفت: قانونیوی وپزشکی هزار گذشته سال در آن890نیز از پیش سال در که شد بررسی و2پرونده 321هزار

میدهد.نشانرا98سالدردرصدیدهم6و18کاهشکهبودشدهبررسیپرونده

کل قانونیمدیر گذشتهپزشکی سال در روانپزشکی کمیسیونهای در شده رسیدگی پروندههای تعداد افزود: تهران از792استان پیش سال در که بود پرونده

میدهد.نشان98سالدررادرصدی29افزایشکهبودشدهرسیدگیپرونده613آن

یارآخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

گرممورد۲۵۳ثبتقشدگی/رغآماردرصدی۲۳رشدروانپزشکی/حوزهدرپروندههاافزایشتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی
)۰۸:۴۰-۹۹/۰۴/۰۴((تهران)متانولالکلبامسمومیتازناشی

داد.خبر۹۸سالدرروانپزشکیحوزهدرپروندههاافزایشازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

شد.گزارربقضائیهقوههفتهمناسبتبهتهراناستانقانونیپزشکیکلمدیرفروزش،مهدییرخبنشستایلنا،خبرنگارگزارشبه

کل اداره رویکرد گفت: نشست این ابتدای در قانونیفروزش سپزشکی دسترسی مهم اصل دو پایه کارشناسیربر نظام کیفیت ارتقای و خدمات به مردم یع

گرفتیم.مدنظراهدافتحققبرایموجودهایظرفیتازاستفادهباراخودتوانوتالشهمهراستاایندراست.

حدود اینکه بیان با خدمات۲۰او از قانونیدرصد ماه،پزشکی آبان حادثه جمله از حوادثی با گذشته سال در گفت: شود، می ارائه تهران استان در کشور

شد.انجامیربیشتحساسیتباقانونیپزشکیاقداماتبهنگاموفعالحضورباکهبودیممواجهکرکناشناوروکراینیواهواپیماییسقوط

جا سال مهم اقدامات جمله از داد: ادامه سراو معاینات های پرونده به رسیدگی زمان مدت کاهش به توان می مری عالئم تعیین و متوفیان معاینات گرپایی،

کرد.اشارهعلمیکیفیتحفطباتخصصیهایکمیسیونهایپروندهبهرسیدگیزمانمدتینرکمتدر

ظرفیت با پذیرش سالن احداث عمرانی؛ های برنامه داد: ادامه که۳۰۰او در جازیرنفر سال های برنامه دیگر از متوفیان خانواده به رسانی خدمات برای یرک

نگهدا سردخانه احداث همچنین پوششراست. توان با علمی شرایط در اجساد حدود۴۰۰ی اعتبار با پیمانکاررمیلیارد۲۰جسد با قرارداد انعقاد حال در یال

است.

سال در اینکه بیان با کل۹۸او اداره در که معایناتی قانونیکل برپزشکی بالغ گرفت انجام تهران و۲۳۷استان به۴۳۷هزار نسبت گفت: شد تشکیل پرونده

است.یافتهکاهشبالینیمعایناتهایپروندهتعداددرصددهمدوقبلسال

ان)(تهرایمانزوزناناحانجرازشکایاتینبیشترسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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بیشت نزاع به مربوط معاینات معاینات، کل مجموع از اینکه بیان با همچنین گفت:رفروزش داده، اختصاص خود به را حجم و۹۹ین مربوط۹۰۷هزار پرونده

است.یافتهکاهشآماردرصد۱/۴قبلسالبهنسبتکهاستبودهنزاعهایپروندهبررسیبه

است.داشتهکاهشدرصددوآنازقبلسالبهنسبتکهگرفتقراربررسیموردپرونده۸۷۰وهزار،۹۸سالدرجنینسقطدرافزود:او

کل قانونیمدیر شدهپزشکی تشکیل قبل سال در که هایی پرونده تعداد روانپزشکی حوزه در گفت: تهران و۱۲استان نسبت۴۳۶هزار که است بوده پرونده

افزایش با قبل سال سال۱۶/۸به در اجساد معاینه کل متوفیان حوزه در هستیم. مواجه درصدی مجموع۹۸دهم و۱۲در تکلیف۸۲۹هزار تعیین شده فوت

هستیم.شاهددرصدی۵/۷حدودرشدباواستبودهمورد۱۴۹وهزار۹۷۱۲سالدرکهشدند

و هزار رانندگی حوادث به مربوط متوفیان داد: ادامه سال۲۴۱او در که است بوده و۹۷مورد هزار رقم کاهش۳۱۹این و است بوده درصدی۵/۹مورد دهم

است.داشتهدرصدی۱۹کاهشوبودمورد۱۶۸آنازقبلسالدرکهاستبودهمورد۱۳۶تعداد۹۸سالدرگرفتگیزگابهمربوطمتوفیانکردیم.ثبترا

و هزار مخدر مواد سوءمصرف از ناشی متوفیان به مربوط آمار داد: ادامه آن۱۴۴وی از قبل سال در که است افزایش۹۰۰مورد و شد ثبت درصدی۲۷/۱مورد

است.داشته

آما به همچنین تخصصیروی های کمیسیون حوزه در در قانونیی سالپزشکی در تهران تعداد۹۸استان گفت: و کرد و۷اشاره بررسی۳۴۵هزار پرونده

قبل سال در که شد تکلیف تعیین و۷و کاهش۸۱۹هزار و بوده سه۶/۱مورد در پزشکی های کمیسیون های پرونده تعداد مجموع از است. داشته درصدی

پزشکی، قصور قانونیحوزه پزشکیپزشک روان آن۶۶۳هزار۴و از قبل سال در رقم این که است بوده پزشکی قصور های پرونده به مربوط و۴مورد هزار

هستیم.مواجهدرصدی۴/۵کاهشباوبودهمورد۸۸۵

سال در روانپزشکی حوزه در گفت: روانپزشکی های پرونده به رسیدگی خصوص در شده۹۸او رسیدگی های پرونده افزایش۷۹۲تعداد که است بوده مورد

است.داشتهدرصدی۲۹.۲

بیشت اینکه بیان با رقمرفروزش با پزشکی قصور های پرونده رشته۸۹۳مورد۴۶۶۳ین بعدی رتبه در گفت: است بوده زایمان زنان جراحی به مربوط مورد

پرونده تعداد با پزشکی تعداد۷۳۲دندان عمومی جراحی رشته است. بوده با۶۵۱مورد پالستیک جراحی رشته است. بوده چهارم۵۱۶مورد جایگاه در مورد

شدند.تبرئهپرونده۲۲۹وشدندمحکوممورد۲۸۷کهاستبودهشکایاتتعداد

جا سال اول ماهه سه در متوفیان حوزه در داد: ادامه وراو هزار دو بر بالغ معاینات کل سال۷۵۰ی اول ماهه سه در پرونده سال۹۹مورد در که دو۹۸بود

است.شدهثبتمورد۷۸۰وهزار

جا سال نخست ماهه سه در مخدر مواد مصرف سوء از ناشی متوفیان گفت: سال۱۸۱یرفروزش اول ماهه سه در که است بوده بوده۹۷،۱۲۳مورد مورد

ایم.بودهدرصدی۴۷/۲افزایششاهدموردایندرواست

های آزمایشگاه ساالنه عملکرد درخصوص همچنین قانونیوی سالپزشکی بررسی۹۸در مورد های پرونده کل تعداد شناسی سم حوزه در و۶گفت: ۲۰۶هزار

است.داشتهدرصدی۴/۹کاهشواستبودهمورد۵۲۴وهزار۹۷،۶سالدرتعداداینکهاستبودهمورد

قانونیکلرمدی غپزشکی از ناشی متوفیان تعداد سالرگفت: در شدگی سال۶۹تعداد۹۸ق در که است بوده تعداد۹۷مورد و۵۶این بوده درصد۲۳مورد

داشتیم.راشدگیقرغآمارافزایش

مشک بر مبنی موجود شبهات به توجه با اینکه درخصوص سوالی به پاسخ در موفروزش بودن منصورک سازمانرگ آیا قانونیی دیپزشکی متوفی خانواده از

سازمان گفت: است، گرفته ای قانونیان دپزشکی قضایی مراجع از استعالمی که زمانی استعالمیرتا هیچگونه دهد.تاکنون نمی انجام اقدامی نکند، یافت

ط منصوراز قاضی پرونده با ارتباط در قضایی مراجع سازمانریق در ما است. نگرفته صورت قانونیی هرپزشکی و مورد این شامل چه که موارد تمامی برای

یم.ردایرهمکاآمادگیکندایجادضرورتفوتعلتتعیینوباشدیردیگمورد

۲۵۳ثبتگی/دقشغرآمارصدیدر۲۳شدرشکی/روانپزهحوزدرپروندههاایشافزان:تهراستانقانونیشکیپزکلمدیرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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جا سال نخست ماهه سه در کل اداره این عملکرد درباره همچنین سراو معاینات کل گفت: جاری، سال نخست ماه سه در شده انجام و۴۸یرپایی ۵۲۶هزار

گذشته سال مشابه مدت به نسبت که بود بهار17.2پرونده در رانندگی سوانح از ناشی مصدومان زمینه در داشت. کاهش و۹۹،۶درصد پرونده۳۹۲هزار

داشت.کاهشمورد۴۳۲وهزار۹مشابهمدتبهنسبتکهشدهبررسی

کل قانونیمدیر جاپزشکی سال نخست ماه سه در افزود: و۲۲ی،رکشور گذشته،۵۲۷هزار سال در تعداد این که داشتیم نزاع درباره و۲۵پرونده ۷۴۵هزار

داشت.کاهشدرصد۱۲/۵وبودمورد

قانونیکلرمدی سمشناسیپزشکی حوزه در گذشته سال در اینکه بیان با تهران و۶استان های۲۰۶هزار پرونده درخصوص گرفت قرار بررسی مورد پرونده

همسرآزارهمسرآزا پروندههای بحث در گفت: مراجعهری ما به موضوع این ادعای با نخست وهله در و برسد اثبات به زمینه این در قضائی مرجع باید ی

سال در اما و۹۸،۱۷میکنند، سال۸۱۴هزار در و پرونده و۹۷،۱۶مورد حدودا۴۲۰هزار یعنی رسید ثبت به زمینه این در ادعا یافت.۸/۵مورد افزایش درصد

است.بودهزنانبهمربوطتعداداینازمورد۶۹۹وهزار۱۶گفت:اند،بودهمردمورد۱۲۱وهزارتعداداینازاینکهبیانبامسئولمقاماین

رسید.ثبتبه98سالدرپرونده۵۲۷نیزیرکودکآزابحثدرگفت:وکرداشارهنیزیرآزاکودکهایپروندهبههمچنیناو

م آمار درخصوص جاروی سال در موادمخدر سوءمصرف دراثر میر و بهاررگ در اینکه بیان با م99،۲۵۳ی ثبترمورد به متانول الکل با مسمومیت از ناشی گ

بود.مورد۲۱قبلسالمشابهمدتدرآماراینگفت:رسید،

بود.مورد۶۰۹وهزارچهار،۹۸سالنخستماههسهدرومورد۱۹۰وهزارچهاریرآزاهمسرپروندههایتعداد،۹۹سالابتداییماهسهدرافزود:فروزش

قانونیکلرمدی سالپزشکی در گفت: جنسی هویت اختالل های پرونده بررسی خصوص در تهران (۹۸،۱۱۸استان پرونده وزمورد۸۵مورد مرد)۳ن مورد

بود.مردانبهمربوطمورد۳۳ونزمورد۸۵تعداد،اینازوبودمورد۹۷،۱۰۱سالدرکهداشتیمجنسیهویتاختالل

م از ناشی پروندههای به رسیدگی درباره بیمارفروزش اثر بر دررگ که مواجهیم مواردی با قضائیه، قوه در کارشناسی مرجع یک عنوان به ما گفت: نیز کرونا ی

م علت مرتعیین علت یعنی دارد وجود شک آنها مرگ نیست، مشخص مشکرگ موگ به دنبالرک به فوت دارد، وجود شکایتی آن درباره که میشود گفته گی

میشود.اطالقطبیعیگرمیرازنمیشودارجاعقانونیپزشکیبهکرونا

گفت: ساختگی تصادفات های پرونده درخصوص همچنین سال۲۴۲او در ساختگی تصادفات درباره پرونده سال۹۸مورد به نسبت که شده ۹۷تشکیل

است.داشتهدرصدی۴/۷کاهش

)۰۷:۱۵-۹۹/۰۴/۰۴(یافتکاهشفوتبهمنجرتصادفاتقانونی/پزشکیبهمراجعاتتعداددراردبیل7رتبه

دارد.رایرکشو7رتبهزمینهایندراردبیلاستانحالاینباامارسیدمراجعه603وهزار33بهمراجعاتتعداد،98سالدرگفت:اردبیلاستانقانونیپزشکیکلمدیر

خب گزارش پورعرگزاربه حامد اردبیل، از فارس بزی قضاییه قوه هفته مناسبت به که رسانه اصحاب با نشستی در امروز ظهر از پیش درریز کرد: اظهار شد، گزار

تعداد97سال و34، به571هزار بالینی قانونیمراجعه سالپزشکی در که به98داشتیم مراجعات تعداد و33، حال603هزار این با اما یافته کاهش مراجعه

دارد.رایرکشو7رتبهزمینهایندراردبیلاستان

نیست.مناسبیآمارمتاسفانهکهداردسمومبامسمومیتعلتبهگرمدریرکشو4رتبهتعداد،لحاظبهاردبیلاستانافزود:وی

کل قانونیمدیر سالپزشکی در کربن مونواکسید گاز با مسمومیت تعداد کرد: بیان اردبیل سال97،14استان در و خوشبختانه98،13مورد که بوده مورد

۲۵۳ثبتگی/دقشغرآمارصدیدر۲۳شدرشکی/روانپزهحوزدرپروندههاایشافزان:تهراستانقانونیشکیپزکلمدیرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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یم.رداراجمعیتلحاظبهیرکشو15رتبهموردایندرکهمیدهدنشانراکاهشدرصد1./7

سال در که دارد را کشور اول رتبه نزاع پروندههای در اردبیل استان متاسفانه داد: ادامه از98وی که12بیش است گرفته صورت نزاع برای معاینه 2.4هزار

فرهنگسا است الزم و میدهد نشان را افزایش کهزدرصد گیرد صورت ارتباط این در الزم اختالفاتریهای حل در مهمی نقش محله و خانواده سفیدان یش

دارند.

تصزپورع سالریز در کرد: تعداد97یح سال867، در که یافته تشکیل کمیسیون و98پرونده هزار یک به آمار افزایش319این با و رسیده درصدی19پرونده

است.استانهاسایربهنسبتاستانمردماعتراضبودنباالآن،دلیلعمدهکهشدهمراه

فوتبهمنجرتصادفاتدرصدی10کاهش

کل قانونیمدیر سالپزشکی دارشت: بیان جادهای تصادف سوانح به اشاره با اردبیل و98،5استان و438هزار جرحی تصادف منجر209مورد تصادف مورد

کردیم.ثبتراکاهشدرصد9.5فوتبهمنجرتصادفاتدروکاهشدرصد1.6جرحیتصادفاتدرکهاستشدهثبتفوتبه

از آمار جرحی، صورت به کار از ناشی حوادث در کرد: اضافه سال17وی در سال22به97مورد در نیز98مورد زمینه این در متاسفانه که است 70رسیده

یم.ردارااستانجمعیتبهنسبتیرکشو12رتبهوداشتیمافزایشدرصد

ع گذشتهزپور سال از اینکه به اشاره با و2یز پرشکایتت200هزار و شدند تکلیف تعیین راکد و رسوبی ورپرونده زنان تخصصهای پزشکی رشتههای ین

بود.دندانپزشکیوعمومیجراحیزایمان،

/3463/628پیام/-انتهای

خبرساواالنیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۰۲-۹۹/۰۴/۰۶(یرکشو11رتبهاردبیل/ندارد!ساحلکهاستانیدرشدگیقرغیرتکرایالرسورسیدراهازگرمافصلگزارش|

غ آمار هشدارها به مردم بیتوجهی دلیل به گذشته سال یک استانها-در اردبیلرگروه استان در شدگی ندارد.۱۰۰ق ساحل حتی استان این که است حالی در این و یافته افزایش درصد

خب گزارش غرگزاربه اخبار اردبیل، از تسنیم حادثهری این است ممکن فصلی هر در و ماهی هر در نیست. فصل و ماه به محدود دیگر اردبیل در شدگی ق

کند.عزادارراخانوادهای

ماهگی و شنا سال گرم فصول دردر و رودخانهها یخزده سطح روی بر زدن قدم و هیجانی رفتارهای سال سرد فصول در و دالیلری عمده زده یخ یاچههای

است.شدگیقرغ

یافتکاهشفوتبهمنجرتصادفاتقانونی/شکیپزبهاجعاتمرتعداددردبیلار7رتبهس:فار|خبرخبرادامهادامه
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غ آمار که داد نشان آمارها و شد مسئوالن تاسف باعث اخیر سال یک در استان این وضعیت بررسی که جایی ازرتا بیشتر حتی اردبیل استان در شدگی ق

است.کشورساحلیاستانهایازبرخی

دادنددستازراخودجانگذشتهسالدرنفر22

دادند.دستازراخودجانمنطقهایندرنفر22شدگیقرغدلیلبهگذشتهسالاردبیل،استانقانونیپزشکیکلرمدیاظهاراتمطابق

پورع غزحامد هر افزود: ادامه در شدگیریز غرسنا8ق از قبل فرد اینکه دادهاند. هل را فرد اینکه باشد. داشته میتواند دادهریو دست از را خود جان شدن ق

است.دادهدستازراخودجانآبدرشدنقرغبافردکهاستمواردیمختصشدگیقرغدرقانونیپزشکیآمارامادست.اینازمواردیو

سال که است کننده نگران زمانی آمار این کرد: تاکید غ97،11وی دلیل به استان سطح در گذشتهرنفر سال ولی دادند دست از را خود جان شدگی رشدق با

دادیم.دستازدلیلهمینبهراخودهموطنانازنفر22متاسفانهدرصدی100

پورع گفته رتبهزبه اردبیل شده موجب وضعیت این غرکشو11یز و ندارد ساحلی اصال استان این که است حالی در این و کند کسب را درری شدگیها ق

میافتد.اتفاقکانالهاویاچههارد

هشدارهابهمردمبیتوجهی

اصلیت ایمنی موارد یا دهنده هشدار عالیم به استان ساکنان و مردم بیتوجهی که میدهد نشان بررسیها حال همین دستردر این از حوادثی بروز عامل ین

کردهاند.یرکاکمپرخطرمناطقیزایمنسادرنیزمسئوالنبعضاوبوده

سال که است نمایان جایی دهنده هشدار عالیم به شهروندان بیتوجهی یا غ1393بیتفاوتی درحادثه در دانشجو دو شدن ورق افتاد اتفاق شورابیل یاچه

شد.گرفتهآبازغواصانتوسطهموطنانازدیگرنفردوبیجانجسدهمقبلچندروز

ممنوع شنا تابلو چند شورابیل تلخ واقعه آن از دبعد گرفتهراطراف نادیده امدادی نهادهای هشدارهای که است این واقعیت اما شد، نصب شورابیل یاچه

شود.می

جزو استان این اینکه به اذعان با اردبیل استان احمر هالل جمعیت اینکه10مدیرعامل وجود با گفت: است، شده شناخته کشور خیز حادثه نخست استان

است.شدهخانوادههاشدنداغدارباعثیهارسهلانگاهمینوندارندکافیتوجهمردمامامیشودانجامرسانیاطالعمختلفحوادثبرای

غ نیروهای مجموعه این در کرد: تاکید معبودی بررامین با مرتبا و دیده آموزش نجات امارگزاریق دارند قرار آمادگی از باالیی سطوح در آزمایشی مانورهای ی

بیتوجهی اغلب حادثه صحنه به مراجعه هنگام و است شده امدادرسانی زمان شدن طوالنی در عاملی بودن صعبالعبور بعضا همچنین و منطقه وسعت

میشود.معرفیحادثهبروزعاملهشدارهاگرفتننادیدهومردم

اندا راه به اشاره با «غزوی کمپین دری را الزم آموزشهای کودکان است الزم کرد: تاکید نشویم» غرق خطر و کرده وریافت آبی کانالهای در شدگی ق

نیستند.آشناشنافنونبهگساالنربزحتییاسنیگروهاینازتوجهیقابلبخشچونشود،گوشزدآنهابهاستانیاچههایرد

ماندراکدشدگیقرغازیرپیشگیحرط

فو مراکز و اردبیل استان نشانی آتش مختلف مراکز اگرچه حال عین اطالعاتیردر فقر اما دادهاند؛ انجام مناسبی فعالیتهای زمینه این در نیز پزشکی یتهای

ه امدادی نهادهای همچنان تا شده موجب درخواستزمردم بودن، صعبالعبور مسافت، بعد دلیل به بعضا و کنند صرف حوادث اینگونه برای توجهی قابل ینه

میشود.داغدارخانوادهایدستاینازمواردییاکمکدیرهنگام

د یک یا آب کانال در کردن شنا میکنند گمان جوانان گفت: تسنیم خبرنگار به اردبیل استان در شهروندان از خطریکی اینریاچه اگرچه که درحالی ندارد، ی

د و جرنهرها ولی دارند بیخطر و آرام سطحی عمقریاچه در اغلب توجهی قابل و قوی مشکالتیریزیانهای بروز و دردسر باعث بعضا حتی که دارد وجود ین

میشود.نیزهستندشنافنبهآشناکهگروهآنبرای
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تصوعلی بیشترکیلپور هشدار تابلوهای است الزم کرد: دارد،ریح وجود کردن شنا و افراد مراجعه احتمال که مکانهایی و شود نصب ها رودخانه کنار در ی

شود.یزساایمناصولی

غ تلفات کاهش به میتواند حالی در شهروند این غرمطالبه بین در که ماهیگیران که شود منجر شدگی ازرق درستی اطالع نیز میشوند، دیده شدهها ق

د کنار در و باشند داشته اختیار در آبی کانالهای ماهیگروضعیت برای مشخصی و امن محل مسئول نهادهای توسط رودخانهها و تعریاچهها شدهری یف

بسیا که طرباشد اجرای با مهم این معتقدند پیشگیری غرح از طری این معلوم نا دالیلی به اما میشد عملی اردبیل استان در شدگی ماندهرق مسکوت کامال ح

است.

مدی زمانی مقطع آن مدیردر استاندارکل بحران کهریت این به توجه با گفت: رسانهها به اردبیل غی تابستان فصل آبرشروع کانالهای و سدها در قشدگی

دهند.انجامجدیاقداماتقشدگیرغازیرگیوجلبرایاردبیلاجراییدستگاههایاستنیازمیشودمشاهدهوفوربه

م دلیل دومین که این به اشاره با عبدالعلیپور غرفرهاد غیرعمد حوادث از ناشی میر و فرهنگسارگ افزود: میشود محسوب اطالعرسانیزقشدگی و مناسب ی

کنند.ورودجدیمسئلهاینبهخودحیطهدرکدامهرمتولیمسئوالنوگیردقرارذیربطدستگاههایکارمبنایبایدویژهوجدیصورتبه

مدیرمدی استاندارکل بحران شریت از ما انتظار گفت: اردبیل مشهودتری و بیشتر دهنده هشدار عالئم از که است این منطقهای آب کانالها،رکت اطراف در ی

کند.استفادهشدگیقرغپیشگیرانهعملیاتاجرایراستایدررودخانههاوسدها

تص برعبدالعلیپور با ارتباط در باید نیز احمر هالل جمعیت کرد: غرگزاریح نجات آموزشی دورههای و کالسها غری ناجیان تعداد افزایش به نسبت یقریق

جزو حاضر حال در موضوع این که بردارد گام افراد این مهارتافزایی و پرورش راستای در و کند اقدام حادثه مستعد مناطق بومیان میان در بخصوص

است.گرفتهقرارکارمبنایاساسیبرنامههای

مدی از باید که اینجاست نکته چرارحال است این از غیر به اگر و بوده مدیران به دوستانه و اخالقی توصیههای صرفا موارد این آیا که پرسید استان بحران یت

ط این از خاصی غرخروجی تعداد افزایش شاهد دوباره و نمیشود مشاهده استان سطح در بیتوجهیرح این مثال شاهد و بودهایم؟ استان سطح در یقها

است.اردبیلاستاندریقهارغتعداددرصدی100افزایشهم

بهنودونوسازگزارش

)۰۷:۲۱-۹۹/۰۴/۰۴(داردرانزاعدرکشورنخسترتبهاردبیلاستان

مدی دراردبیل-ایرنا- و نزاع در را کشور اول رتبه گذشته سال در استان این گفت: اردبیل استان قانونی پزشکی ضرورگیرکل و داده اختصاص خود به برایری فرهنگی اقدامات که است ی
گیرد.انجاماجتماعیآسیباینرفع
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ع پور حامد خبزدکتر نشست در چهارشنبه روز تعدادریز گذشته سال در افزود: خبرنگاران با و۱۲ی مراکزنفر۵۷۱هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل پزشکیبه

میدهد.نشانرادرصدی۲/۵افزایشماقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکهکردهاندمراجعهاردبیلاستانقانونی

بیشت اکنون هم کرد: اضافه بهروی ارجاعی های پرونده قانونیین فرهنگساپزشکی با میتوان که میباشد نزاع با ارتباط وزدر صحیح رسانی اطالع و ی

کاست.موارداینمیزانازاصولی

سال در افزود: استان در جرحی تصادفات میزان به اشاره با و۵تعداد۹۷او سال۵۲۷هزار در و و۵نیز۹۸مورد جرحی۴۳۸هزار تصادف کهرمورد داده خ

است.کشوردوموبیسترتبهدارایکاهشدرصد۱.۶بااستاناین

مدتزپورع این در کرد: بیان ماقبل209یز سال مشابه مدت با مقایسه در که افتاده اتفاق و۹.۵مورد داشته کاهش زمینهدرصد این در استان ۲۹بهرتبه

رسید.یرکشو

جرحی بصورت کار از ناشی حوادث داد: ادامه هم۵۰۸وی فوت به منجر و جرحی۲۹مورد در آمار میزان که شده ثبت فوتیدرصد۷.۵مورد در درصد۷۰و

است.داشتهافزایش۹۷سالبهنسبت

قانونیکلرمدی تقلبیپزشکی الکل مصرف به اشاره با اردبیل امسال(استان اوایل و گذشته سال پایان در ازمتانول) گفت: استان ماه۱۵در اواخر۹۸اسفند تا

دادند.ازدستراخودجانکرونایربیماازیرگیوجلتصورباالکیمسمومیتاثربرنفر۲۸تعداد۹۹ماهفروردین

همچنینزپورع پارسالیر کرد: م۹۷۰تعدادبیان این در گشایی کالبد اینکهرمورد ضمن است شده انجام غ۲۲کز فوت،رمورد به منجر شدگی مورد۷ق

است.رسیدهثبتبهاستاندربلندیازسقوطمورد۲۶وگرفتگیزگامورد۱۳گرفتگی،قربمورد۱۰فوت،بهمنجرسوختگی

خبرساواالنمن،یزرتبتابناک،یرخبپایگاهبرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۹:۵۴-۹۹/۰۴/۰۴(گذشتهساعت24دراردبیلفارسیرگزارخباخبارینرپربینندهت

کا حقوق افزایش اردبیل؛ استان مالیاتی امور جدید کل مدیر همکارمعارفه صورت در امسال دوم نیمه در ورگران دولت؛ نزی بررسی برای دارایی و اموراقتصادی مجلسریر به ارز خ
یافتکاهشفوتبهمنجرتصادفاتقانونی/پزشکیبهمراجعاتتعداددراردبیل7رتبهمیرود؛

میکنید:مشاهدهاینجارا)1399تیرماه4(چهارشنبه،گذشتهروزدراردبیلاستانفارسیرگزارخباخبارینرپربینندهتاردبیل،ازفارسیرگزارخبگزارشبه

اردبیلاستانمالیاتیامورجدیدکلمدیرمعارفه

شد.قدردانیسابقکلرمدیزحماتازومعارفهاردبیلاستانمالیاتیامورجدیدکلمدیریرکشوواستانیمسؤوالنحضوربا

دولتیرهمکاصورتدرامسالدومنیمهدرگرانرکاحقوقافزایش

دداراراعنزدرکشورنخسترتبهدبیلاراستانایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کا حقوق وضعیت نبودن مناسب به توجه با گفت: اسالمی شورای مجلس اجتماعی کمیسیون رئیس همکارنایب صورت در کارگران، حقوق دولت درری گران

مییابد.افزایشسالدومنیمه

میرودمجلسبهارزخرنبررسیبرایداراییواموراقتصادییرزو

و آینده هفته گفت: مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس نزنایب مورد در توضیح برای دارایی و اموراقتصادی تصمیمگیریر و ارز مجلسرخ به حوزه این در ی

میآید.

یافتکاهشفوتبهمنجرتصادفاتقانونی/پزشکیبهمراجعاتتعداددراردبیل7رتبه

کل قانونیمدیر سالپزشکی در گفت: اردبیل به98استان مراجعات تعداد و33، رتبه603هزار زمینه این در اردبیل استان حال این با اما رسید 7مراجعه

دارد.رایرکشو

کنید.کلیکعنوانهررویخبرمطالعهبرای

3463/777پیام/انتهای

)۱۳:۵۴-۹۹/۰۴/۰۴(غیرطبیعیگهایرمدراردبیلیرکشو25رتبه

مرمدی هر گفت: اردبیل استان قانونی پزشکی ظاهرکل دلیل یا و بوده نامشخص آن دلیل که متعارفی غیر مرگ اصلی علت با آن مری نباشد، یکسان رتبهرگ ما و است غیرمتعارف گ
داشتیم.گذشتهسالدررایرکشو۲۵

خب گزارش پورعربه حامد اردبیل، از تسنیم مشتزگزارس نشست در رتبهریر اردبیل استان اینکه به تاکید با رسانه اصحاب با رتبه22ک و جمعیت لحاظ 25به

سال در ما نزاع های پرونده تعداد مساحت، و جمعیت اساس بر کرد: اضافه دارد، را مساحت لحاظ و97،12به رشد280هزار با گذشته سال در که 2.4بوده

است.کردهکسبرایرکشونخسترتبهاردبیلمتاسفانهواستهمراهدرصدی

قانونیکلرمدی تصپزشکی اردبیل دراستان نزاع کرد: فیرگیریح دزی از عمدهای بخش اما نمیشود کالمی خشونت شامل و است بهرگیریکی لفظی یهای

شود.تقویتخشونت،سطحکاهشبرایسفیدانیشرنقشاستالزمکهاستشدهقتلبهمنجرحتیوشدهمنجریرگیردویررفتاخشونت

اینکه بیان با قانونیوی رتبهپزشکی افزود:رکشو7اردبیل دارد، را مراجعه لحاظ به دادگست70ی نظرات نظراتردرصد اساس بر قانونیی ماپزشکی و است

میکنیم.نظراعالمپروندههاخصوصدردقیقبررسیهایوآزمایشبا

پورع گفته بهزبه خونی صورت و سر با نزاع وقوع از بعد مردم متاسفانه قانونییز طیپزشکی از بعد است الزم و نیست صحیحی روند که میکنند مراجعه

باشند.داشتهمراجعهقضاییدستوراخذودرمانمراحل

قانونیکلرمدی بازنگپزشکی نیازمند بیمه نظام است معتقد اردبیل استراستان سی پرداخت صورت بسیاردر افراد حقوق کاهشریع نیز مراجعات از ی

جراحی دیه اخذ برای خانومی یا و شکسته را خود دست حتی دیه اخذ برای فرد که رسیده ما دست به افراد تعمدی آسیب از .پروندههایی یباییزمییابد

شکستهاند.رااوبینیاستگفتهوکرده

غیرطبیعیگهایرمدریرکشو25رتبه

قانونیکلرمدی مپزشکی برخی اینکه بیان با تائیدرهمچنین به نیز غیرطبیعی قانونیگهای مپزشکی هر داد: ادامه است، دلیلررسیده که متعارفی غیر گ

داشتیم.گذشتهسالدررایرکشو25رتبهماواستغیرمتعارفگرمنباشد،یکسانگرماصلیعلتباآنیرظاهدلیلیاوبودهنامشخصآن
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مزپورع در اردبیل وضعیت اینکه بیان با رتبهریز دارویی های مسمومیت بخش در افزود: است، مطلوب آویزشدن حلق و سرد سالح با کسبرکشو4گ را ی

نیست.قبولقابلعنوانهیچبهکهکردیم

ط از مسمویتها این اینکه بیان با تاروی کرده مصرف برنج قرص که فردی کرد: تاکید میشود، حادث برنج قرص مانند کشهایی جونده مصرف ساعت6یق

از بعد اما دارد عادی کامال در6وضعیت که میشود بغرنج حدی به بیمار وضعیت بدن داخل مایعات با قرص شدن مخلوط با و افراد99ساعت موارد درصد

بدهند.نجاتشانتامیکنندالتماسکنندهمصرف

قانونیکلرمدی مدیپزشکی ضرورت به تاکید با عطاراستان ویژه به بازار در اقالم این فروش وریت ندارد درمان برنج قرص مصرف متاسفانه داد: ادامه یها،

باشد.کردهمصرفتقلبیقرصکهمواردیمگرمیدهد.دستازراخودجانحتمامصرفکنندهفرد

آزازپورع کودک های پرونده رقم مطلوب وضعیت به اشاره با آزاریز همسر و همسرری از دیدن آزار نهایت از نمونههایی پروندهها این بیشک کرد: تاکید ی

نمیرسد.مادستبهیرآزاهمسرمواردازیربسیاواست

از پرونده تعداد نیز بلندی از سقوط پروندههای در کرد: اضافه سال21وی در سال26به97مورد در رشد98مورد و یافته شده23.3افزایش موجب درصدی

کند.کسبرایرکشو18رتبهاستان

فوتبهمنجرتصادفاتدریرکشو29رتبه

قانونیکلرمدی داشت:پزشکی اظهار اردبیل قانونیاستان باپزشکی اردبیل بیلهرم8استان گرمی، شهر، مشگین آباد، پارس شهرستانهای در فعال سوار،کز

میشود.انجامیراداپستهایابالغیظرفیتسومیکعبارتیبهونیرونفر67بافقطمافعالیتتمامیواستفعالاردبیلوخلخالاصالندوز،نیر،

گذشتهزپورع سال اینکه به تاکید با سالهای2200یز به مربوط رسوبی معاینات98و97پرونده برای مراجعه تعداد گذشته سال افزود: گرفت، قرار بررسی مورد

است.بودهمورد603وهزار33مابالینی

سال کرد: اضافه مجموعه این در کمیسیونها فعالیت به اشاره با گذشته97،867وی سال رشد1039و با رتبه19.8پرونده حائز اردبیل و شد بررسی درصدی

است.همراهافزایشباکمیسیونبهارجاعاردبیلاستاندرباالست،پروندههانتیجهازشکایتاینکهدلیلبهاست.شده8

سال افزود: مختلف حوادث در فوتی آمار خصوص در سال97،5527وی و جرحی تصادف رشد98،5438پرونده با جرحی و1.6پرونده داشتیم درصدی

دارد.رایرکشو22رتبهاردبیل

قانونیکلرمدی سالپزشکی افزود: نیز فوت به منجر تصادفات خصوص در اردبیل رشد98،209سالمورد97،231استان با که داشتیم درصدی9.9مورد

است.یافتهاختصاصاردبیلبهیرکشو29رتبه

پورع گفته سالزبه نیز کار از ناشی جرحی حوادث سال97،522یزدر و رشد98،560پرونده با رتبه7.5پرونده شده موجب اردبیلرکشو10درصدی به ی

است.شدهکسبیرکشو12رتبهدرصدی،70رشدباکهداشتیممورد98،29سالومورد97،17سالکارفوتیحوادثبخشدریابد.اختصاص

قانونیکلرمدی سالپزشکی افزود: درمانی سقط پروندههای کاهش به اشاره با اردبیل سال97،147استان و کاهش98،120مورد این و رسیده ثبت به مورد

است.دادهقرار24رتبهدررااردبیلدرصدی18.4

بزپورع و سوختگی آمار به اشاره با سالریز افزود: گرفتی و97،10ق سوختگی ب4پرونده سالرپرونده در و گرفتگی و98،7ق سوختگی ب10پرونده قرپرونده

کردیم.کسبرا16رتبهگرفتگیقربدرو29رتبهسوختگیدریم.رداگرفتگی

غ در افزود: سالروی موارد تعداد شدگی سال97،11ق و رشد98،22پرونده متاسفانه که بوده رتبه100پرونده در را اردبیل این11درصدی و است داده قرار

ندارد.ساحلیکحتیاستاناینکهاستحالیدر

قانونیکلرمدی بهپزشکی اشاره با اردبیل مون14استان گاز با مسمویت سالوپرونده در کربن سال13و97کسید در رتبه98مورد در داد: ادامه یرکشو15،

طبیعیغیرگهایمردردبیلاریکشور25رتبهتسنیم:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



هستیم.

بیمازپورع شیوع دوران در کرد: اضافه شاهدریز ما نیز کرونا به28ی که شود رسانی اطالع مردم بین در موضوع این است الزم که بودیم متانول با فوتی مورد

نیست.ویروسکشتنبهقادرالکلعنوانهیچ

)۱۰:۴۳-۹۹/۰۴/۰۴(دارندراسمومباگرمدریرکشوچهارمرتبهجمعیتبهنسبتاردبیلیهااردبیل:استانقانونیپزشکیرئیس

دادهاند.اختصاصخودبهراسموممسمومیتباگرمدریرکشوچهارمرتبهجمعیتبهنسبتاردبیلیهاگفت:اردبیلاستانقانونیپزشکیرئیساردبیلایسنا/

پورع حامد خبزدکتر نشست در تیر چهارم مریز چهارم رتبه و نزاع اول رتبه جمعیت به نسبت اردبیلیها اینکه به اشاره با خبرنگاران با مسمومیتری با گ

تعداد گذشته سال در کرد: اظهار دادهاند، اختصاص خود به کشور در را و12سموم مراکز571هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر استانپزشکی

میدهد.نشانرادرصدی2.5افزایشماقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکهکردهاندمراجعهاردبیل

بیشت بهروی را ارجاعی پروندههای قانونیین دپزشکی نزاع گفت: و کرد اعالم نزاع با ارتباط نیازمندرگیردر و بوده خرد اغلب استان در شده انجام یهای

است.یانرهمشهسویازخردبرخوردهایدرشکیباییوصبرداشتنویزفرهنگسا

قانونیرئیس سالپزشکی در کربن مونواکسید گاز با مسمومیت تعداد همچنین اردبیل سال97،14استان در و خوشبختانه98،13مورد که بوده 1.7مورد

میدهد.نشانراکاهشدرصد

سال در داد: ادامه تعداد97وی سال867، در که یافته تشکیل کمیسیون و98پرونده هزار یک به آمار افزایش319این با و رسیده همراه19پرونده درصدی

است.استانهاسایربهنسبتاستانمردماعتراضبودنباالآن،دلیلعمدهکهشد

قانونیرئیس نیزپزشکی را جرحی بصورت کار از ناشی حوادث آمار هم508اردبیل فوت به منجر و جرحی29مورد آمار در گف: و کرد اعالم درصد7.5مورد

است.داشتهافزایش97سالبهنسبتدرصد70فوتیدرو

سالزپورع در گفت: استان در جرحی تصادفات آمار به اشاره با همچنین و97یز هزار پنج سال527تعداد در و و98مورد هزار پنج تصادف438نیز مورد

است.کشوردوموبیسترتبهدارایکاهشدرصد1.6بااستاناینکهدادهخرجرحی

مدت این در وی گفته ماقبل209به سال مشابه مدت با مقایسه در که افتاده اتفاق به9.5مورد زمینه این در استان رتبه و داشته کاهش یرکشو29درصد

رسید.

پیامانتهای
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)۰۹:۳۴-۹۹/۰۴/۰۵((اردبیل)یرگیردونزاعدریرکشواولرتبهاردبیل؛استانقانونیپزشکیکلرمدی

درمدی و نزاع در را کشور اول رتبه گذشته سال در استان این گفت: اردبیل استان قانونی پزشکی ضرورگیرکل و داده اختصاص خود به اینری رفع برای فرهنگی اقدامات که است ی
گیرد.انجاماجتماعیآسیب

خب گزارش پورعرگزاربه حامد دکتر اردبیل از صداوسیما خبزی نشست در بیشتریز اینکه بیان با خبرنگاران با بهری ارجاعی پروندههای قانونیین درپزشکی

تعداد گذشته سال در میباشدافزود: نزاع با و12ارتباط مراکز571هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر کهپزشکی کردهاند مراجعه اردبیل استان

میدهد.نشانرادرصدی2.5افزایشماقبلسالمشابهمدتبامقایسهدر

سال در گفت: استان در جرحی تصادفات میزان به اشاره با و97وی هزار پنج سال527تعداد در و و98مورد هزار پنج جرحی438نیز تصادف خرمورد

است.کشوردوموبیسترتبهدارایکاهشدرصد1.6بااستاناینکهداده

درسالزپورع بیانکرد: اردبیل98یز دراستان ای جاده تصادفات از ناشی های فوتی سال209تعداد به نسبت که بوده و9کاهش97مورد داشته درصد ونیم

رسید.یرکشو29بهزمینهایندراستانرتبه

جرحی بصورت کار از ناشی حوادث داد: ادامه هم508وی فوت به منجر و جرحی29مورد در آمار میزان که شده ثبت فوتی7.5مورد در و درصد70درصد

است.داشتهافزایش97سالبهنسبت

قانونیکلرمدی تقلبیپزشکی الکل مصرف به اشاره با اردبیل از(استان گفت: استان در امسال اوایل و گذشته سال پایان در اواخر98اسفندماه15متانول) تا

دادند.دستازراخودجانکرونایربیماازیرگیوجلتصورباالکیمسمومیتاثربرنفر28تعداد99ماهفروردین

تعدادزپورع پارسال کرد: بیان همچنین م970یر این در گشایی کالبد اینکهرمورد ضمن ، شده انجام غ22کز موردرمورد هفت ، فوت به منجر شدگی ق

است.رسیدهثبتبهاستاندربلندیازسقوطمورد26وگرفتگیزگامورد13گرفتگی،قربمورد10،فوتبهمنجرسوختگی

استانقانونیپزشکیکلمدیریرخبنشست

کشو اول دررتبه و نزاع در کشورگیری اول رتبه دری و نزاع در کشورگیری اول رتبه دری و نزاع در کشورگیری اول رتبه دری و نزاع در کشورگیری اول رتبه یری

د و نزاع کشورگیردر اول رتبه دری و نزاع در کشورگیری اول رتبه دری و نزاع در کشورگیری اول رتبه دری و نزاع در کشورگیری اول رتبه دری و نزاع در یرگیری

یرگیردونزاعدریرکشواولرتبهیرگیردونزاعدریرکشواولرتبهیرگیردونزاعدریرکشواولرتبه
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/۹۹((اردبیل)بیمهساختاردراصالحلزومرسوبی/پروندههزار۲ازبیشتکلیفتعیینداد؛خبراردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۴/۰۴-۰۹:۱۱(

مدی تراردبیل- به توجه با گفت: اردبیل استان قانونی پزشکی رسوبی،رکیداتأکل پروندههای به رسیدگی بر مبنی قضائیه قوه محترم تکلیف۲۲۰۰یاست تعیین اردبیل استان در پرونده
شد.

ع حامد دکتر مهر خبرنگار گزارش خبزیزبه نشست در چهارشنبه صبح کلرپور اداره محل در رسانه اصحاب حضور با که قانونیی بپزشکی اردبیل گزارراستان

دارد.فعالیتاستاندرکزرم۸درمجزاومستقلبهصورتواستقضائیهقوهمجموعهیرزسازمانهایازیکیقانونیپزشکیکرد:عنوانشد

کا باالی حجم به اشاره با مراکزروی در قانونیی کرد:پزشکی بیان قانونیاستان، باپزشکی رو۶۷استان شبانه بهصورت سوم یک ظرفیت با نیرو درزنفر ی

است.فعالیتحالدرمردمبهرسانیخدمت

قانونیکلرمدی تشپزشکی در اردبیل کرد:راستان عنوان اداره این وظایف قانونییح زمینهپزشکی در مردم به رسانی خدمت عرصه مشغول۴۰در فعالیت نوع

محجو تصادفات، نزاع، به میتوان جمله آن از که است آزارکار کودک معاینات زنان، مخصوص معاینات اشارهریت، موارد سایر و جنین سقط درخواست ی،

کرد.

تصزیزع کرد:رپور قانونییح پیشرفتهتپزشکی به مجهز باراستان مرتبط مسائل و فوت علت تعیین زمینه در تا است آزمایشگاهی دستگاههای و تجهیزات ین
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نشود.ناحقمردمازحقیوکردهعملدقتنهایتباکزرماین

نکنندیرگیوجلشکافیکالبدازمردم

تعیین زمینه در را مشکالتی شکافی کالبد مسئله با خانوادهها برخی مخالفت کرد: عنوان شکافی کالبد زمینه در خانوادهها از برخی مخالفت از گالیه با وی

خواستا خانوادهها از و میکند ایجاد فوت پروندههایرعلت به رسیدگی در تسهیل و خودشان حقوق احقاق جهت تا میکنند اعتماد مداوا برای پزشکان به یم

نیاید.بهوجودمشکالتیقضائی

قانونیکلرمدی باپزشکی رسوبی پروندههای به رسیدگی راستای در گفت: و کرد عنوان خوب رسوبی پروندههای به رسیدگی در را استان جایگاه اردبیل استان

شد.تکلیفتعیینپرونده۲۲۰۰پروندهها،تکلیفتعیینبرمبنیقضائیهقوهمحترمیاسترکیداتأتبهتوجه

دازیزع قرار کشور نخست رتبه در نزاع بابت از استان جمعیت به نسبت اینکه بیان با سالرپور در کرد: اظهار بالینی۹۷یم، معاینات بخش به هزار۳۴مراجعه

است.یرکشو۷رتبهدارایاردبیلاستاننظراینازکهیافتکاهشمورد۶۰۳وهزار۳۳بهدرصدی۲.۸کاهشبارقماین۹۸سالدرکهبودمورد۵۷۱و

رتبه به اشاره با سالرکشو۲۲وی در فوت به منجر تصادفات حوزه در افزود: مجروحیت، به منجر تصادفات بحث در اردبیل استان گزارشات۹۷ی ۲۳۱طبق

سال در و شده تشکیل پرونده کاهش۹۸مورد به۹.۵با رقم این رتبه۲۰۹درصدی نظر این از که یافته کاهش هستیم.رکشو۲۹مورد دارا استانها بین در را ی

قانونیکلرمدی سالپزشکی در آمده دست به آمارهای طبق کرد: عنوان نیز کار از ناشی حوادث خصوص در اردبیل کار۹۷،۵۲۲استان از ناشی حادثه مورد

در مجروحیت به قانونیمنجر افزایشپزشکی با رقم این که شده سال۷.۵رسیدگی در دهم۵۶۰به۹۸درصدی جایگاه در نیز نظر این از که رسید مورد

یم.رداقراریرکشو

سالزیزع در چنانچه داشتیم آمار افزایش متأسفانه فوت به منجر کار از ناشی حوادث خصوص در افزود: آمار۹۷پور رشد۱۷طبق با که شده گزارش فوتی مورد

دارد.اختصاصاردبیلاستانبهموردایندریرکشو۱۲رتبهویافتافزایشمورد۲۹به۹۸سالدررقمایندرصدی۷۰

اردبیلاستاندرجنینسقطکاهش

مراکز در درمانی سقط خصوص در قانونیوی جنینپزشکی برای مشاوره طی از بعد پزشکان و حقوقدانان نظر و فتاوا طبق درمانی سقط کرد: ۴یرزعنوان

که نمیدهیم مجوز آن از باالتر به و میشود اعمال سالماه در آمار جنین۹۷طبق سقط سال۱۴۷موارد در زمینه این در کاهش با که بوده رقم۹۸مورد این

دارد.قراریرکشو۲۴جایگاهدراردبیلاستاننظراینازورسیدمورد۱۲۰به

قانونیکلرمدی سالپزشکی در داد: ادامه اردبیل کمیسیون۹۷استان به ارجاعی پروندههای سال۸۶۷آمار در که بوده و۹۸مورد هزار یک به رقم ۳۹این

یم.ردارایرکشو۸جایگاهکمیسیونبهارجاعیپروندههایبحثدرویافتهافزایشمورد

کرد:زیزع عنوان خطر پر و مجاز غیر آبهای در شنا از پرهیز جهت مردم به توصیه با غ۱۱پور سالرمورد در فوت به منجر شدگی رقم۹۷ق این که شده گزارش

یم.ردارا۱۱جایگاهکشوردرخصوصایندرویافتهافزایشمورد۲۲به۹۸سالدردرصدی۱۰۰افزایشبا

آمار طبق گفت: و دانست نزولی را فوت به منجر سوختگی آمار کاهش۱۰وی با خوشبختانه که شده گزارش استان در فوت به منجر سوختگی ۳۰مورد

یم.رداقرارکشور۲۹رتبهدرنظراینازویافتکاهش۹۸سالدرمورد۷بهرقمایندرصدی

قانونیکلرمدی بپزشکی آمار رشد به رو روند از تأسف اظهار با اردبیل آمدهراستان دست به گزارشات اساس بر کرد: بیان استان در فوت به منجر گرفتگی ۴ق

ب سالرمورد در فوت به منجر گرفتگی به۹۷ق چشمگیر افزایش با رقم این که سال۱۰داشتیم در جایگاه۹۸مورد حاضر حال در که یافت در۱۶ارتقا را کشور

یم.رداخصوصاین

گذشتهزیزع ماه طی اینکه بیان با گا۳پور از ناشی فوتی طزمورد از فوت به منجر مسمومیت خصوص در افزود: داشت وجود استان در گارگرفتگی گرفتگیزیق

سال تعداد۹۷در سال۱۴به در و تعداد۹۸نفر کاهش۱۳به خصوص این در خوشبخانه که داشتیم پرونده رتبه۷.۱نفر دارای و شاهد را یرکشو۱۵درصدی
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هستیم.

م زمینه در استان خوب جایگاه از مروی خصوص در گفت: و کرده خوشنودی اظهار طبیعی غیر رتبهرگهای کشور در استان جایگاه طبیعی غیر ۲۵گهای

هستیم.دارااستانجمعیتبهنسبترایرکشو۴رتبهدارومصرفازناشیمسمومیتزمینهدرمتأسفانهامااست

استیربازنگنیازمندکشوربیمهنظام

قانونیکلرمدی تصپزشکی کشور در بیمه ساختار اصالح لزوم به اشاره با اردبیل بازنگراستان نیازمند کشور در بیمه نظام کرد: نظاممندریح بیمهها باید است، ی

گیرد.قرارقانونیپزشکیدسترسدرافرادسابقهوباشند

اززیزع گفت: و کرد اشاره کرونا ایام در فوتیها آمار افزایش به سال۱۵پور فروردین۹۸اسفندماه اواخر استان۲۸تا در متانول مصرف خصوص در فوتی مورد

داشتیم.

م آمار و پروندهها کاهش خصوص در الزم اقدامات خصوص در پیشگیروی خصوص در متعددی جلسات گفت: مهر خبرنگار به جرایم و میر و وقوعرگ از ی

ب استان قضائیه قوه در مشارجرم با و شده پیشگیرگزار معاونتهای و مردم استاندارکت و قضائیه قوه در جرم وقوع از اصالحری در میتوانیم انتظامی و ی

یم.ربردایرمؤثگامهایجامعهفرهنگیساختار

)۰۸:۳۵-۹۹/۰۴/۰۴(شدندمحکومپرونده۱۱۹گیالن/درپزشکیقصورپرونده۲۴۹بررسیگیالن:قانونیپزشکیکلرمدی

مدی بررسیررشت- و ارجاع به اشاره با گیالن قانونی پزشکی برای۲۴۹کل کارشناسانه های بررسی با گفت: گیالن، استان در گذشته سال پزشکی قصور پرونده محکومیت۱۱۹مورد پرونده
است.شدهصادر

خب نشست چهارشنبه صبح قربانی مهدی مهر، خبرنگار گزارش کلربه اداره در رسانه اصحاب با قانونیی بهپزشکی اشاره با قضائیه قوه هفته مناسبت به

کل اداره این دهیرم۱۹اینکه خدمات امکانات کمبود رغم به که دارند وجود فعالی مراکز نیز آباد رحیم و خمام بخش دو در کرد: اظهار دارد، گیالن در فعال کز

میکنند.

کل اداره در موجود محدودیتهای به اشاره با قانونیوی وپزشکی امکانات حوزه در مزگیالن هشت کرد: اظهار استانریرساختها، سطح در کل اداره این کز

میآورد.وجودبهرامشکالتیمراکزاینبودناستانداردغیرکهبودهیراستیجا

گیالنقانونپزشکیچالشیحرتشحوزهدریرساختهایزکمبود

کل قانونیمدیر تشپزشکی سالن دو استان این اینکه بیان با تشرگیالن سالن نبود گفت: دارد، انزلی و رشت در فعال گیالنریح استان مختلف مناطق در یح

دو دلیل به هستند سالن این خدمات به نیازمند که شهروندانی برای تا شده هرسبب راه، مزی دو این به اجساد نقل و حمل و ذهاب و ایاب مشکالتیرینه کز

دهند.انجامراالزماقداماتاستانمسئوالنزمینهایندربایدکهآیدوجودبه
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تش سالن سه داد: ادامه همراهروی کندی با پروژهها این احداث روند مختلف دالیل به که است اجرا دست در تالش و رودبار سرا، صومعه شهرهای در یح

است.شدهتبدیلاستاندرسازماناینمهمدغدغههایوچالشهاازیکیبهموضوعاینوبوده

قانونیکلرمدی فعالیتپزشکی به اشاره با از۹گیالن بیش ساالنه گفت: گیالن، در تخصصی انجام۱۰۰آزمایشگاه مراکز این در آزمایشگاهی فعالیت هزار

از بیش ساالنه است برخوردار باالیی کیفیت از آن نتایج و بوده همراه اعتراض با آن درصد دو تنها و انجام۱۰۰میشود مراکز این در آزمایشگاهی فعالیت هزار

است.برخوردارباالییکیفیتازآننتایجوبودههمراهاعتراضباآندرصددوتنهاومیشود

فعالیت درصد سه اینکه بیان با قانونیوی مهمتپزشکی موضوع این حالی در داده اختصاص خود به اجساد معاینات بهررا توجه با سازمان این فعالیت ین

تص میدهد، تشکیل را آن کرد:رماهیت تروما۹۸یح معمول معاینات از تخصصی حوزه در متنوعی برنامههای را سازمان این فعالیتهای صدمات(درصد

است.دادهاختصاصخودبهمواردسایروروانسالمتپزشکی،روانموضوعتاگرفتهیکی)زفی

از بیش گذشته سال در بالینی حوزه در اینکه به اشاره با بوده۶۶قربانی همراه درصدی پنج کاهش با تر قبل سال به نسبت که شده انجام معاینات مورد هزار

دارد.قرارجمعیتنظرازپنججایگاهدرکشورسطحدربالینیمعایناتحوزهدرگیالناستانداد:ادامهاست،

نزاعازناشیمصدومیتبانفرهزار۲۰ازبیشمراجعه

از بیش به همچنین و۲۰وی تص۸۰۰هزار و اشاره گذشته سال در نزاع از ناشی مصدومیتهای مراجعات کاهشرمورد با تر قبل سال با مقایسه در کرد: یح

است.تأملقابلکهیمرداقرارنهمجایگاهدرنیزکشورسطحدرحیثاینازوایمبودهمواجهدرصدی۳.۷

کل قانونیمدیر آزاپزشکی همسر پدیده دو در استان این اینکه بیان با آزارگیالن کودک و بسیاری وضعیت کشور کل با مقایسه در درری و داشته خوبی ی

از۲۵جایگاه بیش مراجعه شاهد گذشته سال در ترافیکی حوادث از ناشی مصدومیتهای حوزه در گفت: دارد، که۳۰قرار ایم بوده کل اداره این به نفر هزار

است.دادهاختصاصخودبهراقانونیپزشکیفعالیتهایازیادیزحجمبخشایناستبودههمراهدرصدی۱۰ازبیشکاهشبا۹۷سالبامقایسهدر

مراجعه به اشاره با سطح۶۲۱وی در خوبی وضعیت کار از ناشی حوادث در گیالن استان افزود: گذشته، سال در کار حوادث از ناشی مصدومیت ادعای با نفر

دارد.قرارهشتموبیستجایگاهدروداشتهکشور

و هزار دو مراجعه به مهمت۵۰۰قربانی از یکی کرد: اظهار و اشاره گذشته سال در نیز مختلف بخشهای در پزشکی روان معاینات حوزه در کهرنفر مواردی ین

بررسیهای از بعد جنسیت تغییر مجوز گذشته سال در که است جنسی هویت اختالالت ادعای بررسی میشود توجه آن به حوزه این در اخیر سالهای در

هستیم.نیزحوزهایندرافزایششاهد۹۷سالمورد۱۷بامقایسهدرکهشددادهگیالندرنفر۳۶بهتخصصی

گذشتهسالدرساختگیتصادفاتازناشیمراجعاتدرصدی۵۰کاهش

بر افزود: قانونی، پزشکی ویژه حساسیت به توجه با موضوع این کاهش شاهد گذشته سال دو در اینکه بیان با و اشاره نیز ساختگی تصادفات موضوع به وی

هستیم.زمینهایندرمراجعاتدرصدی۵۰کاهششاهدترقبلسالبامقایسهدرگذشتهسالدرموجودآمارهایاساس

قانونیکلرمدی سالپزشکی با مقایسه در نیز بخش این در گفت: است، سازمان این فعالیتهای از دیگر یکی نیز جنین سقط مجوز صدور اینکه بیان با گیالن

هستیم.درصدیسهکاهششاهد۹۷

شد.صادرجنینسقطمجوزمختلفدالیلبهمورد۲۱۰برایتعداداینازگفت:گذشته،سالدرجنینسقطدرخواستمورد۲۸۸ارجاعبهاشارهباوی

و هزار اینکه بیان با کل۷۱۲قربانی اداره به جسد معاینه موضوع با فوتی قانونیمورد وپزشکی هزار است شده ارجاع گذشته سال در فوتی۷۱۲گیالن مورد

کل اداره به جسد معاینه موضوع قانونیبا وپزشکی هزار تعداد این از افزود: است، شده ارجاع گذشته سال در م۳۲۷گیالن به فوترمورد طبیعی غیر گهای

است.بودهبیشتربررسیهاینیازمندکهکردند

اینکه به اشاره با م۵۵۷وی شهرمورد برون و درون ترافیکی حوادث در دررگ گذشته سال در گیالن استان در قانونیی است،پزشکی شده بررسی استان
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است.بودههمراهدرصدی۱۶کاهشباترقبلسالبامقایسهدرگفت:

سهم سیکلت موتور راکبان و پیاده عابران اینکه بیان با م۶۵قربانی در تصادفردرصدی از ناشی میرهای و سهگ در افزود: دارند، گیالن استان رانندگی ًات

است.داشتهدرصدی۲۴.۵کاهشمشابهمدتبامقایسهدرکهایمبودهفوتبهمنجرتصادففقره۱۲۰شاهدنیزامسالنخستماهه

استنامطلوببرنجقرصازناشیمسمومیتزمینهدرگیالنوضعیت

غ موضوع به ادامه در سالروی در اینکه بیان با و اشاره نیز شدگی غ۱۰۸شاهد۹۸ق تاکنونرمورد نیز امسال بهار در گفت: ایم، بوده استان در شدگی ۲۲ق

اند.بودهبومیغیرمابقیوبومینفر۱۷تعداداینازواندبودهمردهمگیکهشدهگزارششدگیقرغمورد

قانونیکلرمدی کرد:پزشکی اظهار استان، در برنج قرص از ناشی مسمومیت باالیی آمار به اشاره با از۸۳گیالن ناشی مسمومیت دلیل به گذشته سال در نفر

است.ویژهتوجهنیازمندوبودهباالییآمارکهانددادهدستازراخودجانبرنجقرص

گذشته سال در افزود: و کرد اشاره نیز آن از ناشی مسمومیت و صنعتی الکل یا متانول از استفاده موضوع به که۱۹وی ایم داشته زمینه این در فوتی مورد

است.بودهکرونادرماندرمتانولنقششایعهوکروناشیوعزمانبهمربوطآنموردهفت

م در گیالن استان نامطلوب وضعیت به اشاره با مرقربانی در گیالن استان نامطلوب وضعیت کار حوادث از ناشی تصرگ کار، حوادث از ناشی کرد:رگ ۶۰یح

دارد.قرارزمینهایندریرکشونهمجایگاهدرگیالنوانددادهدستازراخودجانزمینهایندرنفر

گفت: و کرد اشاره نیز پزشکی قصور از ناشی شکایات بررسی به به۲۴۹وی پزشکی قصور ادعا با قانونیمورد مدتپزشکی به نسبت که شد داده ارجاع گیالن

است.بودهپزشکیدندانوارتوپدیزایمان،وزنانعمومی،پزشکیبخشدرنیزشکایتینربیشتمیدهدنشانرادرصدی۲۴افزایش۹۷سالمشابه

مجموع از اینکه بیان با بخش۲۴۹قربانی این در شده تشکیل و۱۱۹پرونده شده داده تشخیص پزشکی قصور کارشناسی نظر از تبرئه۱۳۰پرونده نیز مورد

اند.شده

گیالنیانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۴۷-۹۹/۰۴/۰۴(گیالنهایرودخانهویارد،هاجادهتلفاتآمارکاهش

است.پارسالازکمتردرصد20شدگانقرغآمارودرصد24گیالندرایجادهتصادفاتشدگانکشته

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا مدیری گیالن قانونیکلرکز کنونپزشکی تا امسال ابتدای از : گفت قلم و رسانه اصحاب با دیدار در امروز اثر120گیالن بر نفر

است.پارسالازکمتردرصد24میزاناینکهشدندکشتهگیالندرایجادهتصادفات

شدندمحکومپرونده۱۱۹گیالن/درشکیپزقصورپرونده۲۴۹سیبررگیالن:قانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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است.استاندرتصادفاتتلفاتکاهشدالیلینرمهمتازکروناشیوععلتبهسفرهاکاهش،پلیسبیشترنظارت:افزودثمینقربانیدکتر

است.پارسالازکمتردرصد20کهشدندقرغهارودخانهویارددرهمنفر22کنونتاامسالابتدایاز:کردیحرتصواشارهشدگانقرغآماربهوی

ایلنایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۳۸-۹۹/۰۴/۰۴(استنزاعبهمربوطگیالنقانونیپزشکیبالینیمعاینهمراجعاتینربیشت

است.آنادعایونزاعازناشیمصدومیتدلیلبهاستانقانونیپزشکیبالینیمعایناتدرمراجعاتینربیشتگفت:گیالنقانونیپزشکیکلرمدی-ایرنا-رشت

ثمین قربانی مهدی خبدکتر نشست در چهارشنبه رسانهرروز اصحاب با ازی بیش گذشته سال افزود: و۲۰استان از۸۰۰هزار ناشی مصدومیت دلیل به نفر

دارد.کاهشدرصد۳آنماقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهکردندمراجعهگیالنپزشکیبهآنادعایونزاع

کشو متوسط از نزاع بالینی معاینات انجام برای اینکه بیان با هرروی ازای به گیالن در داشت: اظهار هستیم، باالتر مراجعه۱۰۰ی جمعیت نفر ۸۱۴هزار

است.جمعیتنفرهزار۱۰۰هرازایبهنفر۶۹۲آنیرکشومتوسطحالیکهدریمردانزاعادعایباگیالناستانقانونیپزشکیبهنفر

بر افزون گذشته سال کرد: نشان خاطر در۶۶وی بالینی معاینات مورد قانونیهزار ماقبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت که گرفت انجام پنجگیالن

دارد.کشورسطحدرگیالن"جمعیتبه"نسبتراپنجمرتبهبالینیمعایناتتعداددراستاناینواستیافتهکاهشدرصد

بر افزون ساالنه اینکه بیان با مراکز۱۰۰وی در پزشکی فعالیت پرونده قانونیهزار ازپزشکی کمتر کرد: اضافه شود، می انجام استان آمار۳در پزشکیدرصد

شود.میشاملراتخصصیمختلفهایحوزهدرمتنوعبسیارهایفعالیتبقیهواستاجسادمعاینهقانونی

داردیرآزاکودکویرهمسرآزابهمربوطمراجعاتدرراکشور۲۵رتبهگیالن

قانونیکلرمدی نشستپزشکی این در آزاگیالن همسر مراجعه به مربوط آمار در آزارافزود: کودک و رتبهری از آن به مربوط ادعای یا و یرکشو۲۵ی

هستیم.پایینآمارباهاییاستانجزوویمربرخوردا

حدود داشت: اظهار به۲۰تا۱۹.۵وی گذشته سال مراجعات قانونیدرصد برپزشکی افزون آمار با گیالن بوده۱۳استان ترافیکی حوادث از ناشی مصدوم هزار

دارد.کاهشدرصد۱۰برافزون۹۷سالبهنسبتکه

اینکه بیان با به۶۲۱وی کار حادثه ادعای یا کار حوادث دلیل به گذشته سال قانونیمصدوم برپزشکی افزون پارسال کرد: نشان خاطر کردند، مراجعه ۲گیالن

است.شدهانجاماستانقانونیپزشکیدرروانپزشکیمعایناتمورد۵۰۰وهزار

برای پارسال : گفت قربانی به۳۶دکتر جنسیتی هویت اختالل ادعای با کننده "مراجعه قانونینفر کهپزشکی شد صادر جنسیت تغییر مجوز نفر۲۵گیالن"

داشتند.رانزبهمردازنفر۱۱ومردبهنزازجنسیتتغییربحث

گیالنهایرودخانهویادر،هاجادهتلفاتآمارکاهشسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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قانونیکلرمدی سالپزشکی داشت: اظهار تصادف از ناشی خودزنی یا ساختگی تصادفات ارجاع به مربوط آمار چشمگیر کاهش به اشاره با ۹۷،۲۳۴گیالن

رسید.مورد۱۱۶به۹۸سالدرآماراینحالیکهدرداشتیمساختگیتصادفاتارجاعنفر

از همچنین داشت: اظهار به۲۸۶وی گذشته سال در جنین سقط درخواست قانونیمورد شامل۲۱۲بهگیالنپزشکی خاص شرایط دارای چهارماهزنفر یر

شد.دادهسقطمجوزمادرجانبودنخطردروجنینجنسیتیهاییرناهنجاجنین،بودن

و هزار یک گذشته سال اینکه بیان با به۷۱۲وی فوتی قانونیمورد وپزشکی هزار یک تعداد این از کرد: نشان خاطر شد، داده ارجاع مربوط۳۲۷گیالن مورد

شوند.دادهارجاعقانونیپزشکیمراکزبهبایدالزاماکهبودهکومشکهایگرمبه

پارسال داشت: اظهار مسئول جان۸۳این استان این در برنج قرص با مسمومیت دلیل به کردند۱۹وباختندنفر فوت متانول با مسمومیت دلیل به نیز نفر

است.اسفندماهبهمربوطآماراینازموردهفتکه

م در اینکه بیان با کشوروی نهم رتبه کار حوادث از ناشی دارگ را گذشتهری سال کرد: اضافه جان۶۰یم، کار از ناشی حوادث دلیل به گیالن استان در نفر

دادند.دستازراخود

شدندقرغگیالنهایآبدرنفر۲۲

غ آمار به اشاره با ادامه در ثمین تعدادرقربانی این از کرد: نشان خاطر استان در امسال بهار شدگی رودخانه،۱۳ق در د۶نفر در مکانرنفر سایر در نفر سه یا،

بودند.غیربومینفرپنجوبومینفر۱۷وشدندقرغها

مجموع در پارسال داشت: اظهار شامل۱۰۸وی گیالن های آب در د۴۲نفر در رودخانه،۴۲یا،رنفر در سایر۹نفر در نفر هشت و سد در نفر هفت کانال، در نفر

شدند.قرغهامحیط

دادند.دستازراجانشاناستانترافیکیحوادثدرنفر۱۲۰امسالبهاردرکرد:اضافهگیالنقانونیپزشکیکلرمدی

دیگ بخش در گذشتهروی سال کرد: نشان خاطر سخنانش از به۲۴۹ی پزشکی قصور ادعای با قانونیپرونده تعدادپزشکی این از که شد داده ارجاع گیالن

شدند.تبرئهنفر۱۳۰ومحکومکارشناسینظرازنفر۱۱۹

یمردانیازیربیشتیحرتشسالنبهمردمحالرفاهبرای

قانونیکلرمدی اکنونپزشکی هم داشت: بیان تش۲گیالن دورترسالن از نیاز صورت در مردم است، فعال بندرانزلی و رشت در استان این در منطقهریح ین

تش سالن به مردم حال رفاه برای وضعیت این با کنند منتقل انزلی یا رشت به را خود متوفیان باید دیگر های شهرستان و تالش آستارا، از بیشتراستان یریح

دارم.نیاز

کامل آزمایشگاه یک کرد: اضافه قانونیوی جزورداپزشکی که قانونیآزمایشگاه۹یم سرولوپزشکی شناسی، آسیب شناسی، سم که است کشور وژدر ی

رود.میشماربهمجموعهاینهایفعالیتجزوژنتیکآزمایشگاه

فارسیرگزارخبدیگر:منابع

استاعنزبهمربوطگیالنقانونیشکیپزلینیبامعاینهاجعاتمرینبیشترایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۵۴-۹۹/۰۴/۰۴(برنجقرصبانفر83گرمگیالن/درساختگیتصادفاتدرصدی50کاهشداد؛خبرگیالنقانونیپزشکیکلرمدی

مدی کاهشرایسنا/گیالن شاهد قانونی پزشکی حساسیت افزایش به توجه با گفت: بودیم، مواجه ساختگی تصادفات با گذشته سالیان اینکه بیان با گیالن، قانونی پزشکی درصد50کل
رسیدیم.گذشتهسالدرنفر116به97سالدرخودزنییاساختگیتصادفارجاع234ازوهستیمموضوعاین

خب نشست در قربانی مهدی فعالیتردکتر به اشاره با رسانه، اصحاب قانونیکزرم19ی برپزشکی عالوه کرد: اظهار گیالن، استان سطح استان،16در شهرستان

گیرد.صورتدهیخدماتپوششتایمردافعالمراکزنیزآبادرحیموخمامبخشدودر

م هشت قانونیکزروی استیجاپزشکی را گیالن فیراستان نظر از استاندارد غیر و چالشزی از یکی افزود: و دانست ساختمانی و قانونیهاییکی درپزشکی

تش سالن دو تنها که است این گیالن داراستان انزلی و رشت در تشریح جهت اجساد دارد، ضرورت که موارد از برخی در و یاریم و اعزام انزلی یا رشت به یح

کند.میسختیدچارراشدگانفوتخانوادهموضوعاینوشوندمیدادهارجاع

قانونیکلرمدی آزمایشگاهپزشکی قانونیگیالن، جزوپزشکی را کامل9استان قانونیآزمایشگاه تصپزشکی و دانست کشور سمردر آزمایشات کرد: شناسی،یح

کردیم.تکمیلراژنتیکآزمایشگاهگذشتهسالوشودمیانجامکاملصورتبهیژسرولووشناسیآسیب

بر بالغ ساالنه اینکه بیان با پرونده100قربانی، قانونیهزار میپزشکی بررسی استان سطح مراکز کلیه پروندهدر این نتایج به درصد دو از کمتر گفت: هاشود،

شود.میدادهارجاعانتظامیوقضاییمراجعیقرطازمجددبررسیبرایوشدهاعتراض

آمارهای درصد سه حدود قانونیوی فعالیتپزشکی پیشانی و مهم بخش عموما مردم کرد: عنوان و دانست اجساد معاینات به مربوط را پزشکیهایگیالن

میقانونی اجساد معاینه امارا فعالیت97دانند، حوزهدرصد در ما فیهای صدمات تروما، معاینات شامل تخصصی مختلف روانپزشکیزهای کار، حوادث یکی،

است.و...روانسالمتقانونی،

قانونیکلرمدی ازپزشکی بیش گذشته سال اینکه بیان با مراکز66گیالن، در بالینی معاینه قانونیهزار اینپزشکی کرد: خاطرنشان است، شده انجام استان

یم.ردااستانجمعیتبهنسبتراکشورپنجمرتبهودهدمینشانراکاهشدرصدپنجماقبلسالمشابهمدتبهنسبتمیزان

بیشت برروی بالغ گذشته سال داد: ادامه و دانست نزاع از ناشی مصدومیت ادعای به مربوط را بالینی معاینات حوزه در مراجعین و20ین نفر800هزار

به نزاع از ناشی مصدومین ادعای قانونیبا ماقبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت که کردند مراجعه کشو3.7استان نهم رتبه و دارد کاهش یردرصد

هستیم.

رتبه به اشاره با کودک25قربانی، با مرتبط مراجعیت نظر از کشور در همسرآزارآزاگیالن و ترافیکیری حوادث از اشی متوفیات و مصدومین شد: یادآور ی،

به20تا19.5 مراجعین قانونیدرصد میپزشکی تشکیل رت برگیالن بالغ گذشته سال که13دهند. کردند مراجعه ترافیکی حادثه از ناشی مصدوم نفر هزار

است.مواجهدرصدی10کاهشبامشابهمدتبهنسبت

قانونیکلرمدی گذشتهپزشکی سال اینکه بیان با مراجعه621گیالن، سالنفر افزود: داشتیم، کار حادثه از ناشی مصدومین ادعای با مراجعه683با97کننده

نشان که بودیم کاهشمواجه رتبه9.1دهنده استان در کار حادثه از ناشی مصدومیت البته است؛ مردها28درصد و دارد را را96کشور مصدومین درصد

دهند.میتشکیل

مراجعه از اداره2500وی مالی، معامالت فرزند، حضانت برای روان سالمت شامل معاینات این کرد: اضافه و داد خبر قانونی روانپزشکی معاینه جهت نفر

است.متفاوتهستند،روانیکهبیمارافرادیبرایقضاییشرایطیرازشود،میو...جرمارتکابحیناشتغال،اموال،

به مراجعات دیگر از را جنسیتی هویت اختالل قانونیقربانی، بهپزشکی گذشته سال گفت: و است مسئله این با شدن آشنا حال در جامعه که نفر36دانست

مراجعه بهاز جنسیتی هویت اختالل ادعای با قانونیکنندگان شاملپزشکی که شد صادر جنسیت تغییر مجوز از25استان جنسیت تغییر وزمورد مرد به ن
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به11 مرد از جنسیت تغییر دورهزمورد از بعد عمل این مجوز البته است؛ روانن ارهای و مییابیزشناختی صادر هورمونی و ژنتیکی سالهای 18نیز97شود.

داشتیم.مجوزصدوروردم

ار و رشد گواهی صدور مسئول، مقام فعالیتزاین دیگر از را شالق و زندان کیفر تحمل قانونیهاییابی تصپزشکی و باردانست گذشته سالیان کرد: یح

می ساختگی تصادف به اقدام باندی یا انفرادی صورت به مختف دالیل با افرادی یعنی بودیم، مواجه ساختگی آسیبتصادفات و میکردند شدید دیدند،های

حساسیت افزایش به توجه با قانونیاما کاهشپزشکی از50شاهد و هستیم موضوع این سال234درصد در خودزنی یا ساختگی تصادف 116به97ارجاع

رسیدیم.گذشتهسالدرنفر

به گذشته سال اینکه بیان با از212وی به286مورد شده ارجاع جنین سقط درخواست قانونیمورد شرایطپزشکی جنین سقط کرد: اظهار دادیم، مجوز

دارد.مادرجانخطروجنیندریرناهنجاوجودوماهچهاریرزجنینمانندخاصی

ارجاعرمدی از قانونی، پزشکی به1712کل فوتی قانونیمورد تعدادپزشکی این از کرد: اضافه و داد خبر گذشته سال م1327در مشکرمورد و طبیعی غیر کوگ

شود.میصادرپزشکتوسططبیعیهایگرمبهمربوطفوتگواهیالبتهاست؛بوده

گذشته سال اینکه بیان با مسئول، مقام م557این آنرمورد ماقبل سال و ترافیکی حوادث اثر در با336گ گیالن شد: متذکر داشتیم، کاهش13مورد درصد

م کاهش نظر از استان اینردومین از است. ترافیکی حوادث اثر در و194نفر،557گ عابر کاهش164نفر با ترتیب به که بودند موتورسیکلت راکب 10.6نفر

عاب17.2و سهم البته هستیم. مواجه مشابه مدت به نسبت بیشتردرصدی موتورسیکلت راکبین و مرین در سهم کهرین بوده استان ترافیکی حوادث اثر در گ

هستند.استانغیربومیدرصد12وساکندرصد88ونزدرصد20ومردباختگانجاندرصد80همچنیناست.درصد65معادل

امسال اول ماهه سه طی اینکه بیان با مشابه120قربانی، مدت به نسبت میزان این کرد: تاکید دادند، دست از ترافیکی حوادث اثر در را جان گیالن در نفر

دهد.مینشانراکاهشدرصد24.5گذشتهسال

را گذشته سال طی گیالن استان مغروقین شد:108وی یادآور و دانست د42نفر در سد،42یا،رنفر در نفر هفت رودخانه، در نفر9نفر هشت و کانال در نفر

شده غوق موارد سایر تعداددر این از و48اند. بومی غیر با64نفر نیز امسال بهار در بودند. ایرانی غیر نفر دو و بومی که22نفر هستیم مواجه مغروق نفر

بودند.بومیغیرنفرپنجوبومینفر17واستمواردسایردرنفرسهورودخانهدرنفر13یا،رددرنفرشششامل

قانونیکلرمدی مپزشکی در استان باالی آمار به اشاره با گذشتهرگیالن، سال کرد: اضافه برنج، قرص با مسمومیت از ناشی میر و را83گ خودشان جان نفر

دارد.راگرماینگونهسومتادومهایرتبهگیالناستانوبودنفر80تعدادبه97سالدرمیزاناینشود.مینز26ومرد57شاملکهدادنددستاز

گذشته سال اینکه بیان با افزایش19قربانی، اهد کرونا اپیدمی شیوع با کرد: عنوان دادند، دست از متانول با مسمومیت اثر بر را خودشان جان گیالن در نفر

بودیم، صنعتی الکل با البتهزمسمومیت کردند. فوت صنعتی الکل مسمومیت با نفر هفت اسفندماه در تنها بود. نفر چهار ماقبل سال در میزان این یرا

نبود.شایعیادزگیالناستاندرمورداینخوشبختانه

م از سال60گروی در سال46و98نفر در تص97نفر و داد خبر گیالن در کار از ناشی حوادث اثر مربر در نهم استان گیالن کرد: حوادثریح از ناشی میر و گ

است.کار

هیئت و پزشکی نظام مسئول، مقام گذشتهاین سال گفت: و دانست پزشکی قصور به رسیدگی مرجه دو را انتظامی پزشکی249های قصور ادعای با پرونده

قانونیبه بهپزشکی نسبت که شد داده ارجاع سال200استان افزایش97پرونده تعداد24شاهد این در هستیم. و119درصدی محکوم پرونده130پرونده

است.98سالطیدرصدی48محکومیتدهندهنشانکهشدتبرئه

پیامانتهای
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)۱۰:۲۸-۹۹/۰۴/۰۴(نیستنداستانداردقانونیپزشکیمراکزگیالن؛سواحلدرقشدگانرغآمارافزایش

نیستند.استانداردگیالنقانونیپزشکیمراکزگفت:استاناینسواحلدرقشدگانرغآمارافزایشبهاشارهباگیالنقانونیپزشکیکلرمدیاستانها-گروه

خب گزارش تعدادرگزاربه گذشته سال اینکه به اشاره با خبرنگاران جمع در امروز ظهر از پیش قربانیثمین مهدی رشت، از تسنیم علت83ی به گیالن در نفر

داشت: اظهار دادند دست از را خود جان برنج قرص با قانونیمسمومیت اقداماتپزشکی و رسالتها با مردم و است شده واقع مظلوم بسیار که است نهادی

ندارند.کاملیآشناییآن

قانونیکلرمدی فعالیتپزشکی از قانونیکزرم19گیالن حیثپزشکی از نهاد این اینکه بیان با و داد خبر رحیمآباد و خمام بخش جمله از استان سراسر در

محدودیت ساختمان و مالی منابع انسانی، نیروی گیالنزامکانات، در افزود: دارد استیجارم8یادی قانونییرکز حیثپزشکی از آنها تمامی که دارد وجود

هستند.غیراستانداردیکیزفی

تنها وجود ثمین تش2قربانی ترسالن با و داد قرار توجه مورد را بندرانزلی و رشت شهرهای در واقع گیالن کل در برایأیح استان نقاط سایر مردم اینکه بر کید

جزء که دارد وجود گیالن در پزشکی کامل آزمایشگاه یک گفت: مواجهاند مشکل با بخش این در خود امور به محسوبرسیدگی کشور کامل آزمایشگاههای

میشود.

ساالنه اینکه به اشاره با فعالیت100وی یا پرونده قانونیهزار مراکزپزشکی و گیالن سطح قانونیدر بیانداشت:پزشکی میگیرد قرار رسیدگی مورد استان

حدود از آمار3کمتر از قانونیدرصد وپزشکی است اجساد معاینات به مربوط حوزههای97گیالن در متنوع فعالیتهای سایر به نهاد این وظایف درصد

برمیگردد.تخصصی

قانونیکلرمدی انجامپزشکی از مراکز66گیالن سطح در بالینی معاینات مورد قانونیهزار آمارپزشکی این داشت: اظهار و داد خبر گذشته سال در استان

گذشته سال مشابه مدت به رتبه5نسبت بالینی معاینات تعداد حیث از گیالن دیگر بیان به است؛ داشته کاهش خود5درصد جمعیت نسبت به را کشور

است.یادزآنآمارودارد

بالینی مراجعات بیشتر اینکه بیان با قانونیقربانیثمین مراجعهپزشکی از است نزاع به مربوط گیالن و20استان مراکز800هزار به قانونینفر گیالنپزشکی

تص و داد خبر نزاع از ناشی مصدومیت ادعای بهدلیل گذشته سال سالردر با مقایسه در آمار این کرد: نهم97یح استان نزاع بخش در گیالن و داشته کاهش

میشود.محسوبکشور

همسرآزا بخش دو در گیالن کم آمار کودکآزاروی و حوزهری این در مراجعان آمار حیث از استان این اینکه بیان با و شد متذکر کشور کل با مقایسه در را ی
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حدود25استان حاضر حال در داشت: اظهار است تا19کشور نیم به20و مراجعان از قانونیدرصد تشکیلپزشکی ترافیکی حوادث از ناشی مراجعان را گیالن

میدهند.

قانونیکلرمدی مراکزپزشکی به کنندگان مراجعه تعداد قانونیگیالن گذشتهپزشکی سال در را کار از ناشی حوادث ادعای با بیان621استان با و کرد اعالم نفر

رتبه در حیث این از استان گذشته28اینکه سال کرد: عنوان دارد قرار و2کشور مراجعه500هزار ما مراکز به قانونی روانپزشکی انجام برای گیالن در نفر

کردند.

آمار قانونیقربانیثمین گذشتهپزشکی سال کرد: خاطرنشان و برشمرد نیز را جنسیت و روانپزشکی معاینات بخش در هویت36گیالن اختالل ادعای با نفر

مراکز به قانونیجنسی تعدادپزشکی این از که شد داده جنسیت تغییر مجوز آنها به و کرده مراجعه از25گیالن وزنفر مرد به به11ن مرد از تغییرزنفر ن

دادند.جنسیت

کاهش مراکز3وی به طالق از ناشی ارجاعات قانونیدرصدی سالپزشکی اینکه بیان با و شد متذکر را گذشته سال در درخواست286تعداد98گیالن مورد

به و ارجاع جنین و210سقط هزار گذشته سال در داشت: اظهار شد داده مجوز آن به712مورد فوتی قانونیمورد سالپزشکی به نسبت که شد ارجاع گیالن

داشت.کاهش97

قانونیکلرمدی وپزشکی هزار اشارهشده تعداد این از اینکه بیان با م327گیالن مشکرمورد تصوگهای است بوده گذشتهرک سال کرد: م557یح ورمورد گ

کردستان از بعد کشور استان دومین کاهش مورد در و است داشته مالحظهای قابل کاهش حیث این از استان آمار که داشتیم گیالن در ترافیکی حوادث میر

میشود.محسوب

م شمار ثمین رارقربانی گذشته سال در پیاده عابران میر و بیشت194گ موتورسیکلت راکبان و عابران اینکه به اشاره با و کرد اعالم مرنفر دررین را میر و گ

تعداد کاهشی آمار یک با امسال نخست ماهه سه در افزود: میدهند اختصاص خود به گیالن ترافیکی حوادث گیالن120بخش در ترافیکی حوادث اثر بر نفر

کردند.فوت

غ تعداد دروی نظیر محیطهایی در گیالن گذشتهرقشدگان سال در را مناطق سایر و رودخانهها سد، آب، کانالهای به108یا، اینکه به اشاره با و کرد اعالم نفر

بودند.استانخودازنیزمابقیوبودعراقیازجملهغیربومیافرادشدگانقرغاینازنفر47کرد:یحرتصداشتیمافزایشموردایندر97سالنسبت

قانونیکلرمدی سالپزشکی در اینکه بیان با کرد:83تعداد98گیالن عنوان دادند دست از را خود جان برنج قرص از ناشی مسمومیت اثر بر گیالن در نفر

کردند.فوتعلتاینبهمرد57ونز26تفکیکبهگذشتهسالواستکشورسومیادوماستانهموارهبخشایندرگیالن

گذشته سال در را گیالن در صنعتی الکل و متانول با فوتی و مسمومیت آمار اینکه19قربانیثمین به اشاره با و کرد اعالم اسفند7نفر در افراد این از 98مورد

گذشته سال در و دارد قرار پائینی رتبههای در کار از ناشی حوادث بخش در گیالن داشت: اظهار دادهاند دست از را خود علت60جان همین به استان در نفر

دادند.دستازراخودجان

ارجاع مراکز249وی به پزشکی قصور ادعای با قانونیپرونده سالپزشکی در افزایش98گیالن شاهد اینکه بیان با و داد قرار توجه مورد در24را درصدی

بیشت افزود: هستیم حوزه باراین که میشود ارجاع موارد سایر و دندانپزشکی ارتوپدی، زایمان، و زنان جراحی عمومی، پزشکان از بخش این در شکایات ین

میگیرد.قراررسیدگیموردآنانپروندههایعدالت

قانونیکلرمدی تپزشکی با ازأگیالن اینکه بر پزشکی249کید قصور ادعای حدود119پرونده یعنی محکومیت48پرونده و قصور کارشناسی لحاظ از درصد

کرد: خاطرنشان است شده تش3تلقی بسیاررسالن مشکالت امکانات کمبود این و است ساخت حال در گیالن در خانوادههایزیح و مردم برای را یادی

میکند.ایجادمتوفی
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گیالنستاننیوز،منجیلوالیت،حامیانتابناک،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۵۸-۹۹/۰۴/۰۴()ه(کرمانشاپناهیآسیهپناهرسمجوزبدونیبرتخماموردویرکنارب

آخ از کشور کل بازرسی سازمان تخررئیس پرونده به رسیدگی جزئیات پناهی»،رین «آسیه خانه ج61نزیب در پیش ماه یک حدود که کرمانشاهی تخرساله سریان توسطریب پناهش
داد.خبرکرد،فوتیرشهرداماموران

همشه گزارش روزربه آنالین، شهردا30ی اجراییات ماموران امسال سراردیبهشت کرمانشاه پناهی،رمت12پناهری آسیه شهزی ساکت آلونکنشین فدکرن ک

شد.ساله61بیخانماننزاینباختنجانوقلبیسکتهبهمنجرحادثهاینوکردندیبرتخغیرقانونیساختوسازدلیلبهرا

دادگست و بازرسی سازمان بررسیهای شهردارطبق ماموران اینری، مقاومت اینکه برای کرمانشاه تخزی مانع تا بشکنند را اسپرن از نشود، آلونک فلفلریب ی

م عامل همین، شد می گفته پیش روز چند تا که موضوعی کردند. استفاده اینرغیرمجاز مدیزگ اما شد. سالمند قانونیکلرن دیروزپزشکی کرمانشاه استان

این فوت علت گفت: پناهی آسیه فوت علت بیمازدرباره اسپرن، اثر در و بوده قلبی حاد هایری شبکه کاربران واکنش که موضوعی است. نبوده فلفل ی

داشت.پیدررااجتماعی

تخ پرونده در شخصی آیا که این به پاسخ در کشور کل بازرسی سازمان رئیس درویشیان، حسن حجتاالسالم ایلنا، گزارش به ورحاال پناهی آسیه خانه یب

کیفرم بحث در پرونده این گفت: خیر، یا است شده بازداشت وی ورگ است رسیدگی حال در تخرمامو2ی در که اینری آلونک کارزیب از داشتند، نقش ن

ایم.کردهارائهآنهابرایهمیراداتخلفگزارشکردهاند،خانهیبرتخبهاقداممجوزبدونچونواندشدهکناررب

نیوزخطاقتصادنیوز،انتخاب،یرخبپایگاهاسالمی/یرجمهوروزنامهدیگر:منابع
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)۰۴:۰۹-۹۹/۰۴/۰۷()ه(کرمانشاباشدداشتهکاهشیروندقانونیپزشکیآماریمرامیدوا
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)۰۷:۳۲-۹۹/۰۴/۰۵(گیردمیجانتابستانهتنیآبگلستان/آبگیرهایدرگرمشیرجهگرما؛فصلیرتکراتراژدی

غرگ حوادث افزایش شاهد گرما، فصل شروع با ساله همه پیشگیرگان- برای امر مسئوالن باید لذا هستیم گلستان آبی های کانال و سدها ها، بندان آب در شدگی چنینرق وقوع از ی
کنند.عملترجدیحوادثی

بسیارگزارخب رفتن بین از و هوا شدن گرم به توجه با ها: استان گروه مهر- بیماری شیوع دلیل به امسال که محدودیتهایی از میلری داشت، وجود کرونا ی

هستیم.سدهاورودخانههاکناردرگردشگرانومردمازیادیزتعدادحضورشاهداخیرهفتهچنددرویافتهافزایشگلستانروبازآبهایدرشنابه

کشاور استخرهای کانالها، رودخانهها، شامل روباز رغمزآبهای به مناطق این و بوده سدها و باغها و ظاهزی آرامش و فنریبایی به ناآشنا افراد برای ی،

است.خطرناکزنند،میآببهتنتابستانگرمایازفراربرایکهشنا

غرغ دلند؛ بندان آب در کودک دو شدن شرق در آباد همت رودخانه در نفر دو شدن اینرق جمله از دانشمند سد در گنبدی نوجوان باختن جان و گلستان ق

گرفت.درسآنازبایدکهاستگذشتهروزهایدرناخوشخبرهای

و هزار دو دارای رودخانه،۷۰۰گلستان بز۱۴کیلومتر کشاورگ،رسد کانال کیلومتر اززصدها بیش و جاذبه۱۰۰ی همه کنار در که است ساحلی نوار کیلومتر

است.تراژدییکخلقبرایخطرناکیربستدارد،استانبرایکهاقتصادیویرگردشگهای

۹۸سالدرشدگیقرغحوادثافزایش

قانونیرئیس غگلستانپزشکی تعداد خصوص اولردر ماهه دو در گفت: مهر خبرنگار به گلستان آبی فضاهای در شدگان غ۹۹ق مورد (یکردو شدگی ق

هستیم.شاهدراشدگیقرغمیزانکاهشیروندبوده،موردهشتگذشته،سالابتدایماههدودررقماینکهاینبهتوجهباوافتاداتفاقن)زیکومرد

سال در افزود: زارعی مجموع۹۸حسین در غ۱۹، بهرمورد ارجاعی شدگی قانونیق سالپزشکی به نسبت و بودند مرد ها آن همه که پنج۹۷داشتیم که

بودیم.شاهدراایمالحظهقابلافزایشداد،روین)زیکومردم(چهارشدگیقرغحادثه

غ افراد سنی جارمیانگین سال در شده غرق که این بیان با باشندوی خود کودکان مراقب باید ها خانواده که دهد می نشان مری علل از یکی شدگی ورق گ

پیشگی قابل حصارمیر مانند اقداماتی انجام با گفت: است، میتوانری غیره و شنا هنگام همراه داشتن استخرها، شدگیرغکشی کاهشق را کردن شنا هنگام

داد.

که حالی در قانونیاما غپزشکی تعداد سالراستان در گلستان شدگان م۱۸را۹۸ق سخنگوی مازندرانی، نوید کرد، اعالم فورنفر پزشکیرکز علوم های یت

است.بودهنفر۴۳گذشته،سالدرگلستانآبیفضاهایدرباختهجانافرادتعدادکهگفتگلستاناستان

باشد.قانونیپزشکیبهاجسادازبرخیارجاععدمدلیلبهتواندمیآماراختالفاین

نزنیدآببهتنمهارتبدون

غ ناجیان از جهانشاهی بندرمجتبی سواحل استریق خطرناک هم حرفهای و زبده ماهر، شناگران برای سدها در شناکردن گفت: مهر خبرنگار با گفتگو در هم گز

دارد.وجودهاآندرخونقندافتوفشارافتتشنج،عضالت،گرفتگیقلبی،ایستبیمو

شناگ وقتی داد هشدار افراد به غروی حال در را طنابری تیوپ، چون تجهیزاتی و وسایل از بلکه نشوند آب وارد وی نجات منظور به کردند مشاهده شدگی ق

شوند.گرفتارهمخوداستممکنصورتاینغیردریرازکننداستفادهچوبو

بند نشین ساحل دزگراین در شناکردن برای افراد گفت: غری ناجیان هشدارهای به باید هم جریا در وجه هیچ به و کرده توجه شناریق ساحل بر عمود یان

نکنند.

د کرد: تاکید دروی یا و رودخانه استخرریا، در شنا مربی نظر تحت و آموزشی کالسهای در را آموزش باید و نیست شنا آموزش برای مناسبی محل سد یاچه

۱

۱۳۹۹/۰۴/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LHFLCCRX


گرفت.فرا

است.شناازقبلالزاماتینرابتداییتازآنهارعایتومحدودیتهاباآشناییشنا،اولیهفنونباآشناییگفت:جهانشاهی

ضرو آب به ورود از قبل حتی و زدن شیرجه به تصمیم از قبل آب عمق وضعیت از اطالع اینکه بیان با خطرروی عمق کم آبهای در شیرجه افزود: است، ی

دارد.دنبالبهراگردنشکستگیهمچنینوسربهضربه

نیستشنامحلآبیتاسیسات

داد.هشدارهابندانآبوسدهادرکردنشنابهنسبتگلستانایمنطقهآبهمپیشچندی

بهرهبردا دفتر نگهدارمدیر و شری آبی تاسیسات از گلستانری منطقهای آب روزهایکت و هفته پایانی روزهای در ویژه به گرما فصل آغاز با ساله همه گفت:

د در مکرر، اطالعیههای و هشداردهنده عالئم به توجه بدون نوجوانان، و جوانان از برخی مخارتعطیل، و آبیازیاچهها کانالهای و سدها شنارن زهکشی، و ی

میآورد.همراهبهجانیضایعاتگاهابیتوجهی،ویرسهلانگااینکهمیکنند

هشداردهنده تابلوهای به خود خانوادههای و خود سالمت حفظ برای آبی تاسیسات حاشیه در حاضر و ساکن افراد و استانیها هم کرد: بیان رسولی شعبان

باشند.داشتهجدیتوجهشناممنوعیت

نیست.مناسبشناکردنبرایوجههیچبهوشدهاحداثوطراحیآبرسانیبرایصرفاتاسیساتاینکهکرداضافهوی

یابدافزایشهاخانوادهنظارت

از بیش با گلستان استان گفت: مهر خبرنگار به گفتگو در هم گلستان استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، ق۱۰۰معاون و تفرجگاهی کیلومتررنقطه صد به یب

است.کشورمناطقینرخیزتحادثهازیکساحل

گلستان در فراوان های رودخانه و آب های کانال متعدد، بندان آب وجود با افزود: چراغعلی مسئوالنعبدالرضا برای مسیرها همه در نظارت و حضور امکان

نیست.فراهم

است.یرضروبسیارایمنینکاترعایتوهادستورالعملازاطالعومردمهمراهیبنابراینکرد:بیانوی

غ حادثه به اشاره با مناطقرچراغعلی در که بودیم شاهد اخیر روزهای در را تلخی حوادث داد: ادامه گذشته، روزهای طی گلستان در کودک دو شدن ق

است.افتادهاتفاقغیرنظارتی

که فضاهایی در شناکردن از مردم لذا بوده استان نظارتی مناطق جمله از دولتی و خصوصی بخش اختیار در تفرجگاهی اماکن و ساحل که داد توضیح وی

کنند.پرهیزندارد،نجاتیقرغ

کنند.بیشترراخودهاینظارتبایدهاخانوادهکهدهدمینشاناخیرهایفوتیسنمیانگینگفت:چراغعلی

خود، کودکان از مراقبت با باید ها خانواده اما است بخش لذت مردم برای گرم روزهای این در ها بندان آب و سدها ها، رودخانه جوار در حضور خنکای

بزند.رقمهاآنبرایراتلخیخاطرهاشتیاق،وشورایننگذارند

است.یرضروموردایندریزسافرهنگیوهاحفاظوهشداردهندهعالئمنصبدرمتولیهایدستگاهنقشبینایندر

طیقین اجرای مقدمات آبی، منابع حوزه در خدادادی پتانسیل از مندی بهره ضمن توان می اصولی و ایمن راهبردی اتخاذ با گردشگرًا های حتیرح و ی

ساخت.مهیارافراغتاوقاتکردنرپوگرمیرس

فرداشهریرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۹:۳۶-۹۹/۰۴/۰۴((تهران)یرهمسرآزاادعایبانفر190وهزار4مراجعهکرد؛اعالمتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

بودند.کردهمراجعهنفر609وهزار4نیزگذشتهسالمشابهمدتدروکردندمراجعهیرهمسرآزاادعایبانفر190وهزار4امسالبهاردرتهران:استانقانونیپزشکیکلمدیر

خب خبرنگار گزارش خبرگزاربه نشست در فروزش مهدی دکتر ؛ سیما و صدا همسرآزاری مدعی که افرادی گفت: خبرنگاران جمع در اینری باید هستند ی

گذشته سال در ما اساس همین بر و برسد اثبات به قضایی مراجع در و17ادعایشان سال814هزار در که داشتیم کننده مراجعه ادعا این با 16هم97مورد

میدهد.نشانرا98سالدردرصدی8.5افزایشکهبودندکردهمراجعهنفر420وهزار

اند.بودهنزنفر693وهزار16ومردنفر121وهزاریرهمسرآزابابتکنندگانمراجعهتعدادازگفت:وی

گذشته سال در گفت: جنسی هویت اختالل مراجعین آمار درباره فروزش (118آقای وز85مورد سال33ن در که داشتیم کننده مراجعه نفر101حدود97مرد)

بودند.کردهمراجعه

کل اداره در آیا اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در قانونیوی درپزشکی فقط افزود: اید؟ کرده شکافی کالبد را کرونا متوفیان از موردی تهران مورد19استان

بهرم آنها اجساد است نیاز قانونیگ بیماپزشکی یک را کرونا ما چون و شود داده بیمارارجاع این شدگان فوت میدانیم دفنری جواز بیمارستان در ی

نیست.قانونیپزشکیبهآنهااجسادانتقالبهیزنیاومیگیرند

کل قانونیمدیر گذشتهپزشکی سال در گفت: هم ساختگی تصادفات آمار درباره تهران (242استان و220نفر کهز22مرد کردند مراجعه خصوص این در ن)

است.بودهمورد254هم97سالدرآماراین

منصو قاضی شده فوت متهم خانواده از آیا اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در نمونهروی سازمانDNAی افزود: است؟ شده قانونیگرفته اساسپزشکی بر

است.نگرفتهصورتماازخصوصایندراستعالمیتاکنونومیدهدپاسخقضاییمراجعدرخواستبهخودذاتیوظیفه

زایمانوزنانجراحانازشکایاتینربیشت

گذشته سال افزود: ادامه در فروزش مهدی و7دکتر تخصصی345هزار کمیسیونهای در قانونیپرونده ازپزشکی پیش سال در که شد بررسی تهران استان
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میدهد.نشان98سالدررادرصدی6حدودکاهشواستبودهمورد819وهزار7آن

قانونیکلرمدی پزشکی،پزشکی قصور حوزه سه در پزشکی کمیسیون پروندههای که این به اشاره با تهران قانونیاستان میشود،پزشکی بررسی روانپزشکی و

کمیسیونهای در که پزشکی قصور پروندههای بحث در قانونیگفت: گذشتهپزشکی سال در شد رسیدگی تهران و4استان که663هزار شد بررسی پرونده

است.داشته97سالبامقایسهدردرصدینیمو4کاهش

گذشته سال در گفت: پزشکی قصور پروندههای جزئیات درباره که893وی شد تشکیل زایمان و زنان جراحان از شکایت و304پرونده محکوم 589مورد

شدند.تبرئهمورد

ارتباط همین در افزود: فروزش که732دکتر شد تشکیل دندانپزشکان خصوص در و462پرونده محکوم از270نفر و شدند تبرئه از651نفر که شکایتی

گرفت صورت عمومی و300جراحان محکوم از351نفر و شدند تبرئه د516نفر پالستیکرشکایت جراحان از شده و287یافت محکوم تبرئه202نفر نفر

شدند.

کمیسیون به مربوط پروندههای خصوص در گفت: قانونیوی وپزشکی هزار گذشته سال در آن890نیز از پیش سال در که شد بررسی و2پرونده 321هزار

میدهد.نشانرا98سالدردرصدیدهم6و18کاهشکهبودشدهبررسیپرونده

کل قانونیمدیر گذشتهپزشکی سال در روانپزشکی کمیسیونهای در شده رسیدگی پروندههای تعداد افزود: تهران از792استان پیش سال در که بود پرونده

میدهد.نشان98سالدررادرصدی29افزایشکهبودشدهرسیدگیپرونده613آن

استبودهیرگیردونزاعبهمربوطمعایناتآمارینربیشت

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی گذشته سال در گرفته صورت معاینات کل از گفت: تهران باراستان نزاع به مربوط معاینات میزان و99ین بوده907هزار پرونده

است.داشتهکاهشدرصدنیمویک97سالبامقایسهدرکه

خب نشست در فروزش مهدی تبردکتر با مهمتری قضاییه قوه هفته و کرامت دهه کلریک اداره رویکرد قانونیین سپزشکی دسترسی را تهران یعترراستان

بود.کارشناسینظراتکیفیتارتقاءوخدماتبهمردم

که این به اشاره با سازمان20وی خدمات قانونیدرصد کلپزشکی اداره قانونیدر اقداماتپزشکی بر عالوه گذشته سال گفت: میشود، ارائه تهران استان

ا هواپیمای سقوط حادثه ماه، آبان حوادث جمله از ویژهای حوادث با کناوروزمره شناور حادثه و متوفیانرکراینی امور به رسیدگی شد تالش که بودیم مواجه ک

شود.انجامسرعتینربیشتبا

کل قانونیمدیر سپزشکی معاینات پروندههای به رسیدگی زمان مدت کاهش افزود: تهران مراستان علت تعیین و متوفیات کمترپایی، در ورگ زمان ین

است.بودهقانونیپزشکیسازمانتحولیبرنامههایجملهازعلمیکیفیتحفظباتخصصیکمیسیونهایپروندههایبهرسیدگی

دا بنا امسال گفت: فروزش مردکتر در پذیرش سالن کهریم آزمایشگاهی تخصصی احتمالیزیرکز حوادث در شدگان فوت بستگان به خدمات ارائه برای ک

است.آناعتباریالرمیلیارد20کهشودساختهجمعیدسته

اعتبا با همچنین امسال افزود: معادلروی نگهدارمیلیارد20ی سردخانه پوششریال توان با علمی شرایط در اجساد شامل400ی در320جسد جسد

شود.ساختهصفریرزسردخانههایدرجسد80وصفرباالیسردخانههای

قانونیکلرمدی اعتبارپزشکی با تخصصی تجهیزات همچنین گفت: تهران فرماندارمیلیارد50استان مساعدت با بحران سوله در استقرار برای شهرریال ویژه ی

کنیم.یزبازساراتهرانقرشوشمالفرسودهساختمانهایکردخواهیمتالشوشدخواهدانجامیر

کل اداره آمارهای ارائه به فروزش قانونیدکتر گذشتهپزشکی سال در افزود: و پرداخت تهران و237استان س437هزار معاینات در شدرپرونده تشکیل پایی

است.بودهنزاعبهمربوطمعایناتینربیشتمعایناتاینکلازکهاستداشتهکاهشدرصددهم2گذشتهسالبامقایسهدرکه

ان)(تهریارهمسرآزادعایبانفر190وارهز4اجعهمرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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و هزار به هم جنین سقط مجوزهای خصوص در سال870وی در گفت: و کرد اشاره گذشته سال در و97پرونده هزار رسیدگی908، خصوص این در پرونده

اند.شده

کل قانونیمدیر گذشتهپزشکی سال در هم روانپزشکی حوزه در افزود: تهران و12استان سال436هزار با مقایسه در که شد تشکیل 17حدود97پرونده

است.داشتهافزایشدرصد

سال در اجساد معاینه درباره فروزش و12گفت:98دکتر سال829هزار با مقایسه در تعداد این که شد فوت علت تعیین گذشته سال در دوازده97جسد -

است.بودهمورد149وهزار

سال در رانندگی حوادث شدگان فوت کل و98وی هزار سال241را با مقایسه در بخش این در ما افزود: و کرد اعالم ایم.6حدود97نفر داشته کاهش درصد

قانونیکلرمدی کاهشپزشکی به همچنین تهران ارتباط19استان همین در گفت: و کرد اشاره کربن منواکسید گاز با مسمومیت از ناشی شدگان فوت درصدی

بودند.نفر168فوتیهاتعداد97سالدرکهکردندفوتنفر136گذشتهسال

و هزار گذشته سال در افزود: هم مخدر مواد مصرف سوء از ناشی متوفیان درباره فروزش سال144دکتر در که کردند فوت بابت این از متوفیان97نفر تعداد

میدهد.نشان98سالدررادرصدی27افزایشکهاستبودهنفر900

غ آمار درباره فروزش گذشتهردکتر سال گفت: هم تهران استان در شدگی سال69ق در که شدند فوت ارتباط این در شدگان97درصد فوت بوده56تعداد نفر

است.

دیگ آمارهای به سروی و بالینی معاینات کل گفت: و کرد اشاره گذشته سال مشابه مدت با آن مقایسه و امسال بهار در قانونیپاییری تهرانپزشکی استان

است.داشتهکاهشدرصد17حدود97سالبامقایسهدرکهبودهمورد526وهزار48امسالابتداییماهسهدر

قانونیکلرمدی امسالپزشکی ابتدایی ماه سه در افزود: رانندگی تصادفات از ناشی مصدومان درباره تهران و6استان در392هزار که شدند معاینه مصدوم

میدهد.نشانرادرصدی32حدودکاهشکهبودنفر434وهزار9تعدادگذشتهسالبهار

د و نزاع پروندههای درباره فروزش بهرگیردکتر امسال بهار در و22ی گذشته،527هزار سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این گفت: و کرد اشاره و12مورد

است.داشتهکاهشدرصدنیم

امسال بهار افزود: هم روانپزشکی پروندههای درباره و2وی گذشته726هزار سال مشابه مدت با مقایسه در که داشتیم پرونده را20مورد افزایش درصد

میدهد.نشان

کل قانونیمدیر امسالپزشکی ماهه سه در گفت: تهران گذشته181استان سال مشابه مدت با مقایسه در که کردند فوت مخدر مواد مصرف سوء سبب به نفر

میدهد.نشانرادرصدی47حدودافزایش

امسال ابتدایی ماه سه در افزود: الکل با مسمومیت از ناشی شدگان فوت درباره فروزش مدت253دکتر در که شدند فوت متانول الکل با مسمومیت اثر در نفر

بودند.کردهفوتنفر21گذشتهسالمشابه

)۰۹:۳۶-۹۹/۰۴/۰۴((تهران)قانونیپزشکیمعایناتصدرنشیننزاع؛

است.بودهنزاعبهمربوطگذشته،سالدرگرفتهصورتمعایناتمیزانینربیشتگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلمدیر

ان)(تهریارهمسرآزادعایبانفر190وارهز4اجعهمرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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بیشت گذشته سال در گرفته صورت معاینات کل از گفت: فروزش مهدی دکتر خبر، شبکه رسانی اطالع پایگاه گزارش باربه نزاع به مربوط معاینات میزان 99ین

است.داشتهکاهشدرصدنیمویک97سالبامقایسهدرکهبودهپرونده907وهزار

که این به اشاره با سازمان20وی خدمات قانونیدرصد کلپزشکی اداره قانونیدر اقداماتپزشکی بر عالوه گذشته سال گفت: میشود، ارائه تهران استان

ا هواپیمای سقوط حادثه ماه، آبان حوادث جمله از ویژهای حوادث با کناوروزمره شناور حادثه و متوفیانرکراینی امور به رسیدگی شد تالش که بودیم مواجه ک

شود.انجامسرعتینربیشتبا

کل قانونیمدیر سپزشکی معاینات پروندههای به رسیدگی زمان مدت کاهش افزود: تهران مراستان علت تعیین و متوفیات کمترپایی، در ورگ زمان ین

است.بودهقانونیپزشکیسازمانتحولیبرنامههایجملهازعلمیکیفیتحفظباتخصصیکمیسیونهایپروندههایبهرسیدگی

م در پذیرش سالن امسال گفت: فروزش کهردکتر آزمایشگاهی تخصصی جمعیزیرکز دسته احتمالی حوادث در شدگان فوت بستگان به خدمات ارائه برای ک

شود.میساختهیالیرمیلیارد20اعتباربا

اعتبا با همچنین امسال افزود: معادلروی نگهدارمیلیارد20ی سردخانه پوششریال توان با علمی شرایط در اجساد شامل400ی در320جسد جسد

شود.ساختهصفریرزسردخانههایدرجسد80وصفرباالیسردخانههای

کل قانونیمدیر اعتبارپزشکی با تخصصی تجهیزات همچنین گفت: تهران فرماندارمیلیارد50استان مساعدت با بحران سوله در استقرار برای ویژهریال ی

کنیم.یزبازساراتهرانقرشوشمالفرسودهساختمانهایکردخواهیمتالشوشدخواهدانجامیرشهر

کل اداره آمارهای ارائه به فروزش قانونیدکتر گذشتهپزشکی سال در افزود: و پرداخت تهران و237استان س437هزار معاینات در شدرپرونده تشکیل پایی

است.بودهنزاعبهمربوطمعایناتینربیشتمعایناتاینکلازکهاستداشتهکاهشدرصددهم2گذشتهسالبامقایسهدرکه

و هزار به هم جنین سقط مجوزهای خصوص در سال870وی در گفت: و کرد اشاره گذشته سال در و97پرونده هزار رسیدگی908، خصوص این در پرونده

اند.شده

کل قانونیمدیر گذشتهپزشکی سال در هم روانپزشکی حوزه در افزود: تهران و12استان سال436هزار با مقایسه در که شد تشکیل 17حدود97پرونده

است.داشتهافزایشدرصد

سال در اجساد معاینه درباره فروزش و12گفت:98دکتر سال829هزار با مقایسه در تعداد این که شد فوت علت تعیین گذشته سال در دوازده97جسد -

است.بودهمورد149وهزار

سال در رانندگی حوادث شدگان فوت کل و98وی هزار سال241را با مقایسه در بخش این در ما افزود: و کرد اعالم ایم.6حدود97نفر داشته کاهش درصد

کل قانونیمدیر کاهشپزشکی به همچنین تهران همین19استان در گفت: و کرد اشاره کربن منواکسید گاز با مسمومیت از ناشی شدگان فوت درصدی

بودند.نفر168فوتیهاتعداد97سالدرکهکردندفوتنفر136گذشتهسالارتباط

و هزار گذشته سال در افزود: هم مخدر مواد مصرف سوء از ناشی متوفیان درباره فروزش سال144دکتر در که کردند فوت بابت این از متوفیان97نفر تعداد

میدهد.نشان98سالدررادرصدی27افزایشکهاستبودهنفر900

غ آمار درباره فروزش گذشتهردکتر سال گفت: هم تهران استان در شدگی سال69ق در که شدند فوت ارتباط این در شدگان97درصد فوت بوده56تعداد نفر

است.

دیگ آمارهای به سروی و بالینی معاینات کل گفت: و کرد اشاره گذشته سال مشابه مدت با آن مقایسه و امسال بهار در قانونیپاییری تهرانپزشکی استان

است.داشتهکاهشدرصد17حدود97سالبامقایسهدرکهبودهمورد526وهزار48امسالابتداییماهسهدر

کل قانونیمدیر امسالپزشکی ابتدایی ماه سه در افزود: رانندگی تصادفات از ناشی مصدومان درباره تهران و6استان در392هزار که شدند معاینه مصدوم
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میدهد.نشانرادرصدی32حدودکاهشکهبودنفر434وهزار9تعدادگذشتهسالبهار

د و نزاع پروندههای درباره فروزش بهرگیردکتر امسال بهار در و22ی گذشته،527هزار سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این گفت: و کرد اشاره و12مورد

است.داشتهکاهشدرصدنیم

امسال بهار افزود: هم روانپزشکی پروندههای درباره و2وی گذشته726هزار سال مشابه مدت با مقایسه در که داشتیم پرونده را20مورد افزایش درصد

میدهد.نشان

کل قانونیمدیر امسالپزشکی ماهه سه در گفت: تهران گذشته181استان سال مشابه مدت با مقایسه در که کردند فوت مخدر مواد مصرف سوء سبب به نفر

میدهد.نشانرادرصدی47حدودافزایش

امسال ابتدایی ماه سه در افزود: الکل با مسمومیت از ناشی شدگان فوت درباره فروزش مدت253دکتر در که شدند فوت متانول الکل با مسمومیت اثر در نفر

بودند.کردهفوتنفر21گذشتهسالمشابه

)۲۲:۳۲-۹۹/۰۴/۰۴((تهران)99بهاردرالکلمصرفازناشیگرمیربراب12افزایش

افزایش از تهران استان قانونی پزشکی کل مربراب12مدیر بهارری در الکل مصرف از ناشی بیشت99گ گفت: و داد سالرخبر در پزشکی قصور حوزه در پروندهها تخصصی98ین حوزه در ،
شد.قصوراحرازبرمبنیکارشناسینظرصدوربهمنجرپرونده304تعداداینازکهبودمورد893بازایمانوزنانجراحی

سال در معاینات کل از گفت: فروزش مهدی آنالین: جوان جامعه بیشت98سرویس نزاع به مربوط معاینات حدودر، با را حجم خود99ین به پرونده هزار

سال به نسبت که داد حدود97اختصاص کاهش101با پرونده. و4/1هزار هزار جنین، سقط بحث در داشت، گرفت870درصدی قرار بررسی مورد پرونده

بود.مورد908وهزار،97سالدرکه

پزشکی، قصور حوزه در کرد: بیان و4فروزش سال663هزار در که گرفت قرار بررسی مورد کل اداره این در پرونده و97،4مورد این885هزار یعنی بود مورد

داشت.کاهشدرصد5/4همموضوع

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی اینکه بیان با تهران باراستان زایمان و زنان جراحی تخصصی حوزه در پزشکی قصور حوزه در پروندهها یادآور893ین بود، مورد

تعداد این با304شد: نیز دندانپزشکی رشته شد، قصور احراز بر مبنی کارشناسی نظر صدور به منجر با732پرونده عمومی جراحی رشته پرونده، 651مورد

قصور احراز و پرونده با300مورد پالستیک جراحی رشته و قصور516مورد احراز و پرونده در287مورد اینکه بیان با وی داشتند. قرار بعدی رتبههای در مورد

بود.مورد21قبلسالمشابهمدتدرآماراینگفت:رسید،ثبتبهمتانولالکلبامسمومیتازناشیگرممورد99،253بهار

)۰۹:۴۸-۹۹/۰۴/۰۴((تهران)است؟بخشکدامبهمربوطپزشکیقصورشکایاتینربیشت

بودند.پزشکیقصورشکایاتصدردرپالستیکجراحیوعمومیجراحیدندانپزشکی،زایمان،وزنانجراحیگذشتهسالگفت:فروزش

ان)(تهرقانونیشکیپزمعایناتصدرنشینخبر:شبکهسانیراطالعپایگاه|خبرخبرادامهادامه
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کل مدیر فروزش مهدی ، افکارنیوز گزارش قانونیبه خبپزشکی نشست در تهران رویکردراستان کرد: اظهار ، قضاییه قوه هفته مناسبت به خود پزشکیی

است.کارشناسیسطحارتقایویعرسدسترسیپایهبرتهراناستانقانونی

تص فروزش - اجتماعی حدودراخبار گرفتیم، کار به مربوطه ظرفیت از استفاده با را خود توان کرد: سازمان20یح خدمات قانونیدرصد ادارهپزشکی را کشور

کنا و هواپیما سقوط ماه، آبان حوادث به مربوط پروندههای گذشته سال میدهد. انجام تهران استان بررسیرکل تهران استان قانون پزشکی کل اداره در ک

شد.

س معاینات به رسیدگی کمترکاهش در متوفی و کلرپایی ممکنمدیر زمان قانونیین جاپزشکی سال در که مهمی اقدامات از گفت: تهران برنامهراستان ی

است.موجودپروندههایبهرسیدگیوممکنزمانینرکمتدرمتوفیوپاییرسمعایناتبهرسیدگیکاهشاست،شدهیزیر

گیرد.صورتیزبازسااستقرارتهران،شمالوقرشواحدهایبودنغیراستانداردوفرسودگیبهتوجهباقانونیپزشکیسازمانهمتباافزود:وی

سال در کرد: بیان اداره98فروزش در که بالینی معاینات قانونیکل شد،پزشکی انجام تهران و237استان گذشته،437هزار سال به نسبت که بود پرونده

است.داشتهکاهشدرصد0.2

کل قانونیمدیر سالپزشکی در که معایناتی کل از داد: ادامه تهران بیشت98استان نزاع شد، کهرانجام بود داده اختصاص خود به را حجم و99ین 907هزار

هستیم.شاهدراآمارکاهشدرصد1.4گذشتهسالبهنسبتواستگرفتهقراربررسیموردنزاعپرونده

سال2کاهش در داد: ادامه گذشتهوی سال در جنین سقط آمار و98درصدی هزار یک گذشته870، سال به نسبت که است شده بررسی جنین سقط 2پرونده

شده بررسی پروندههای تعداد روانپزشکی حوزه در همچنین کردیم. ثبت را آمار کاهش و12درصد گذشته436هزار سال به نسبت که بوده درصد16.8مورد

است.داشتهافزایش

سال در معاینات کل متوفیات، حوزه در کرد: بیان است،98فروزش شده و12انجام سال829هزار به نسبت بخش این در که شدند فوت علت تعیین نفر

داشتیم.آماررشددرصد5.7گذشته

کل قانونیمدیر وپزشکی هزار یک رانندگی حوادث به مربوط متوفیات افزود: تهران گذشته241استان سال به نسبت که بوده را5.9مورد آمار کاهش درصد

کردیم.ثبت

گا19کاهش متوفیات تعداد سالزدرصدی در سال98گرفتگی در کرد: اضافه گا98وی به مربوط سال136گرفتگیزمتوفیات به نسبت که است بوده مورد

کاهش و19گذشته هزار یک مخدر مواد مصرف سوء از ناشی متوفیات به مربوط آمار همچنین داشتیم. را آمار سال144درصدی به نسبت که بوده مورد

داشتیم.افزایشدرصد27.1گذشته

کل قانونیمدیر سالپزشکی در تهران، استان کل اداره تخصصی کمیسیونهای حوزه در اینکه به اشاره با تهران در98استان شده بررسی پروندههای تعداد

کمیسیون و7این کاهش235هزار گذشته سال به نسبت شده بررسی پروندههای تعداد گفت: است، بوده کمیسیون6.1مورد این در است، داشته درصدی

و3 روانپزشکی پزشکی، قصور قانونیحوزه پزشکیپزشکی قصور به مربوط پروندههای که میگیرد قرار بررسی و4مورد به663هزار نسبت که بوده مورد

گذشته و4.5سال هزار یک پروندهها تعداد قانونی، پزشکی پرونده در داشتیم، آمار کاهش گذشته890درصد سال به نسبت که بوده کاهش18.6مورد درصد

کردیم.ثبترادرصدی9.2افزایشگذشتهسالبهنسبتکهبودهمورد792پروندههاتعداد98سالدرروانپزشکی،حوزهدروداشتیمآمار

سال در است، زایمان و زنان جراحیهای به مربوط پروندهها بیشتر پزشکی قصور حوزه در اینکه به اشاره با جراحی98،893فروزش به مربوط شکایت مورد

است.شدهثبتقصوراحرازعدممورد589دروشدهقصوراحرازصدوربهمنجرپروندهمورد304پروندهاینازکهداشتیمزایمانوزنان

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی که دومی رشته اینکه بیان با تهران سالراستان در داد: ادامه است، دندانپزشکی داشته را شکایت در98،732ین پرونده مورد

که داشتیم حوزه بیشت270این که سومی رشته و است شده احراز آن پزشکی قصور عدم کهرپرونده است بوده عمومی جراحی داشته، را شکایت مورد651ین

ان)(تهراست؟بخشکدامبهمربوطشکیپزقصورشکایاتینبیشترنیوز:افکار|خبرخبرادامهادامه
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و داشتیم و300شکایت رسیده اثبات به پزشکی قصور و351مورد داشتیم شکایت که است چهارمی رشته پالستیک، جراحی همچنین شدند، تبرئه پرونده

شدند.تبرئهپرونده229وشدندمحکوممورد287وشدهشکایتپروندهمورد516

قانونیآمادگی منصوپزشکی قاضی پرونده بررسی منصوربرای قاضی پرونده درخصوص سازمانریفروزش گفت: قانونیی ازپزشکی استعالم که زمانی تا

د قضایی منصورمراجع قاضی پرونده بررسی برای قضایی مراجع از استعالمی لحظه این تا که نمیدهد انجام اقدامی نکند، اینریافت ما اما است، نشده ی

کنیم.بررسیرادیگرپروندههایوپروندهاینکهیمرداروزشبانهازساعتهردرراآمادگی

کل قانونیمدیر جاپزشکی سال در کل اداره این عملکرد درباره تهران سراستان معاینات کل گفت: جاری، سال نخست ماه سه در شده انجام هزار48یرپایی

گذشته526و سال مشابه مدت به نسبت که بوده بهار17.2پرونده در رانندگی سوانح از ناشی مصدومان زمینه در داشت، کاهش و99،6درصد 392هزار

داشت.کاهشمورد32یعنیمورد432وهزار9مشابهمدتدرکهشدهبررسیپرونده

یرجاسالنخستماهسهدرنزاعپروندههزار22ازبیشتشکیل

جا سال نخست ماه سه در افزود: و22ی،روی گذشته،527هزار سال در تعداد این که داشتیم نزاع درباره و25پرونده یعنی745هزار بود، درصد12.5مورد

شد.بررسیپروندهمورد726وهزار99،2سالبهاردرروانپزشکیحوزهدرداشت،کاهش

تص بهاررفروزش در کرد: که99یح مجموعه پزشکی-آزمایشگاهی حوزه در اجساد معاینات کل و2کزیر، همچنین750هزار بود، سوء181پرونده اثر بر نفر

است.یافتهافزایشدرصد47حدودمورد123آمارباقبلسالبامقایسهدرکهباختندجانتهراناستاندر99بهاردرموادمخدرمصرف

کل قانونیمدیر سمشناسیپزشکی حوزه در گذشته سال در اینکه بیان با تهران و6استان تص206هزار گرفت، قرار بررسی مورد بحثرپرونده در کرد: یح

آزا همسر دررپروندههای میکنند، مراجعه ما به موضوع این ادعای با نخست وهله در و برسد اثبات به زمینه این در قضایی مرجع توسط بررسیها باید ی

یافت.افزایشدرصد8.5ًاحدودیعنیرسید،ثبتبهزمینهایندرادعامورد420وهزار97،16سالدروپروندهمورد804وهزار98،17سال

رسید.ثبتبه98سالدرپرونده527نیزیرآزاکودکبحثدرگفت:بودند،مردمورد121وهزاریکتعداداینازاینکهبیانباوی

م253ثبت بهاررمورد در متانول الکل با مسمومیت از ناشی کل99گ قانونیمدیر بهارپزشکی در اینکه بیان با تهران م99،253استان ازرمورد ناشی گ

بود.مورد21قبلسالمشابهمدتدرآماراینگفت:رسید،ثبتبهمتانولالکلبامسمومیت

بود.مورد609وهزار98،4سالنخستماههسهدرو190وهزار4یرآزاهمسرپروندههایتعداد،99سالابتداییماهسهدرکرد:بیانوی

کل قانونیمدیر سالپزشکی در افزود: تهران (98،118استان پرونده وزمورد85مورد سال3ن در که داشتیم جنسی هویت اختالل مرد) مورد97،101مورد

بود.مردمورد33ونزمورد85تعداد،اینازبود،

م از ناشی پروندههای به رسیدگی درباره بیمارفروزش اثر بر کهرگ هستیم مواجه مواردی با قضاییه، قوه در کارشناسی مرجع یک عنوان به ما گفت: کرونا ی

م علت تعیین مردر علت یعنی دارد وجود شک آنها مرگ نیست، مشخص مشکرگ موگ به بهرک فوت دارد، وجود شکایتی آن درباره که میشود گفته گی

میشود.اطالقطبیعیگرمیرازنمیشود،ارجاعقانونیپزشکیبهکرونادنبال

است.داشتهدرصدی4.7کاهش97سالبهنسبتکهشدهتشکیل98سالدرساختگیتصادفاتدربارهپروندهمورد242گفت:وی

نمایرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۷:۱۴-۹۹/۰۴/۰۴((تهران)پارسالبرابر12امسالبهاردرالکلیمسمومیتاثربرگرم

دادکاهشدرصد30رارانندگیتصادفاتاثربرمصدومیتآمارودرصد5رارانندگیتصادفاتاثربرگرمآمارکرونا

قانونیکلرمدی مپزشکی کرد اعالم تهران پارسالراستان مشابه مدت به نسبت امسال بهار در الکلی مسمومیت اثر بر ایسنا،12گ بهگزارش است. شده برابر

خب نشست در فروزش امسالرمهدی بهار در گفت: خود امروز م253ی مشابهرمورد مدت که حالی در رسیده ثبت به متانول الکل با مسمومیت بهدلیل گ

م21تنها98سال به منجر که متانول الکل با مسمومیت وی، گفته به است. بوده چشمگیرمورد افزایش کرونا شیوع دوره در است شده میر و داشتهرگ ی

بود.محسوسبسیارهمتهراندرافزایشاینواست

م آمار مورد در سالروی در مخدر مواد مصرف سو بهدلیل میر و امسال99گ بهار در گفت: گذشته181نیز سال بهار در و م123مورد سوءرمورد پی در گ

افزایشی که است شده کشف مخدر مواد مدی47.2مصرف میدهد. نشان را قانونیکلردرصدی گذشته،پزشکی سال در داد: ادامه تهران نفر1144استان

فوتیها شمار که قبل سال با مقایسه در آمار این که دادند دست از را خود جان مخدر مواد مصرف سوء رشدی900بهدلیل بود، نشان27.1مورد را درصدی

میدهد.

خدمات و اقدامات از آمارهایی ارائه به ادامه در قانونیفروزش سالپزشکی در گفت: و پرداخت تهران س98استان معاینات مجموعهرکل در پزشکیپایی

تهران،قانونی و237استان سال437هزار به نسبت که بود پروندهها97پرونده تعداد و237که است.840هزار داشته کاهش درصد دهم دو بود، مورد

سال معاینات کل از افزود: باربیشت98وی مورد و99ین سال907هزار به نسبت که است بوده نزاع پروندههای بررسی به مربوط درصدی1.4کاهش97مورد

است.داشته

نیز روانپزشکی حوزه در فروزش و12بهگفته قبلش436هزار سال به نسبت که شده بررسی همچنین16.8پرونده افزود: فروزش است. داشته افزایش درصد

رانندگی حوادث سال1241متوفیان با مقایسه در که بوده گا5.9کاهشی97مورد شدگان فوت شمار وی است. داشته سالزدرصدی در 136را98گرفتگی

بود.مورد97،168سالدرآماراینافزود:وکرداعالممورد

را امسال بهار در رانندگی حوادث مصدومان شمار آمار گذشته6392فروزش سال در مصدومان شمار گفت: و کرد اعالم کاهش9434مورد که بوده 32مورد

نزاع آمار به فروزش است. بوده مؤثر آمار این بر است شده اعالم آن پی در که ترددی محدودیتهای و کرونا که میرسد بهنظر و میدهد نشان را درصدی

امسال بهار در گفت: و کرد اشاره نیز امسال ماهه سه و22در در527هزار نزاع قانونیمورد باپزشکی مقایسه در آمار این که رسیده ثبت به تهران استان

میدهد.نشانرادرصدی12.5کاهشمورد749وهزار25با98بهار
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)۲۰:۰۴-۹۹/۰۴/۰۵((تهران)روانپزشکیحوزهدرپروندههاافزایش

مدی اجتماعی: اقتصاد قانونیکلرگروه سالپزشکی در روانپزشکی حوزه در پروندهها افزایش از تهران ازایلنا،98استان نقل به گزارش«اسکناس» به داد. خبر

حدود اینکه بیان با فروزش» خدمات20«مهدی از قانونیدرصد حادثهپزشکی جمله از حوادثی با گذشته سال گفت:در شود، می ارائه تهران استان در کشور

ا هواپیمایی سقوط ماه، کناوآبان شناور و اقداماترکراینی بهنگام و فعال حضور با که بودیم مواجه قانونیک بیشتپزشکی حساسیت ادامهربا او شد. انجام ی

ظرفیت با پذیرش سالن احداث عمرانی؛ های برنامه که300داد: در جازیرنفر سال های برنامه دیگر از متوفیان خانواده به رسانی خدمات برای است.رک ی

است.پیمانکارباقراردادانعقادحالدریالرمیلیارد20حدوداعتبارباجسد400پوششتوانباعلمیشرایطدراجسادیرنگهداسردخانهاحداثهمچنین

ماپیامروزنامهدیگر:منابع

)۱۶:۲۷-۹۹/۰۴/۰۴(کرونایربیماشیوعایامدرقمدرخانگیهاینزاعآمارکاهش

ایم.بودهقماستاندرخانگیهاینزاعکاهشدرصد9حدودشاهدقبلسالمشابهمدتبهنسبت99فروردینو98اسفنددر

قانونیکلرمدی خبپزشکی نشست در قم براستان کل اداره این محل در قضاییه قوه هفته مناسبت به که آماری شد، کلرگزار اداره عملکرد از پزشکیی

کهقانونی بالینی معاینات بخش در گذشته سال در گفت: و داد دهد،85ارایه می اختصاص خود به را کار البته36022درصد که کردیم کارشناسی را پرونده

داشتیم.کاهشدرصدسه97سالبهنسبت

دا قرار چهارم رتبه در کشور کل در جمعیت به نسبت بالینی معاینات بخش در ما کرد: عنوان آخا صدیقی یشترحمید و معایناتریم بخش در مراجعات ین

بودیم.شاهدراکاهشدرصدچهار97سالبهنسبتبهکهداشتیمحوزهایندرمصدومموردهزار11ازبیش98سالدرکهاستنزاعبهمربوطبالینی

سال در تصادفات از ناشی مصدومین که این بیان با باالی98وی سال9، به نسبت نیز آمار این گفت: است، بوده مورد کاهش97هزار درصد شش حدود

است.بودهمواجهدرصدی45کاهشخوبآماربا97سالبهنسبت98سالدرساختگیتصادفآمارهمچنینواستداشته

تران مسیر در که هستیم استانی ما چون است دوم کشور، در رانندگی حوادث از ناشی معاینات بحث در استان رتبه افزود: آخا هایزصدیقی استان یادیزیت

تصادفات.تعدادنهاستجمعیتنسبتبهگوییممیکهیرآماولییمرداقرارتهرانبهرسیدنبرایویژهبه

قانونیکلرمدی نوروپزشکی تصادفات در که این به اشاره با قم سالزاستان علت4شاهد99ی به سفرها شدید کاهش دلیل به گفت: بودیم، فوتی مورد

از بیش شاهد سال70کرونا، در درحالیکه بودیم فوتی کاهش نوروز98درصد ایام در قم استان نشان15در آمار همین و شدند فوت تصادفات دلیل به نفر

باشد.میامسالنوروزدرایامکرونایربیماشیوعبدلیلهامسافرتکاهشدهنده

د نزاعروی موارد نیز امسال ماه فروردین و قبل سال اسفند در داشت: اظهار ولی28پایان است کلی نزاع به مربوط آمار این است، کرده پیدا کاهش درصد

همسرآزا یا خانگی های نزاع میزانرآمار با حدود162ی بیما9مورد، شیوع وحتی است کرده پیدا کاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت همردرصد کرونا ی

است.نشدهآماراینافزایشباعث

۱
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)۰۳:۵۵-۹۹/۰۴/۰۷(درقمساختدرحالآموزشحرط۲۱تافاضالبشبکهدرصد۵۰شدناجراییگذشت؛کهدرهفتهایقم

ط به بودجه تخصیص ضرورت - ایرنا - بهرهبردارقم قابلیت با بودنرحهای ساخت دردست سال، پایان تا خیرط۲۱ی مجمع توسط آموزشی برایرح زمین ،نبود قمی مدرسهساز ین
دادگست رییس تاکید پرجمعیت، درمناطق مدرسه کمکارساخت با برخورد بر قم رشوهری و برایرگیی کاداستر سند بودن دارا در۴۰ی، همراه تلفن خدمات پوشش و ملی اراضی درصد

بود.قماستانگذشتههفتهاخبارازمواصالتی؛محورهایدرصد۹۹

به حرفهای و فنی آموزش زندانیان،۸۰ارائه از زراعی۴۳درصد اراضی هکتار صدورزهزار کشت، ج۳۳۴یر تومان بردارمیلیارد بهره تخلف، ازریمه ۸۸۹ی

سال،رط پایان تا اولویتدار،۶۸۹ح کاالهای بازار بر بازرسی شه۳۴یرواگذامورد در زمین مربع متر شدنرهزار اجرایی محمودآباد، صنعتی درصد۵۰ک

ط بودن نوآورانه دختران، و زنان استعدادهای شناسایی فاضالب، برشبکه مصرف میزان افزایش پژوهشی، تورحهای صنعت، بخش در بسته۴۰۰یعزق هزار

توسط پالسما اهدای از۵۱حمایتی، کرونا شیوع از پس الکترونیک خدمات چشمگیر رشد و کتابخانهها در ماسک از استفاده بودن الزامی کرونا، بهبودیافته

بود.قمگذشتههفتهخبرهایدیگر

استساختدستدرقممدرسهسازینرخیمجمعتوسطآموزشیحرط۲۱

خی مجمع حاضر،رمدیرعامل حال در گفت: قم مدرسهساز شاملرط۲۱ین شامل۱۹ح کا۱۷۸مدرسه یک و نمازخانه یک درس، دررکالس مجمع این توسط گاه

است.ساختحالدرقماستان

میشود.ینهزهیالرمیلیون۳۰مترمربعیکهرازایبهومیباشدمترمربعهزار۴۲ح،رط۲۱یربنایزافزود:ایرناباگووگفتدرطباطباییعالییناصرسید

سالپایانتایربهرهبرداقابلیتباحهایرطبهبودجهتخصیصضرورت

کرد.تاکیدسالپایانتایربهرهبرداباقابلیتحهایرطبهبودجهتخصیصضرورتبراستانحهایرطتکمیلدریعرتسلزومبهاشارهباقم،استاندار

برنامه شورای جلسه در سرمست تاثیرزیربهرام و کشور بودجهای وضعیت به اشاره با استان، توسعه و مدیی افزود: استانی منابع در پشتوانهرآن به کشور یت

هستند.منابعیترمدیبرایتالشدردولتمردانومسئوالنومیشودمیسرقابلاتکامنابع

یرگیرشوهویرکمکابابرخوردبرقمیردادگسترییستاکید

کرد.تاکیدآنبابرخوردبرنامید،قضاتبرخییررشوهگینیزودولتیهایدستگاهبرخیدریرکمکاآنچهازانتقادباقم،یردادگستکلرییس

مظف علی بیشترحجتاالسالم افزود: قم جمعه نماز نخستین خطبههای از پیش سخنرانی در موضوعاتیری و مسائل صرف امروز قم در قضایی دستگاه وقت ین

رفت.خواهیمافراداینسراغبهبهزودیماواستدولتیسازمانهایبرخییربدکایایرکمکاآنعلتکهمیشود

پرجمعیتمناطقدرمدرسهساختبرایزمیننبود

ندارد.اختیاردرزمینیاست،مدرسهنیازمندبهشدتوپرجمعیتکهقمازمناطقیدرمجمعاینگفت:قممدرسهسازینرخیمجمعمدیرعامل
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د طباطبایی عالیی ناصر عملوگفترسید به دعوت باشند، داشته حضور زمین اهدای امر در دارند قصد و هستند امالکی صاحب که مردمی از افزود: ایرنا با گو

یم.رمیآو

کردایستادگیفرهنگیآسیبهایمقابلدرباید

شیرا مکارم ناصر اهلل هایزآیت آسیب با دشمن که است دلیل همین به گفت: تشیع جهان برای پایگاهی عنوان به قم نقش به اشاره با تقلید، مراجع از ی

کرد.ایستادگیآنجلویبایدکهکردهبیشترراشهراینبرفشاراطالعاتیواخالقیفرهنگی،

مدی با دیدار در مجاروی فضای مورد در هشدار با قم، اطالعات جلزکل لزوم بر دشمنان، افکنی شبهه و تخرگیوی و رسانی آسیب از فضاری این توسط یب

کرد.تاکید

قمسینماهایفعالیتآغاز

کویید شیوع از ناشی تعطیلی ماه چهار از پس استان سینماهای فعالیتهای گفت: قم اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره سینمایی اداره اساس۱۹رییس بر ،

شد.گرفتهسرازبهداشتیمسائلتمامرعایتباوکرونابامبارزهملیستادمصوبه

گفت در گذشته هفته رضوانی ازسومحمدکاظم برای کرونا با مبارزه ملی ستاد موافقت باوجود افزود: ایرنا با تیرماهرگیرگو اول از کشور در سینماها فعالیت ی

سرجا «ارتش و پروانه» «شنای فیلمهای تهیهکنندگان انصراف دلیل به اینری، ابتدای از عمل در سینماها فعالیت شود، اکران تیرماه ابتدای از بود، قرار که ی»

نشد.آغازماه

کرامتدههمناسبتبهمطهرحرمموزهنیمبهایبلیت

هن موزه تنها و ایران وقفی موزه نخستین مطهر حرم موزه اینکه بیان با معصومه(س)، فاطمه حضرت مقدس آستان موزه گفت:رمدیر است، قم شهر ی

کنند.تهیهدرصدی۵۰تخفیفبامیتوانندراموزهاینبلیتعالقهمندانکرامت،دههبهمناسبت

با بهداشتی پروتکلهای رعایت با معصومه(س) فاطمه حضرت مقدس آستان موزه افزود: فتحاهللزاده علی ساعتزحجتاالسالم از روز هر و شده تا۸گشایی

میشود.بازموزهتاخیرساعتیکباتعطیل،روزهایدرواستبازعالقهمندانحضوربازدیدبرای۲۱:۳۰تا۱۷:۳۰و۱۴:۳۰

زندانیانازدرصد۸۰بهحرفهایوفنیآموزشارائه

گفت:رمدی قم استان زندانهای سپ۸۰کل را حرفهای و فنی آموزشی دورههای استان این زندانیان از میتوانندردرصد محکومیت دوران از بعد و کردهاند ی

شوند.کاربازاروارد

با بتوانند افراد این تا میشود دنبال اشتغال بخش در بهویژه نیز زندان از آزادی از پس مراقبت افزود: خبرنگاران جمع در تهامی علی سید حجتاالسالم

بپردازند.درآمدکسببهبانکیتسهیالتازاستفاده

کشتیرززراعیاراضیهکتارهزار۴۳

کشاور جهاد سازمان زراعیزرییس اراضی گفت: قم اززی بیش استان کشت این۴۳یر محصوالت کشت، الگوی تغییر راهبرد اجرای با و است هکتار هزار

دارد.رشدیبهروروندکیفیوکمیازنظربخش

گفت در پورمیدانی افزود:وعباس ایرنا با مزا۳۲گو از هکتار غذاییرهزار امنیت تامین در که است اختصاصیافته ذرت و کلزا جو، گندم، کشت به استان ع

دارد.رانقشینرمهمت

پژوهشیحهایرطبودننوآورانه

فناو از استفاده گفت: استان پژوهشی های فعالیت در بازار نیازهای به توجه بر تاکید با قم، نوآوراستاندار و طری و بنیان دانش تولیدات در هایری ح

است.یرضروقمپژوهشی
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کا درجلسه گذشته هفته سرمست فناوربهرام پژوهش، آموزش، نوآورگروه و محوری مباحث اهمیت به اشاره قم،با استان درری افزود: علمی حوزههای در ی

فناو از استفاده و بازار نیازهای به توجه علمی، مراکز در پژوهش و آموزش برشرکنار در باید که است همیشگی اصلی بنیان، دانش تولیدات در نوآروی و ی

گیرد.قرارنظرمدهاحرطاستانی

نداردمعوقهایپروندهقممسلحنیروهایقضاییسازمان

به نیاز که خاص پروندههای برخی جز به گفت: ندارد، دراستان معوقهای پرونده هیچ سازمان این اینکه بیان با قم، مسلح نیروهای قضایی سازمان رییس

است.روزچهارنظامیدادگاهدروروزهفتنظامیدادسرایدرپروندههابهرسیدگیمیانگیندارد،مفصلتحقیقاتوکارشناسیکار

گفت در صیدی سالوحسین در قضایی سازمان به پرونده های ورودی افزود:آمار خبرنگاران با سال۹۸گو به که۹۷نسبت یافته کاهش درصد چهار قم در

بودهاست.استانانتظامیونظامییگانهایدرگستردهآموزشهایازناشیموضوعاین

سالپایانتاحرط۸۸۹ازیربردابهره

شود.مییربردابهرهبهانقالبفجردههومقدسدفاعهفتهدولت،هفتهکرامت،دههفازچهاردرحرط۸۸۹سالپایانتاگفت:قمشهردار

بردا بهره افتتاح، آیین در گذشته هفته نژاد سقاییان مرتضی اجراییرسید عملیات آغاز و شهردارط۱۱۰ی طرح برای افزود: ماههری شش در که هایی ح

است.شدهینهزهتومانمیلیاردهزار۲ازبیشرسند،مییربردابهرهبهیرجاسالنخست

نیستیزسوادآموبهترغیببرایمناسبیراهکارتشویقیبستههای

استاندا اجتماعی و امنیتی سیاسی، بیسوادرمعاون افراد ترغیب و تشویق برای قم، اجرایی های دستگاه سوی از تشویقی های بسته گرفتن نظر در گفت: قم ی

نمیکند.ایجادانگیرهآنهادرونیستپاسخگویزآموسوادهایدورهدرکترشبهاستاناینسوادکمیا

سوادآموژبی پشتیبانی شورای جلسه در پور سلیمان سوادآموزن برای شده مشخص تشویقی برنامههای به واکنش در قم، سویزی از اجرایی۱۲ی دستگاه

روشنگ سمت به باید فرهنگی نهادهای همچنین و رسانی اطالع حوزه تالش همه افزود: استان سوادآموراین اهمیت و ضرورت مورد در وزی شود معطوف ی

باشد.نمیکارسازتشویقیبرنامههایتعیین

شودفراهمدینمبلغانبراییزمجافضایهاییرساختز

کردند: تاکید علمیه حوزههای عالی شورای مجازاعضای فضای از مبلغان استفاده برای الزم توسطزیرساختهای دینی عقاید و احکام تبلیغ و ترویج برای ی

شود.فراهمعلمیهحوزههاییترمدیوتبلیغینهادهای

محمودآبادصنعتیکرشهدرزمینمربعمترهزار۳۴یرواگذا

شد.منعقداستاناینمحمودآبادصنعتیکرشهدرخارجیگذارسرمایهیکبهمربعیمترهزار۳۴زمینیرواگذاقراردادگفت:قماستاندار

درتش گذشته هفته سرمست گذاربهرام سرمایه جزییات الزمریح مجوزهای اخذ از پس گذشته سال خارجی گذار سرمایه این افزود: استان در گرفته صورت ی

گذا سرمایه با اولیهرو دال۲ی کفشرمیلیون صنعت نیاز مورد های محصول دیگر و دمپایی صندل، کفش، های قالب انواع ساخت زمینه در خود فعالیت ی،

کرد.شروعراآبادمحمودصنعتیکرشهدرکشور

فاضالبشبکهدرصد۵۰شدناجرایی

شدهاست.اجراییفاضالبشبکهدرصد۵۰حدودوبودهآبشبکهپوششیرزقمشهرجمعیتکلگفت:قماستانفاضالبوآبکترشمدیرعامل

گفت در پور صادق جان افزود:وعلی خبرنگاران با باقیمانده۵۰گو حجم ساخت کار اعتبارات تامین با بهمرور که است نشده اجرا قم شهر فاضالب شبکه از درصد

شد.خواهدانجامشبکه

مییابدکاهشیرزمینیزآبمنابعمصرفازمترمکعبمیلیون۱۳۰
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ش برنامهرمدیرعامل اساس بر گفت: قم منطقهای آب بایدزیرکت انجامشده آب۱۳۰یهای منابع مصرف میزان از مترمکعب کاستهزمیلیون استان یرزمینی

داشت.خواهدفرونشستازیرگیوجلوآبسفرههایتقویتدرمهمینقشکهشود

گفت در مسگر حسینی حاجی کشاورواحمد حوزه در افزود: خبرنگاران با درزگو صرفهجویی که داد خواهیم انجام را اقداماتی شرب، و خدمات صنعت، ی،

دارد.پیدرراآبمصرف

صنعتبخشدرقربمصرفمیزانافزایش

ش تورمدیرعامل بزکت نیروی بریع مصرف میزان میدهد نشان آمارها گفت: قم حاضررق درحال و میباشد افزایش به رو استان صنعت بخش در درصد۳۰ق

دادهاست.اختصاصخودبهرایعیزتوقربیژانر

گفت در پنجه آهنین مشتومهدی درصد یک که صنعت حوزه افزود: خبرنگاران با حرگو نشاندهنده مصرف درصد این با میدهد، تشکیل را استان کترکان

میباشد.شدنصنعتیسمتبهقم

ملیاراضیدرصد۴۰برایکاداسترسندبودندارا

مجموعرمدی از گفت: قم امالک و ثبتاسناد برای۹۵۰کل تاکنون قم ملی اراضی معادل۴۴۰هکتار کاداستر۴۰هکتار سند ملی اراضی صادررحدنگا(کل ی)

شدهاست.

گفت در سالمتی ازوسیروس درمجموع افزود: خبرنگاران با از۹۵۰گو بیش قم ملی اراضی که۸۵۰هکتار هستند مالکیت سند دارای را۴۰هکتار آنان درصد

میشود.شاملکاداسترجامعحرط

نداردوجودقمفرودگاهساختادامهمسیردرحقوقیمانع

دادگست کل وررییس اینکه به توجه با گفت: قم شهرسازی و راه راهاندازیر استان این به خود اخیر سفر در حقوقیزی مشکالت حل به منوط را قم فرودگاه ی

ندارد.وجودمجموعهایناحداثمسیردرحقوقیمانعهیچکهمیکنماعالماست،دانسته

مظف علی بهرحجتاالسالم مربوط آن از بخشی که شد تشکیل قم فرودگاه محدوده در اراضی تصرف نحوه زمینه در پروندهای افزود: خبرنگاران جمع در ی

بود.حقیقیاشخاصبهمربوطنیزبخشیوطبیعیمنابع

مواصالتیمحورهایدرصد۹۹درهمراهتلفنخدماتپوشش

فناورمدی حدودرکل گفت: قم ارتباطات و اطالعات استان۹۹ی مواصالتی محورهای محورهایزدرصد در آن دهی آنتن و است همراه تلفن خدمات پوشش یر

دارد.قرارمطلوبیبسیارسطحدرفرعیواصلی

د موسوی ضوگفترسیدرضا نظر از قم اینکه بیان با ایرنا، با ضرگو افزود: است، کشور پیشتاز های استان جزو همراه تلفن نفوذ درریب همراه تلفن نفوذ یب

یابد.میارتقایرچشمگیطوربهساخت،دستدرهایحرطازیربردابهرهبامیزاناینکهاستدرصد۹۰حدودقم

استفعالقمدروبایربیماازمراقبتنظام

پیشگی گروه بیمارمدیر از مری واگیردار بیماریهای با مقابله برای پیشبینیشده تمهیدات به اشاره با قم، بهداشت مسرکز اینری در التور وبای خطرناک و ی

است.فعالشدهقمدرالتوروباییربیماازمراقبتنظامگفت:استان

زا کاربهاره و بهداشت شورای درجلسه گذشته هفته بیمارع شیوع خطر کانونهای افزود: قم شهرستان غذایی امنیت و سالمت استانرگروه در وبا ی

است.شناساییشده

کلزاُتن۲۱۶وهزارسهیداررخ

بازرمدی خدمات و غله خرکل عملیات پایان اعالم با قم، جارگانی درسال گفت: دراستان کلزا روغنی دانه تضمینی ورید هزار سه به۲۱۶ی کشاورزان از کلزا تن
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شد.یریدارختضمینیصورت

د رادمنش برنامهوگفتربهزاد و تمهیدات با افزود: ایرنا با صورتزیرگو مشکلی هیچگونه بدون و سهولت به روغنی دانههای تحویل گرفته صورت یهای

بودیم.درصدی۸۵رشدشاهدبود،تن۷۳۶ویکهزارکلزایدرخمقدارکهگذشتهسالیدرخبهنسبتامسالکهیرطوبهپذیرفت،

میزندآسیبیستزمحیطبهیرمحوخودرو

میزند.آسیبیستزمحیطبهوشدههوابیشترآلودگیباعثقم،شهردریرمحوخودروتفکرگفت:قمیستزمحیطحفاظتکلرمدی

گفت در مشکینی موسوی رضا مدیوسید مسئوالن تالش بر عالوه روند این اصالح افزود: ایرنا با شهرگو همکاریت نیازمند بیشاری استزی شهروندان پیش

نباشیم.خودروهاتردداثردرشهرهوایآلودگیشاهداینازبیشتا

یمرنداژنراتورهایلزدیسوختدرتامینمحدودیتی

ش ناحیه رییس شادمهر گفترعبداهلل در قم شهرستان نفتی فرآوردههای پخش ملی دیوکت سوخت گفت: ایرنا با هرشزگو ژنراتور سویرل از که نهادی یا کت

یم.رندازمینهایندرمحدودیتیوشدخواهدتامینشود،معرفیقربنیروییعزتوکترش

کرونابهبودیافته۵۱توسطپالسمااهدای

بیمارمدی این به مبتال بیماران درمان در کرونا بهبودیافتگان خون پالسمای اثربخشی به اشاره با قم، خون انتقال کوییدرکل بهبودیافتگان از درخواست ضمن ی،

کردند.اهداراخودپالسمایاستانایندرکرونابهبودیافته۵۱تاکنونگفت:خودپالسمایاهدایبرای۱۹

نو گفترمرتضی در گذشته هفته کوییدویان به مبتال بهبودیافته بیماران همه از افزود: ایرنا با بست۱۹گو بیمارستان در پایانرکه آنها درمان روند و بوده ی

کنند.اهداراخودپالسمایمبتالیانسایربهکمکبرایسالمتی،اینشکرانهبهیمردادرخواستاست،یافته

کتابخانههادرماسکازاستفادهبودنالزامی

بارس به اشاره با قم، عمومی های کتابخانه کل اداره بهداشتیزپرست پروتکلهای اجرای گفت: عموم استفاده برای تیرماه ابتدای از استان کتابخانههای گشایی

است.الزامیقمکتابخانههایدریرگذافاصلهرعایتوماسکازاستفادهجملهاز

د عمرانی دوگفترسجاد بهداشتی های توصیه دقیق رعایت کرونا، با مبارزه ملی ستاد ابالغی بهداشتی پروتکلهای اساس افزود: ایرنا با کتابخانههایرگو

است.کاردستوردراستان

کروناشیوعازپسالکترونیکخدماتچشمگیررشد

است.شدههمراهیرمعناداافزایشورشدباالکترونیکخدماتکرونا،ویروسشیوعباگفت:قماطالعاتیرفناووارتباطاتکلرمدی

افزود: کرونا با مبارزه ستاد جلسه در موسوی رضا و۳سید در۸۳۵میلیون الکترونیک تراکنش به۴مورد نسبت که افتاده اتفاق قم در کرونا شیوع از بعد ماه

است.داشتهرشدآنازقبل

بهداشتیپروتکلهایرعایتکاهش

اردیبهشتماه پایان در بهداشتی پروتکلهای به عمل و رعایت میزان گفت: قم پزشکی علوم دانشگاه از۸۰رییس کمتر به خردادماه پایان در که بود ۳۰درصد

است.رسیدهدرصد

شرایط کردن عادی و نگرفتن جدی افزود: استان در کرونا جدید موج شدن فعال بهاحتمال نسبت هشدار با کرونا، با مبارزه ستاد جلسه در قدیر محمدرضا

است.کروناویروسآفتینرگتربزموجود

استکردهعملموفقکرونابامقابلهدرقم

کرونا با مبارزه در موفق شهرهای از یکی عنوان به امروز ها شیطنت برخی وجود با قم گفت: اسالمی شورای مجلس رییسه هیات عضو و قم مردم نماینده
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میشود.قلمداد

گذشته هفته فراهانی امیرآبادی بردااحمد بهره اجراییردرآیین عملیات آغاز و شهردارط۱۱۰ی ازرح کرونا ویروس شیوع موضوع برخی متاسفانه گفت: قم ی

شد.خنثیدشمنانشومنقشهعلماومردمیرهوشیاباکهکردندمیتبلیغراقم

نیافتافزایشکروناشیوعدوراندرخانگیخشونت

قانونیکلرمدی اسفندپزشکی ماههای در یعنی ماندن، خانه در برای الزام و کرونا ویروس شیوع روزهای در که پروندههایی آمار گفت: فرودین۹۸قم ۹۹و

نیست.خانگیخشونتونزاعافزایشنشاندهندهثبتشده،

اسفند ماههای در نزاع افزود: خبرنگاران درجمع گذشته هفته صدیقیآخا فروردین۹۸حمید و۹۹و هزار یک سال۳۵۱، در مشابه مدت به نسبت که بود مورد

است.کاهشیافتهدرصد۲۸ثبتشده،مورد۸۶۹وهزاریککهگذشته

توصیه پزشکان است؛ روبوسی و دستدادن سرفه، عطسه، آن انتقال راههای جمله از و است وسیع بسیار آن شیوع گستردگی که است ویروسی «کرونا»

م در حضور و روبوسی دستدادن، از پرهیز بر عالوه افراد یارمیکنند، و و بگیرند دستمال با را خود بینی جلوی است، الزم عطسه بههنگام عمومی؛ کزهای

کنند.استفادهخودآرنجازآنمهاربرای

«کووید به موسوم کرونا»، (۱۹«ویروس گذشته سال دسامبر ماه اواسط م۹۸آذر۲۴» در واقع «ووهان» شهر در بیمار) این از ابتدا شد؛ گزارش چین یرکز

ذاتال درربهعنوان چین بهداشت ملی کمیسیون اما میشد، برده نام سال۳۰یه اعالم۹۸دی۹(۲۰۱۹دسامبر چین در را ویروس این شیوع رسمی بهصورت (

کرد.

آخ کسب برای میتوانند نشانیرشهروندان به آن کانال به قم پزشکی علوم دانشگاه از اخبار مجاwebdaqomین فضای در نشانیز@ به آن تارنمای یا و ی

کنند.مراجعهwww.muq.ac.irاینترنتی
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)۰۴:۰۸-۹۹/۰۴/۰۷(قم)(استقوهاینبرنامهینرمهمتقضائیهقوهتحولسندکرد:عنوانقانونیپزشکیکلرمدی

نوآورانروزنامهدیگر:منابع

)۱۲:۴۲-۹۹/۰۴/۰۴(ایالماستاندرایوانشهرستانقانونیپزشکیافتتاح

شد.افتتاحایالماستانقانونیپزشکیکلرمدیحضورباایوانشهرستانقانونیپزشکیمیزان-یرگزارخب

مدیرگزارخب بخشنده حضور با قضائیه قوه هفته در میزان- پیشگیری و اجتماعی دفتر دادگسترکل جرم وقوع از دادگستری رییس نژادی مراد ایالم، یری

گردید.یزانداراهپزشکیادارهشهرستان،مدیرانسایروایوانشهرستاندادستانپروینایوان،شهرستان

۱ ۸
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مدی مهاجر علیزاده است، قانونیکلرگفتنی پیگیپزشکی با داشت: اظهار ایالم ادارهراستان بار اولین برای استانی مسئولین و همکاران همت و پزشکیی

گردند.بهرهمندقانونیپزشکیخدماتازیراداساعتدرمیتوانندشهرستاناینمردموافتتاحشهرستانایندرقانونی

کرد.قدردانیمینمودارائهقانونیپزشکیخدماتکلادارهنظرتحتخودشخصیمطبدرمعاضدتبصورتکهزمانیزحماتازوی

پیام/انتهای

یهاریارشهیرخبپایگاهسیما/وصدافارس،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۸:۴۳-۹۹/۰۴/۰۴(فارس)(رسانهبدونراهآزادبودند/یبهرغفارسبهدولتاعضایدرسفرهارسانه

کرد.کوررارسانههاذوقرویداداینیرخبپوششدرفارساستانمعتبررسانههایحضورعدمکهیافتندحضورفارساستاندرحالیدردولتکابینهعضوسهشیراز-

سال طی که اتفاقاتی تمامی در فارس استان معتبر رسانههای حضور مهر، خبرنگار گزارش سال۹۸به اصحاب۹۹و توانمندی از نشان رویداد فارس استان در

است.استانایندررسانه

حضو همواره فارس استان رسانه حتیراصحاب و استان از عیدانه مسافرت برای استان کالن مسئولین از برخی که زمانی در حتی داشتند ثمر مثمر و پرشور ی

بود.۹۸سالفروردینماهسیلدرمردمیکمکهایتمامیدهندهپوششکهبودفارساستانرسانههایفعالینحضوراینبودندشدهجرخاکشور

سال اواخر در کرونا ویروس سال۹۸شیوع ابتدای بودند۹۹و فارس استان رسانه اصحاب این و کنند مخدوش را فارس استان رسانهای پوشش نتوانست نیز

کردند.ادامردمبهنسبتراخوددینمیشدگزارربفارسیراستاندادرکهجلساتیتمامیدرحضوربالحظههااینتمامدرکه

رو در و شد گرفته نادیده فارس استان در رسانه اصحاب تالشهای تمامی سازمانزاما رئیس و جمهور رئیس معاون ورود منتظر رسانه اصحاب تمامی که ی

و همراه به کشور بودجه و شهرسازبرنامه و راه وزیر و رسانههایزی از هیچیک تعجب کمال در بودند فارس استان به مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع یر

نشدند.دعوترویداداینیرخبپوششبرایاستان

خب سکوت در فارس استان در دولت کابینه از عضو سه حضور شد باعث رویداد این در معتبر رسانههای حضور اخبارعدم تنها و بگیرد صورت اینری از که ی

کرد.منتشرخودیرخبتارنمایتوسطفارسیراستانداعمومیروابطکهبودیرخبکرددرزبیرونبهرویداد

کنند.بررسیراعمرانیعظیمحرطاینمشکالتوپرداختهشیراز-اصفهانازادراهازبازدیدبهسفرایندربودقراردولتکابینهعضوسه

استاندا عمومی روابط دعوت اساس ساعتربر رأس رسانه اصحابت بود شده مقرر فارس استاندا۳۰و۱۲ی در حضور با ماه خرداد چهارم درردقیقه فارس ی

کرد.اعالمملغیرایرخبرویداداینپیامیارسالبافارسیراستانداعمومیروابطساعتدوبهنزدیکازپساماباشندداشتهحضوررویداداین

استاندا عمومی روابط کرد بینی پیش میتوان اما است ابهام از هالهای در همچنان رویداد این در رسانه اصحاب حضور عدم دررعلت پیامی طی فارس ی

ایالماستاندرایوانستانشهرقانونیشکیپزافتتاحان:میز|خبرخبرادامهادامه
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کند.عنوانکرونایربیماشیوعرارسانهاصحابحضورعدمعلتآیندهروزهای

استاندا که است حالی در براین را جلساتی کرونا شیوع از پس هم و شیوع از قبل هم فارس وری رسانه اصحاب حضور با جلسات این تمامی که کرد گزار

گرفت.صورتفارسیراستانداعمومیروابطدعوت

اوجگی دوران در که جلساتی در عمومی افکار نمایندگان برحضور فارس در کرونا صری و صحیح دقیق، رسانی اطالع به منجر شد ازرگزار را جامعه که شد یحی

کرد.گاهآکرونایربیماخطرات

غ و رسانه اصحاب حضور عدم استانراما که گرفت صورت حالی در شیراز-اصفهان راه آزاد از جمهور رئیس معاون بازدید در مردمی افکار نمایندگان دانستن یبه

است.داشتهراتلفاتینربیشتجادهایحوادثدرتهراناستانازپساستان،قانونیپزشکیکلرمدیگفتهبهفارس

قانونیکلرمدی سالپزشکی ابتدای ماه دو طی است: گفته بر۹۹فارس دومین۱۴۳بالغ تهران از پس فارس استان و شده ثبت جادهای تصادفات در فوتی نفر

است.جادهایمیروگرملحاظبهکشوراستان

دا معنا اختالف قدر به است شده منتشر کشور رسمی مراجع توسط که بندی رتبه در استانها سایر به نسبت فارس جادههای در کشتهها میزان یراختالف

است.فارساستانجادههایوخیموضعیتازنشانکهاست

تدبیر دولت در فارس راههای وضعیت است: گفته گرفت، صورت شیراز-اصفهان راه آزاد از بازدید از پس که جلسهای در فارس استاندار است ذکر به الزم

است.قبولقابلبسیارشاخصهاویافتهجهش

بز و سکونتگاه پراکندگی جادهها، وسعت دلیل به استان این اینکه به اشاره با فارس درراستاندار خوشبختانه گفت: داراست، را تصادفات اول رتبه استان، گی

یم.رداکشورسطحدرراجادهایتلفاتکاهشاولرتبهگذشتهسالدویکی

خب پوشش در فارس استان معتبر رسانههای مردمیرحضور افکار نمایندگان حضور بلکه بگشاید را مردمی مشکالت از گرهای تنها نه میتوانست رویداد این ی

میشود.احساسفارساستاندروجودشاستسالهاکهشودطرحیاجراییعملیاتتعویقخصوصدرمردممطالباتیرپیگیباعثمیتوانست

آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۲۲-۹۹/۰۴/۰۵(شد؟تشکیلکرماندرگذشتهسالیرهمسرآزاویرآزاکودکپروندهچند

مدی گذشتهرایسنا/کرمان سال گفت: کرمان استان قانونی پزشک همسرآزا330کل کشورپرونده پانزده رتبه در حیث این از که تشکیل استان قانونی پزشکی در باری که ایم گرفته قرار ی
کشو میانگین از اینکه به گذشتهرتوجه سال آنکه ضمن هستیم حوزه این در مربوطه های سازمان سوی از اجتماعی جدی مداخالت نیازمند باشیم می باالتر آزا100ی کودک یرپرونده

یم.رداقرارکشورپایینیهاییاستانردهدرنیززمینهایندرکهشدتشکیلاستاندرنیز

س)(فارسانهربدوناهرادبودند/آزیبهغرسفاربهدولتاعضایسفردرهاسانهرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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تب با خبرنگاران جمع در تیرماه چهارم چهارشنبه شامگاه آمیان" "عباس کرد:ردکتر اظهار قضاییه قوه هفته قانونییک تخصصیپزشکی های رشته از یکی

کشفریز و حقیقت کشف جهت قضا دستگاه برای کارشناسایی کارهای انجام پزشکی علم با و دارد هایی تخصص فوق و تخصص هم که است پزشکی گروه

گیرد.میصورتجرم

بیشت تنوع حاضر حال در ها جرم اجرای نحوه و ها جرم حاضر حال در اینکه بیان با درروی شده تشکیل های پرونده سوم یک افزود: است کرده پیدا ی

هاست.پروندهنوعاینبنایسنگگواهیاینکهقانونیپزشگیگواهیصدورنیازمندکرماناستانسراسرهاییردادگستودادسراها

قانونیکلرمدی کارپزشک از کمی درصد اینکه اشاره با کرمان قانونیاستان حد(پزشکی م3تا2در موضوع به کرد:ردرصد) اظهار پردازد می میر و 97گ

هاست.آزمایشگاهوهاکمیسیونمعاینات،انجامدرقانونیپزشکیکاردرصد

از بیش اکنون هم داد: ادامه گاهی47آمیان قانونینوع هاپزشکی گواهی نوع این تعداد انقالب ابتدای در که است حالی در این شود می صادر کشور در

است.کردهعملروزبهدنیا،دریژتکنولوپیشرفتوتوسعهباکشورقانونیپزشکیسیستمدهدمینشانکهبودهشمارانگشت

در انسانی نیروی وضعیت درباره قانونیوی تنهاپزشکی حاضر حال در متاسفانه گفت: کرمان سازمان20استان های پست قانونیدرصد اشغالپزشک استان

استلیسانسفوقویردکتحددرتحصیالتشانمیزانسازماناینکارمنداندرصد70نیزراستاایندرکهاستخالیسازمانهایپستدرصد80و

قانونیکلرمدی درپزشکی معاینات انجام زمان میانگین به کرمان قانونیاستان درپزشکی گفت: و کرد از10اشاره معاینات میانگین زمان گذشته، 2.5سال

به بینزساعت زمان مدت در اکنون هم و است رسیده یکساعت در59تا58یر معاینات انجام متوسط طور به قانونیدقیقه گیرد.پزشکی می صورت استان

مراکز نبود از انتقادات برخی به اشاره با قانونیآمیان ازپزشکی گفت: نیز کرمان استان های شهرستان تمامی استان،23در دارای17شهرستان شهرستان

قانونیکزرم جاپزشک سال پایان تا است این بر تالش که مرهستند به استان های شهرستان تمامی قانونیکزری تاپزشک راستا این در که شوند 2مجهز

شد.خواهندافتتاحکوهبنانوگنجقلعههایشهرستانقانونیپزشکیمراکزآیندهماه

دیگ بخش در عملکردروی به خود های صحبت از قانونیی برایپزشکی بالینی معاینات گذشته، سال طی گفت: و پرداخت گذشته سال در کرمان استان

شد.صادرکرماناستانقانونیپزشکیدرگواهیهزار120راستاایندرکهانجامنفرهزار67حدود

قانونیکلرمدی تشکیلپزشکی به اشاره با در22استان نزاع موضوع با پرونده قانونیهزار هایپزشکی پرونده تشکیل تعداد حیث از گفت: کرمان استان

است.یرامیدواجایکهبودهپایینیهایرتبهدریرکشومیانگیندرکهداداختصاصخودبهرایرکشویکموبیسترتبهگذشتهسالکرماناستاننزاع،

آزا کودک و همسرآزادی های پرونده تشکیل به اشاره با دررآمیان قانونیی گذشتهپزشکی سال گفت: گذشته سال در همسرآزا330استان یرپرونده

قانونیدر کشوپزشکی پانزده رتبه در حیث این از که تشکیل کشوراستان میانگین از اینکه به توجه با که ایم گرفته قرار مداخالتری نیازمند باشیم می باالتر ی

گذشته سال آنکه ضمن هستیم حوزه این در مربوطه های سازمان سوی از اجتماعی آزا100جدی کودک زمینهرپرونده این در که شد تشکیل استان در نیز ی

یم.رداقرارکشورپایینیهاییاستانردهدرنیز

قانونیکلرمدی برایپزشکی رانندگی تصادفات پرونده تشکیل به اشاره با کرمان در15استان نفر قانونیهزار کشوپزشکی پانزدهم توجهر(رتبه با گفت: ی)

کا و معادن تعداد و بوده معدنی و صنعتی استانی کرمان، استان اینکه آنربه در تولیدی و صنعتی های درزگاه کار حوادث تعداد خوشبختانه اما است یاد

کشو نسبت به استان برایراین گذشته سال نیز زمینه این در که بوده پایین در650ی پرونده قانونینفر وپزشکی بیست رتبه حیث این از که شده تشکیل

ایمدادهاختصاصخودبهرایرکشونهم

پیامانتهای

اقتصادیفکرمجلهداغ/خبرممتازنیوز،نیوز،آفتابعصرخبر،یرخبپایگاهدیگر:منابع

شد؟تشکیلمانکردرگذشتهسالیارهمسرآزویارآزکدکوپروندهچندایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۳۷-۹۹/۰۴/۰۵((اصفهان)باختجانرودزایندهدرساله9کودک

رفت.فروتلخیگرمکامبهوشدقرغاصفهانزایندهروددرساله9پسر

نو، سالم گزارش شهرداربه ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان سخنگوی وشت: غرکنا از اصفهان پسری شدن محدوده9یرق در زایندهرود رودخانه در ساله

داد.خبرشهراینناژوانکرپا

غ حادثه داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه شامگاه آهنگران کاوه ساعترفرهاد حدود کودک این شدن نیروهای20و14ق و شد گزارش امروز دقیقه

شدند.اعزامحادثهمحلبهاصفهانآتشنشانیسازمانایستگاه2ازغواصینجاتوامداد

غ9پسر اصفهان زایندهرود در پارساله منطقه در پرندگان باغ نزدیک در حادثه این بیاناینکه با وی شد توسطرق کودک این گفت: افتاد، اتفاق ناژوان ک

بود.کردهفوتخفگی،بدلیلونداشتحیاتیعالئماماشدجرخارودخانهازغواصینجاتوامدادنیروهای

تص زایندهرود در شنا بودن ممنوع بر تاکید با آهنگران جرکاوه روزها این کرد: فریح عدهای اما است یافته کاهش زایندهرود در آب حجم و اینریان یب

باشند.خودفرزندانمراقببایدخانوادههاوباشدینرخطرآفمیتواندنیزآبکممیزانهمینکهحالیدرمیشوندرودخانهواردومیخورندراموضوع

میکند.عبورآنمیاناززایندهرودرودخانهکهاستاصفهانکالنشهریرگردشگویحیرتفمراکزازیکیناژوانجنگلیکرپا

شد.کمتررودخانهدرآبحجممیزانویافتکاهشامسالخردادچهاردهمازیزکشاوربرایآبیعزتوپایانبازایندهرودسدخروجی

استاندارمدی بحران وریت آب ذخیره استخرهای و مخزنی سدهای رودخانهها، یعنی استان آبی منابع در تنی آب و شنا که است کرده تاکید نیز اصفهان ی

است.ممنوعمطلقبصورتیزکشاور

دادند.دستازراخودجاننفر22آناثربرکهاستشدهگزارشاصفهاناستاندرشدگیقرغحادثه32حدودتاکنونفروردینابتدایاز

آمار اساس بر نیز گذشته قانونیسال و80شامل(نفر93اصفهان،پزشکی غز13مرد اثر بر نسبترن) که دادند دست از را خود جان استان این در قشدگی

داشت.افزایشدرصد78حدود97سالبه

)۱۸:۰۸-۹۹/۰۴/۰۴(شدقرغاصفهانزایندهروددرساله۹پسر

داد.خبرشهراینناژوانکرپامحدودهدرزایندهرودرودخانهدرساله۹یرپسشدنقرغازاصفهانیرشهرداایمنیخدماتوآتشنشانیسازمانسخنگوی-ایرنا-اصفهان

شامگاه آهنگران کاوه غفرهاد حادثه داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در ساعترچهارشنبه حدود کودک این شدن نیروهای۲۰و۱۴ق و شد گزارش امروز دقیقه

شدند.اعزامحادثهمحلبهاصفهانآتشنشانیسازمانایستگاه۲ازغواصینجاتوامداد
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نزدیک در حادثه این بیاناینکه با پاوی منطقه در پرندگان رودخانهرباغ از غواصی نجات و امداد نیروهای توسط کودک این گفت: افتاد، اتفاق ناژوان ک

بود.کردهفوتخفگی،بدلیلونداشتحیاتیعالئماماشدجرخا

در شنا بودن ممنوع بر تاکید با آهنگران جرتصزایندهرودکاوه روزها این کرد: فریح عدهای اما است یافته کاهش زایندهرود در آب حجم و اینریان یب

باشند.خودفرزندانمراقببایدخانوادههاوباشدینرخطرآفمیتواندنیزآبکممیزانهمینکهحالیدرمیشوندرودخانهواردومیخورندراموضوع

میکند.عبورآنمیاناززایندهرودرودخانهکهاستاصفهانکالنشهریرگردشگویحیرتفمراکزازیکیناژوانجنگلیکرپا

شد.کمتررودخانهدرآبحجممیزانویافتکاهشامسالخردادچهاردهمازیزکشاوربرایآبیعزتوپایانبازایندهرودسدخروجی

استاندارمدی بحران وریت آب ذخیره استخرهای و مخزنی سدهای رودخانهها، یعنی استان آبی منابع در تنی آب و شنا که است کرده تاکید نیز اصفهان ی

است.ممنوعمطلقبصورتیزکشاور

دادند.دستازراخودجاننفر۲۲آناثربرکهاستشدهگزارشاصفهاناستاندرشدگیقرغحادثه۳۲حدودتاکنونفروردینابتدایاز

آمار اساس بر نیز گذشته قانونیسال و۸۰شامل(نفر۹۳اصفهان،پزشکی غز۱۳مرد اثر بر نسبترن) که دادند دست از را خود جان استان این در قشدگی

داشت.افزایشدرصد۷۸حدود۹۷سالبه

کنارنیوز،فانوسآنالین،صبحانهنیوز،آفتابیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۴۸-۹۹/۰۴/۰۵(شدندمصدومسمناناستانتصادفاتدرنفر۵۸۰۰سمنان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی ورسمنان- هزار پنج گذشته سال طی گفت: سمنان استان قانونی پزشکی تصادفات۸۲۸کل دلیل به شهرنفر محورهای در داده بیمارستانرخ روانه و مصدوم استان جادههای و ی
شدند.

نورو مهدی مهر، خبرنگار گزارش خبزبه نشست در شنبه پنج ظهر دادگستری میزبانی به مطبوعات و رسانه اصحاب حضور با آمارری درباره سمنان استان کل ی

شه سالرتصادفات طی استان جادهای و و۹۸ی هزار پنج استان سطح در جادهای تصادفات گذشته سال در داد: همچنین۸۲۸توضیح و کرد مصدوم را نفر

گرفت.نیزرانفر۳۰۸جان

وا اینکه بیان با مهمتژوی از یکی مرگونی عوامل افزود:رین است، بوده گذشته سال طی سمنان استان تصادفات در مصدومیت و فوتیهای۷۰گ درصد

داشتند.عمرسال۵۰یرزگذشتهسالطیاستانسطحدرخدادهرتصادفهای

سمناناستاندریرآزاکودککاهش

قانونیکلرمدی سالپزشکی طی اینکه بیان با سمنان این۳۴همچنین۹۸استان کرد: بیان دادند، دست از را خود جان استان سطح در کار حوادث اثر بر نفر

شدقغراصفهانایندهرودزدرلهسا۹پسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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دارد.درصدی۱۰افزایشازنشان۹۷سالمشابهآماربهنسبتتعداد

کهزنورو جمعیتی نسبت به سمنان استان کرد: بیان نباشیم، حوادث تکرار شاهد تا یابد جدی ارتقای میبایست استان سطح در کار ایمنی اینکه به اشاره با ی

نیست.قبولقابلاًلاصکهدادهاختصاصخودبهرایرکاحوادثجانباختگانزمینهدرکشورچهارمرتبهدارد

آزا همسر زمینه دو در کرد: بیان دارد، را کشور بیستم رتبه سمنان استان نزاع زمینه در اینکه بیان با آزاروی کودک و سالری در مشابه۹۸ی مدت به نسبت

بودهایم.محسوسکاهششاهدآنازقبلسال

مرآتدانا،یرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهایسنا،ایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۲۷-۹۹/۰۴/۰۵(گرفتسمناندررانفر۳۴جانکارحوادثسمنان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

دادند.دستازراخودجانسمناناستانسطحدرکارحوادثاثربرنفر۳۴گذشتهسالطیگفت:یزنورومهدی

نورو مهدی سمنان، از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش مدیزبه قانونیکلری گذشتهپزشکی سال طی اینکه بیان با سمنان بر۳۴استان نفر

دارد.درصدی۱۰افزایشازنشان۹۷سالمشابهآماربهنسبتتعداداینگفت:دادنددستازراخودجانسمناناستانسطحدرکارحوادثاثر

شه تصادفات آمار درباره سالراو طی استان جادهای و و۹۸ی هزار پنج جادهای تصادفات گذشته سال در داد: همچنین۸۲۸توضیح و کرد مصدوم را نفر

گرفت.نیزرانفر۳۰۸جان

قانونیکلرمدی واپزشکی اینکه بیان با سمنان مهمتژاستان از یکی مرگونی عوامل استرین بوده گذشته سال طی سمنان استان تصادفات در مصدومیت و گ

داشتند.عمرسال۵۰یرزگذشتهسالطیخدادهرتصادفهایفوتیهایدرصد۷۰افزود:

کهزنورو جمعیتی نسبت به سمنان استان کرد: بیان نباشیم حوادث تکرار شاهد تا یابد جدی ارتقای میبایست استان سطح در کار ایمنی اینکه به اشاره با ی

نیست.قبولقابلاًلاصکهدادهاختصاصخودبهرایرکاحوادثجانباختگانزمینهدرکشورچهارمرتبهدارد

شدندمصدومسمناناستانتصادفاتدرنفر۵۸۰۰سمنان:استانقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۴۸-۹۹/۰۴/۰۵(گان)زهرم(شدفراهمقانونیپزشکیودادسراناجا،بینمکانیزهنامهارسالبسترگان:زهرمانتظامیفرمانده

داد.خبرگانزهرماستانقانونیپزشکیودادسراانتظامی،هاییگانبینمکانیزهنامهیافتردوارسالبسترشدنفراهمازگانزهرمانتظامیفرماندهبندرعباس-

خب گزارش جعفرگزاربه غالمرضا سردار مهر، ساری هوشمند تحقق راستای در و قضائیه قوه هفته آغاز مناسبت به داشت: اظهار حقوقزی تحقق و پلیس ی

کالنت الکترونیکی ارتباط سامانه هرمرشهروندی، استان پاسگاههای و دادگستزیها شعبات به طرگان از قوهری سامانه به اتصال و انتظامی رخداد سامانه یق

شد.عملیاتیواجراییسخا)(قضائیه

ادا مکاتبات کلیه میشود اجرایی ناجا سطح در زودی به که سامانه این افزود: نامهروی و شکوائیهها قضائی، دستورات و قانونیی صورتپزشکی به

کالنت به قضائی دستگاه از طرالکترونیکی از پرونده الزم، اقدامات انجام و پرونده تشکیل از پس و ارجاع بهری قضائی خدمات ارائه جهت سامانه این یق

میشود.ارسالقضائیمراجع

جعف کوتاهترسردار در انتظامی و قضائی مراجع به مراجعان امورات به رسیدگی بر تاکید ضمن کالنتری بین الکترونیکی سامانه ایجاد ممکن، زمان ورین یها

دانست.یرضرویرامپروندههابهرسیدگیدریعرتسوقضائیوانتظامیخدماتیزساکیفیدررادادسرا

ه کاهش شهروندی، حقوق رعایت قضائی، دستورات صحیح اجرای و پرونده امورات به رسیدگی زمان کاهش داشت: اظهار انتظامی ارشد مقام ینه،زاین

کارمدی از صیانت کار، فرایند شدن الکترونیک به توجه با مردم برای زمان مأموریت در نیروها از استفاده و کار نیروی کاهش اطمینانرکنان، دیگر، یتهای

آخ از اطالع بودن پذیر امکان و مردم به طربخشی اجرای مزایای از مردم توسط پرونده فرایند و اقدامات وضعیت بهرین قضائیه قوه با الکترونیک ارتباط ح

میرود.شمار

هرم انتظامی مجموعزفرمانده در و گرفت قرار استفاده مورد استان سطح در آزمایشی بصورت ماه خرداد سامانه این کرد: خاطرنشان و۴گان مورد۸۸۳هزار

گرفت.قراراستانقضائیدستگاهمسئوالنتقدیرمورداهتماماینکهاستشدهانجامسامانهایندرمکاتبه

آیندهاقتصادیرخبپایگاهتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۳۴-۹۹/۰۴/۰۵(استمراجعهدلیلینربیشتنزاع؛ندارند/کردستاناستانقانونیپزشکیدرخدمتبهتمایلیپزشکان

کارمدی باالی حجم نسبت گفت: کردستان استان قانونی پزشکی کارکل شرایط در کار به پزشکان تمایل عدم و قانونی پزشکی کار سختی بیانگر پرسنل، تعداد به نهادری این سخت ی
است.
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خب گزارش خبرگزاربه نشست در امروز ظهر خانیآباد بهتاش سنندج، از تسنیم اری قانونی، پزشکی اینکه به اشاره با رسانه اصحاب با باالیری حجم با گانی

کارکا باالی حجم نسبت داشت: اظهار میکند، خدمترسانی کردستان استان در محدود پرسنل تعداد و کارری سختی بیانگر پرسنل، تعداد به پزشکیی

است.نهاداینسختیرکاشرایطدرکاربهپزشکانتمایلعدموقانونی

اینکه اعالم با قانونیوی فعالیتهایپزشکی تمام افزود: دارد، حمایتی بازوی کار و قانونیساز وپزشکی نظارت تحت جنین" "سقط مقوله جز به

میگیرد.صورتقضاییمرجعدستورمستقیم

قانونیکلرمدی بزپزشکی اینکه بیان با کردستان کارگتراستان دغدغه قانونییرین گفت:پزشکی است، اجساد دفن و تحویل برای حانوادهها عجله

نشود.ضایعکسیازحقیتاشودبررسیموضوعآرامشباتاکنندکمکخانوادهها

سال در اینکه ذکر با بالینی98وی معاینات و31آمار تص213هزار است، بوده تعدادرنفر این از کرد: و21یح و891هزار مرد و9نفر بودهزنفر322هزار ن

است.

سال به نسبت حوزه این در داد: ادامه میشود، شامل را مختلفی دستهبندیهای آمار این اینکه بیان با رقم97خانیآباد این و31که بوده،524هزار مورد

داشتهایم.درصدییککاهش

بیشت بهروی مراجعات قانونیین باپزشکی و10را کرد:847هزار خاطرنشان و دانست نزاع به مربوط و6مورد تصادفات،752هزار مصدومین هزار7مورد

افراد،747و مجدد معاینات و683مورد هزار یک و پزشکی روان معاینات برای865مورد گذشته سال در و زنان و مردان اختصاصی معاینات مورد155مورد

است.شدهصادرجنینسقطمجوز

استفعالکردستانشهرستان9درقانونیپزشکی

قانونیکلرمدی سالپزشکی آمار مقایسه در اینکه به اذعان با سال98کردستان به افزایش97نسبت استان در کار از ناشی حوادث حوزه درصدی14در

است.رسیدهمورد396به98سالدرکهبودهمورد349معادل97سالدررقماینداد:توضیحداشتهایم،

شعب اینکه به اشاره با قانونیوی افزود:9درپزشکی است، فعال قانونیشهرستان چرخهپزشکی وارد و آغاز پیش ماه دو از را خود فعالیت دهگالن

است.شدهخدماتدهی

شعبه وضعیت خصوص در قانونیخانیآباد همکاپزشکی صورت در گفت: نیز سروآباد جذبرشهرستان و نیاز مورد تجهیزات تأمین و ذیربط مسئوالن ی

خورد.خواهدکلیدنیزکزرماینفعالیتداوطلب،بومیپزشک

گرفتندقرارکردستانقانونیپزشکیبررسیموردجسد1090

رقم با شهرستانها بالینی آمار مقوله در سنندج شهر اینکه اعالم با و11وی با540هزار قروه داد: ادامه است، صدرنشین و4مورد رقم438هزار با سقز مورد،

و3 م414هزار بارمورد، و3یوان با175هزار کامیاران و2مورد، با995هزار بیجار و2مورد، و62هزار هزار یک با بانه یک896مورد، با دیواندره و مورد

دارند.قراربعدیرتبههایدرمورد693وهزار

قانونیکلرمدی وپزشکی هزار یک گذشته سال در اینکه ذکر با سال90کردستان به نسبت رقم این کرد: خاطرنشان است، شده معاینه جسد رشد97مورد

سنندج2.7 شهر که داشته سقز550درصدی قروه146مورد، م88مورد، بانه78یوانرمورد، بیجار68مورد، کامیاران62مورد، دیواندره81مورد، و 17مورد

دادهاند.اختصاصخودبهرامورد

بیشت رقمروی با تصادفات به مربوط را اجساد معاینه آمار شه343ین درون در گذشته سال در تصادفات فوتیهای تعداد شد: یادآور و دانسته 44یرمورد

شه برون روستایی270یرمورد، جادههای و شه29مورد درون در که بوده شه14یرمورد برون در و سال13یردرصد به نسبت که97درصد داشته کاهش

است.بودهکروناازناشیترددیمحدودیتهایوقرنطینهشروعبهمربوطرقماین
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بررسی شامل را اجساد بررسی موارد دیگر بلندی42خانیآباد از سقوط مخدر، مواد مصرف سوء مسمومیت57مورد گرفتگی27مورد، گاز مورد،18مورد،

کرد.اعالممواردسایرمورد539ومورد10گرفتگیقربمورد،16الکلیمسمومیتمورد،20شدگیقرغ

را تصادفات از ناشی فوتیهای سن میانگین سنی64وی رنج در تص40تا31مورد و دانست سنیرسال رنج در کرد: نیز30تا21یح رنج59سال و مورد

داشتهایم.فوتیمورد48سال60تا51سنی

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی پژورکردستان به مربوط را خودرویی تصادفات آمار خودرو405ین با فوت به منجر تصادفات گفت: و مورد53شامل405خواند

است.بودهمورد46باپرایدخودروبهمربوطفوتبهمنجرتصادفاتینربیشتدومردهدرو

کردستاندردادپزشکحرطاجرای

دیگ بخش در تروی با خود سخنان از کمتأی اینکه بر تعرکید کردستان استان در تعرفه شرین اینگونه را امر این دلیل است، شده بهریف بنا تصمیم این داد: ح

باالت «هردستور عدم بابت رجوعی ارباب هیچ تا شده لحاظ رجوع ارباب راحتی تأمین باهدف و کشور قضایی مرجع خدماتزین از قانونیینه»، محرومپزشکی

نشود.

ط کرد: خاطرنشان است، آن بودن از بهتر شهرستان یک در دار» مورد قانونی «پزشکی نبود که معتقدیم اینکه ذکر راستایرخانیآبادبا در پزشک» «داد ح

فعالیتهایرتس قانونییع وپزشکی شده فعال استان یادر پلیس به مراجعه از پیش میتوانند قانونیمردم مواردیپزشکی در و گرفته تماس دادپزشک با

کنند،صرفهجوییخودوقتدرنیست،قضاییمرجعبهنیازکه

به مراجعه به قادر و داشته مصدومیت آثار که بیمارستانی مصدمین گفت: قانونیوی تلفنپزشکی شماره با تماس با میتوانند در09917386059نیستند،

کنند.اقدامدادپزشکخدماتیافتردبهنسبتبیمارستان،خود

قانونیکلرمدی همکاپزشکی با اینکه ذکر با تشرکردستان سالن آرامستان، مسئوالن تصری شد، منتقل سنندج محمدی بهشت به اینریح انتقال کرد: یح

داشت.نمودبیشترکروناییروزهایدرآنتبعاتکهبودخوبیاقدامشهر،ازجرخافضایبهسالن

تش سالن و آزمایشگاه پروژه اتمام صورت در شد: یادآور میشود، ارسال همجوار استانهای به ژنتیکی نمونههای اینکه ذکر با پایان در میتوانرخانیآباد یح

شد.بدلهمسایهکشورهایبهخدماتارائهراستایدرحتیوکشورسطحدرقانونیپزشکیبهمربوطپژوهشی-تحقیقاتیمناسبقطببه

است/خطردرشیمیاییمجروحهزار۵جانسردشت/مردمبرای۶۶سالتیر۷حادثهتلخروایتشد؛حرمطایلناباگووگفتدر
)۰۳:۴۷-۹۹/۰۴/۰۷(غربی)(آذربایجانداردفقردریشهرسردشتاجتماعیآسیبهای

جان بودن خطر در به اشاره با آذربایجانغربی استان شورای رئیس نایب و سردشت شهر شورای مشکالت5عضو و کرونا شیوع روزهای در شیمیایی مصدوم اینرهزار یوی
است.زدهجنگمنطقهاینمردمیرضرونیازسرشتدرمجهزوتخصصیبیمارستانساختبیماران،گفت:

گفت در شمسی اهلل یادآوورحمت با ایلنا، خبرنگار با رورگو داشت: اظهار سردشت شهرستان مردم برای جنگ سخت روزهای شهرستانزی که نف12ی یرهزار

ر توسط بعثیژسردشت تایم در سالیخرعراق ماه تیر ه1366هفتم را گرفت قرار شیمیایی بمباران اصابت ورمورد بودم آموز دانش کنم. نمی فراموش گز

برسانیم.پناهگاهداخلبهراخودمانمیکردیمسعیهاافکنبمبصدایباکهبودیمیزبامشغولکوچهداخلدوستانمبادرآمدصدابهقرمزیرژآوقتی

شودمیتهدیدبیماراناینجانروزهریویرمشکالتعلتبهواستخطردرمنطقهشیمیاییمجروحهزار5جانسردشت:شهرشورایعضو

ت خطرناک خواب برایمان دشمن اینبار اینکه از غافل است، معمولی بمباران هم اینبار میکردیم فکر همیشه مثل افزود: برهمیرشمسی چشم یک در و دیده
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شد وحشتناک تاولهای از پر مردم بدن پوست بمباران، از پس رسیدهزدن آخر به دنیا روز آن سردشت مردم برای بکشیم. نفس میتوانستیم سختی به و

شدند.مجروحوگرفتهقرارشیمیاییبمبازناشیسمیمعرضگازهایدرنفرهزار8وباختندجاننفر110شیمیاییبمبارانابتدایلحظاتهماندروبود

تص سردشت شهر شورای سالرعضو تیرماه هفتم سردشت مردم ذهن در کرد: نشدنی66یح فراموش و تلخ اینبسیار شهدای برای ساله هر و شده حک

شود.میداشتهگرامییادشانوگزارربشهدامزاربرنمادینمراسمیمسئوالنومردمسویازناگوارحادثه

خواهندمیتخصصیدرمانگاهجانبازان

گذشت با گفت: تا35وی از بسیارسال هنوز سردشت شیمیایی بمباران تخصصیریخ درمانگاه از و میبرند سر به سختی شرایط در حادثه این جانبازان از ی

آنچه برخالف محروماند. مجرب درمانی کادر ناگو درمانی روند برای مصدومان اینجا میشود مزگفته به یا مراجعهریرند همجوار استانهای به یا و استان کز

کنند.

استخطردرشیمیاییمصدوم5000جان

حملههای مورد تحمیلی جنگ دوران در عراق دولت سوی از بارها که سردشت شیمیایی و مظلوم مردم برای نمیکنم فکر کرد: عنوان میرآباد شهر شورای رئیس

خواسته تخصصی درمانگاه یا بیمارستان ساختن کردند دفاع کشورشان از جوانمردانه و گرفتند قرار جانزهوایی که کرونایی روزهای این در آنهم باشد. یادی

داد.خواهنددستازراخودجانیربیمااینبهابتالبایویرمشکالتعلتبهوبودهخطردرمصدومهزار5

یربیکاوفقردلیلبهمهاجرت

دیگ بخش در مرروی های بازاچه تعطیلی با گفت: و کرد اشاره سردشت شهرستان مردم معیشتی وضعیت به خود صحبتهای از "اشکان"زی خان"، "قاسم ی

"کیله" گاها شهرستانو این شدهاندمردم کابیکار برای مجبورند بزرگرو شهرهای حاشیه به یا و عراق کشور به مناری کنند. مهاجرت همینزگ علت به اهالی ل

متر و مخروبه به ها باومهاجرت مرزها دوباره اگر است. شده تبدیل تحزکه میتوان هم بگیرد شکل همسایه کشورهای با تجارت و شوند دوررگشایی را ها یم

کرد.یرگیوجلهامهاجرتازهموزد

داردفقردریشهرشهرستانمردمبیندرخودکشیونشینیحاشیهمهاجرت،خانوادگی،اختالفاتاعتیاد،طالق،میرآباد:شهرشورایرئیس

مشکالت به شهزشمسی های ساخت کردیمریر تحصیل آن در که مدرسهای متاسفانه هنوز افزود: و کرد اشاره تحمیلی جنگ از دهه چند گذشت با نیز ی

باعث و گرفت قرار موشک اصابت مورد بازساو شد، آموزان دانش از تعدادی شدن تخیزکشته با و چیرنشده خاکی زمین جز مدرسه نماندهزیب باقی ی

است.

گیرندمیقربانیمدامکههاییجاده

گارد بدون و خم و پیچ پر گذر، سخت نیز سردشت جادهای داد: ادامه محورهاروی این اکثر آسفالت گیرند. می قربانی مدام که بر3بهیلاند گذشته دهه

شن هنوز روستایی های جاده و آمارهایزیرمیگردد از یکی طبق نشدهاند. هم قانونیی زمانپزشکی مدت تصادف10روز20در دلیل به در3نفر خودرو

باختند.جانسردشتشهرستان

رئیس بیشتنایب غربی: آذربایجان استان شورایرشورای در که افرادی وین مضیقهاند در اقتصادی مشکالت از کنند می مراجعه ما به سردشت شهرستان

دارندکارتقاضایمدام

کا در گفت: و کرد اشاره نیز شهرستان اجتماعی آسیبهای به ادامه در اختالفاتروی اعتیاد، طالق، ازجمله مواردی شهرستان اجتماعی های آسیب گروه

دارند.فقردریشهرهمهکهاستشایعمردمبیندرخودکشیونشینیحاشیهمهاجرت،خانوادگی،

دارنداقتصادیمشکالتهاکنندهمراجعهتمامی

بیشت داد: ادامه غربی آذربایجان استان شورای رئیس دررنایب اقتصادی مشکالت از کنند می مراجعه ما به سردشت شهرستان شورای در که افرادی ین
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بیما دلیل به را شان مغازههای بود فعال که هم شغلی تعداد آن دارند. کار تقاضای مدام و اجارهرمضیقهاند پرداخت عدم علت به و کردند تعطیل کرونا ی

ش کارخانه، اینجا متاسفانه دادند. دست از را شان شغل سربهاء را شان صورت سیلی با مردم و ندارد وجود کار برای باغی و زمین دررکت، داشتهاند. نگه خ

خی3 کمک با مبالغرمرحله درخواست20و180،100ین عاجزانه مسئوالن همه از ایم. کرده تهیه غذایی مواد های بسته مستضعف مردم برای تومان میلیون

آورد.درمیپاازراآنهازندگیسختشرایطگرنهوباشندمردمفکربهدارم

بازوندیمرمگفتگو:

اجت…آسیبهایاست/خطردرشیمیاییمجروحارهز۵جاندشت/سردممرایبر۶۶سالتیر۷حادثهتلخروایتایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۵۹-۹۹/۰۴/۰۷(مازندراناستاندرامسالماهه2نزاعمراجعیندرصدی20کاهشداد:خبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

در شده، انجام معاینات آمار ، مازندران قانونی پزشکی کل را2مدیر استان در امسال قبل244هزار3ماهه سال مشابه مدت با مقایسه در رقم ن افزود و کرد اعالم کاهش20نفر درصد
داشت.

.هستندنزمابقیومردنفر133هزار2استانقانونیپزشکیمراکزازارجاعیآماراساسبر:گفتعباسیعلی،ایلنا،خبرنگارگزارشبه

کل قانونیمدیر تصپزشکی مازندران بیشتراستان گزارش این اساس بر : کرد ساریح شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع عددرین با عدد656ی با بابل ،471

است.شدهنفرثبت55عددبایدونکناررفشهردرنزاعمواردینرکمتونفر336عددباآملو

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

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

میشود.صادرگواهیآنانبرای

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

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

کنند.فصلوحل

خبردوربینیرخبپایگاهدیگر:منابع
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