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ستادیاخبار

/۹۹/۰۴(گذشتهیکسالطیکشوردرقانونیپزشکیکزرم40وپروژه23یزراهانداکرد؛بیانکشورقانونیپزشکیسازمانرییس
۰۹-۰۴:۵۹(

ح با و استانی و ستادی مدیران تالش با گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان گذشتهررییس یکسال طی سازمان، در جهادی و23کتی اندارم40پروژه راه کشور در قانونی پزشکی یزکز
شد.

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه ویدئپزشکی جلسه در مسجدی عباس کاوکشور، با سازمانرکنفرانسی کنان

عدالت رعایت منظور به افزود: قضاییه، قوه شهدای خاطره و یاد و هفته این گرامیداشت ضمن شد، انجام قضاییه قوه هفته مناسبت به که کشور سراسر در

خدمات به مردم دسترسی قانونیدر حپزشکی مراکزربا افتتاح در جهش شاهد گذشته سال جهادی قانونیکتی همهپزشکی تالش نتیجه امر این که بودیم

است.کشورسراسردرسازمانمدیرانوهمکاران

مراکز در همکاران خدمات از قدردانی ضمن دیدار این در قانونیوی کرد:پزشکی خاطرنشان و اشاره جدید سال در قضاییه قوه راهبردهای به کشور سراسر

راهبردها این تحقق جهت در است الزم که کرده تعیین خود اهداف و ها برنامه پیشبرد و مردم به خدمت ارائه برای را راهبردهایی جدید سال در قضاییه قوه

کنیم.کترح

تک افزود: آنرمسجدی پیگیر جد به سازمان ستاد در که است قضاییه قوه راهبردهای از یکی قضا) دستگاه پرسنل مجموعه چه و مردم (چه رجوع ارباب یم

گیرم.میکاربهراخودتالشنهایتترمناسبروانیشرایطکردنفراهموبهتررسانیخدمتراستایدرسازماناینرییسعنوانبهنیزبندهوهستیم

تص داروی انتظار و دانیم می مسوول همکاران همه قبال در را خود ما کرد: باشندریح داشته دیدی چنین رجوع ارباب و مردم با مواجهه در نیز همکاران که یم

دهند.قراررسیدگیموردصدرسعهباراآنانهایدرخواستو

سازمان قانونیرییس اپزشکی نیز و ها دستگاه دیگر اذعان به داشت: اظهار است، قضا دستگاه دوم راهبرد فساد با مبارزه اینکه به اشاره با هایرکشور، گان

سازمان قضاییه، قوه مجموعه در قانونینظارتی پاکتپزشکی جزء همکارانرکشور همه های تالش و زحمات نتیجه در مهم امر این که است ها دستگاه ین

است.شدهمحقق

مجموعه به قضاییه قوه رییس ویژه توجه به همچنین قانونیوی گفت:پزشکی و کرد قانونیاشاره تپزشکی مورد قوهأهمواره محترم رییس توجه و کید

است.بودهقضاییه

سازمان قضاییه، قوه رییس دیدگاه به توجه با مسجدی گفته قانونیبه بسیاپزشکی در آن کارشناسی نظر اظهار که است رسیده جایگاهی به ازرکشور ی

گشاست.رکاعدالتتأمینومردمحقوقاحقاقبرایهاپرونده

نامگذا به توجه با گفت: و کرد عنوان قضاییه قوه راهبرد دیگر را تولید موانع رفع برای تالش درروی تواند می قضا دستگاه تولید، جهش عنوان با امسال ی

کند.مرتفعرامسیرایندرموجودموانعبرخیوداشتهیرمؤثعملکردنیزمسیراین

سازمان قانونیرییس دیگپزشکی بخش در مطرکشور سواالت برخی به پاسخ در و خود سخنان از شأنری رعایت برای تالش به همکاران، سوی از شده ح

سازمان موجود مشکالت به توجه با افزود: و کرد اشاره ... و موجود قانونی موانع رغم علی قراردادی همکاران وضعیت تبدیل برای تالش همکاران، منزلت و

کنیم.استفادهسازمانوهمکارانمشکالتکاهشیاورفعجهتقانونیامکانهرازتاکنیممیتالش
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ب خواستار مسجدی، دررگزارهمچنین مستمر صورت به جلساتی چنین قانونیی وپزشکی انتقال نیز و آنها کردن برطرف مشکالت، بیان برای فرصتی تا شد

شود.فراهمتجربیاتتبادل

ویدئ دیدار این همکارانودر قانونیکنفرانسی مطپزشکی را خود سئواالت و پیشنهادات مشکالت، ها مدیرانراستان و معاونین سوی از الزم های پاسخ و ح

شد.ارائهآنانبهسازمانرییسشخصنیزوجلسهدرحاضر

پیامانتهای

)۰۵:۵۶-۹۹/۰۴/۰۸(کردابالغراآزمایشگاهیمصرفیموادتأمیناعتباراختصاصمصوبهیرجهانگی

جمهو رییس اول معاون ایرنا- خرتهران- جهت آزمایشگاهی مصرفی مواد تأمین برای اعتبار اختصاص مصوبه حودثری وقوع از ناشی متوفیان هویت تشخیص برای تجهیزات ید
کرد.ابالغراغیرمترقبه

جهانگی «اسحاق دولت، هیات دفتر اطالعرسانی پایگاه یکشنبه روز گزارش سازمانربه به اعتبار اختصاص به مربوط مصوبه قانونیی» برایپزشکی کشور

کرد.ابالغراغیرمترقبهحوادثوقوعازناشیمتوفیانهویتتشخیصوشناساییبرایتجهیزاتیدرخجهتآزمایشگاهیمصرفیموادتأمین

و خردادزهیات یکم جلسه در میلیارد۱۳۹۹یران یکصد مبلغ اختصاص بر مبنی کشور وزارت پیشنهاد سازمانر، به اعتبار قانونییال تأمینپزشکی برای کشور

رساند.تصویببهراغیرمترقبهحوادثوقوعازناشیمتوفیانهویتتشخیصوشناساییبرایتجهیزاتیدرخجهتآزمایشگاهیمصرفیمواد

سبزایمنا،شهر،تیترایران،صباپارسینه،آنالین،ایرانیرخبپایگاهگر/رکاوکارآزادی،عصراسالمی،یرجمهوروزنامهفارس/پانا،برنا،شبستان،یرگزارخبدیگر:منابع
تهرانصبحترقی،راهاطلس،ما،عصرالبرز،

)۰۷:۲۲-۹۹/۰۴/۰۸(نشویم»قر«غبیایید

میدهنددستازراخودجانقشدگیرغبهدلیلتابستانفصلدرنفرصدهاهمهساله

کشاور استخر در جوان راز«پسر او خواست دید، را صحنه این وقتی برادرش نداشت. فایدهای اما دهد نجات را خودش میکرد سعی و میزد پا و دست ی

بدهد.»دستازراخودجوان2خانوادهایروز،یکدرتاشدحادثهدچارهمخودشامادهدنجات

غ از واقعی ماجراهایی میشود؛ شنیده بیشتر تابستان فصل در که است تلخی روایت تفراین قصد به که افرادی شدن درق سواحل رودخانهها، وارد یا،ریح

گذشتهیکسالطیکشوردرقانونیشکیپزکزمر40وپروژه23یاهاندازرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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مینشاند.عزایشانبهراخانوادههایشانومیگیردراجانشانبیاحتیاطیامامیشوندسدهاویاچهردی،زکشاوراستخرهای

همشه گزارش سویربه از شده منتشر آمارهای قانونیی، گذشتهپزشکی سال که است آن از غ1275حاکی بهدلیل ایران در دسترنفر از را خود جان قشدگی

کند.پیداافزایشامسالتابستاندرمیتواندنشودحالشبهیرفکاگرکهنگرانکنندهوتلخیرآمادادهاند؛

غ اثر بر جانباختگان بین و1074قشدگیراز مرد دزنفر201نفر سواحل در نه آنها اغلب مردم، عموم تصور برخالف که بودند کشاوررن استخرهای در بلکه یزیا،

دادهاند.دستازراخودجانرودخانههادروخانگیو

با خوزستان استان میدهد نشان آمار با151این زنجان استان و دارد قرار فهرست صدر در غ8قربانی مرمورد فهرست انتهای در است.رقشدگی گرفته جای گ

وحشتآف کافی اندازه به آمار است. جانکاه قربانی خانواده برای میشود، گرفته که جانی هر و میکند صحبت انسانها جان از اعداد شمارراین اما است ین

میدهد.نشانرارشددرصد30حدود97سالبهنسبت98سالدرقشدگیرغقربانیانبدانیدکهمیشودمعنادارتروقتیقربانیان

غ قربانیان شمار سادهتر، بیان سالربه در سال97،932قشدگی در که بودند به98نفر عدد قربانیان1275این شمار سال یک در یعنی رسید؛ افزایش340نفر نفر

درآید.صدابهخصوصایندرخطرزنگتااستکافیموضوعهمینویافت

ط با اینکه غربا بحث سویرح به اذهان خوزستان2قشدگی، استان این بدانید است جالب اما میکند پیدا سوق مازندران و گیالن یعنی شمالی، استان

بیشت سالها اغلب در که غراست از ناشی تلفات سالرین کنید: توجه فهرست این به میدهد. را سال98،151قشدگی سال97،118مورد، و مورد96،161مورد

است.شدهثبتخوزستاناستاندرقشدگیرغ

نشویم»قر«غچطور

غ قربانیان از شاید تا دادند انجام را تالشهایی مختلف سازمانهای در مسئوالن سالها این همه امکاناتردر و شد بیشتر آموزشها شود. کاسته قشدگی

غ احتمال که مناطقی مردر حادثههای هم باز اما کرد پیدا افزایش داشت وجود تازهترقشدگی شکل تالشها این امسال اما یافت. ادامه بهخودرگبار ی

همکا با فراگیر کمپینی قالب در هاللاحمر جمعیت است. غرگرفته از میکند تالش دیگر سازمانهای جلری گرما فصل در هموطنانمان شدن ورگیوق کند ی

«غ کمپین تالش همشهراین به اینباره در هاللاحمر همگانی آموزش کل اداره مسئول شمسپور، نواب است. گرفته نام نشویم» «همهسالهرق میگوید: ی

سازمانرغ سوی از شده منتشر آمار براساس اما میشود بیشتر فصول سایر به نسبت تابستان فصل در قانونیقشدگی آمارپزشکی که شدیم متوجه کشور

بودیم.»قشدگیرغدرصدی30حدودرشدشاهد97سالبهنسبت98سالکهیرطواست؛داشتهرشدگذشتهسالهایبهنسبتقشدگیرغ

غ درباره وقتی «معموال میدهد: ادامه دراو سمت به فکرشان همه میشود صحبت درقشدگی در افراد اغلب که میکنند فکر اینطور و میرود غریا قریا

د و نیست اینطور درحالیکه غرمیشوند؛ که افرادی بیشتر و میکند قربانی را افراد از کمی درصد کشاورریا استخرهای سدها، رودخانهها، در میشوند وزق ی

غ آمار رشد جلوی شاید تا کنیم اطالعرسانی اینباره در گرفتیم تصمیم این بنابر میدهند. دست از را جانشان جانرخانگی از بتوانیم و شود گرفته قشدگی

کنیم.»یرپیشگیقشدگیرغاثربرهموطنانمانباختن

قشدن!رغباکرونارابطه

«غ کمپین انداختن راه کرده خود مشغول را کشور امکانات از عظیمی بخش کرونا ویروس که «وقتیرحاال میگوید: شمسپور دارد؟ ضرورتی چه نشویم» ق

راهاندا برنامهزبرای کمپین این وزیری میروند سفر کمتر شهروندان شده شایع کرونا وقتی که بودند معتقد عدهای و شدیم روبهرو کرونا شروع با میکردیم ی

غ شراحتمال تجمعات در میخواهند اینکه بهدلیل مردم میداد نشان بررسیها و بود غلط فرضیه این که درصورتی میشود؛ کم هم مثالرقشدگی نکنند، کت

ط در کردن شنا جای سالمساربه دزحهای اینکهری یا ندارد وجود آنها به کمک برای امکاناتی میشوند، حادثه دچار وقتی و میروند کور و خلوت سواحل به یا

غ اثر بر که هستیم افرادی شمار افزایش شاهد هم باز شرایط این در و میروند خلوت رودخانههای شرایطربه این در میدهند. دست از را خود جان قشدگی

گرفت.»شکلنشویم»قر«غکمپینکهبود

نشویم»ق«غربیاییدی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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قنشدنرغآموزش

مهمت از یکی میگوید هاللاحمر همگانی آموزش کل اداره مسئول که غرآنطور برای آموزش ارائه کمپین این اهداف اینرین «در میگوید: او است. نشدن ق

همکا ما با مختلفی نهادهای و سازمانها غرکمپین، نجات فدراسیون مثل کردند؛ برخیری و سیما و صدا مردمنهاد، سازمانهای پزشکی، نظام سازمان یق،

مهمت دیگر. یادآوررسانههای را خطرات تا میکنیم تالش همکارانمان کمک با است. اطالعرسانی و آموزش کمپین این در ما ابزار شهروندانرین به و ی

غ هنگام فردی با اگر اینکه مثال کنیم؛ ارائه را اینباره در کافی حوادثرآموزشهای در کنیم. کار چه شدیم مواجه شدن درزق نفر یک که بودیم شاهد یادی

غ دیگرحال فرد و بوده شدن یکسرق ارائه با که درصورتی دادهاند؛ دست از را جانشان نفر دو هر اما رفته کمکش به چنینری وقوع از میشود آموزشها ی

کرد.»یرپیشگیحوادثی

قنشدنرغبرایپیمانهزار33

مجا فضای در اول میکند. فعالیت حوزه چند در «کمپین میگوید: راهاندازاو تلگرامی روبات پویشزی به و شده آن وارد میتوانند شهروندان که شده ی

یکسرغ کمپین این در افراد میکند. ثبت را آنها عضویت و طراحی پوستر یک کمپین اعضای برای روبات این بپیوندند. نشویم کهرق میبندند پیمانها ی

برای آموزشی نکات و مطالب روزانه بهطور و است فعال هم اینستاگرام در ما صفحه و آموزشی سایت طرفی از ندهند. انجام را مخاطرهآمیز کارهای برخی

غرپیشگی از تاکنونری و میشود منتشر به33قشدگی و... جمعه امامان استانداران، مجلس، نمایندگان ورزشکاران، هنرمندان، شامل چهرهها ازجمله نفر هزار

پیوستهاند.»کمپیناین

)۰۹:۴۳-۹۹/۰۴/۰۸(داردراشغلیآسیبدیدگانینربیشتساختمانبخشاست/مردانبهمربوطشغلیحوادثدرصد۹۵

است.بودهزنانبهمربوطآندرصدپنجازکمترومردانبهمربوط۹۸سالدرقانونیپزشکیدرشدهثبتشغلیحوادثازدرصد۹۵ازبیش

مند اطالعات ایلنا، خبرنگار گزارش آماربه سالنامه در سالرج که میدهد نشان اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت پزشکی۱۳۹۸،۲۸۲۰۸ی معاینات از مورد

است. بوده کار حوادث از ناشی مصدومان معاینات به مربوط تنها۹۵.۲قانونی، و مردان به مربوط معاینات این تعداد۴.۸درصد و زنان به مربوط درصد

است.بودهنفر۱۷۵۳سازماناینتوسطشدهگزارششغلیحوادثمتوفیان

صنعت ساختمان، بخش میدهد نشان گزارش این انباداتساخ(اطالعات و ارتباطات نقل، و حمل و بار) ترتیب به بیشت۱۰و۳۸،۳۵ی ینردرصد

بیشت دادهاند. جا خود در را شغلی سنیرآسیبدیدگان رده در شغلی حوادث بیشترسال۳۴تا۳۰ین و داده کاررخ حوادث از ناشی مصدومان معاینات ین

است.بودهرضویخراسانوتهراناصفهان،بهمربوطترتیببهقانونیپزشکیمراکزبهارجاعی

گرنیوزرکایرخبپایگاهروزان/گر،رکاوکارایرانی،توسعهروزنامهدیگر:منابع

نشویم»ق«غربیاییدی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۱۵-۹۹/۰۴/۰۸(کروناخودسرانههایدگزامتازون،تاالکلوبنفشهروغن

د بر عالوه کرونا ویروس شیوع ایرنا- بیماراصفهان- این با جامعه از بخشی کردن مرگیر و دیگری آسیبهای آن، از ناشی میرهای و خودسرانهرگ رفتارهای و نادرست باورهای بدلیل را ی
آنهاست.جملهازدگزامتازونمصرفوالکلخوردنبنفشه،روغناستعمالکهداشتبهمراه

درربیما شیوع از پس گذشته سال زمستان در کرونا واگیر دری گذشته سال اسفند از آن شیوع و شد ایران جمله از دیگر کشورهای دامنگیر چین، کشور

همهگی به منجر که ویروسی شد؛ آغاز بیمارکشورمان این شد،ری کهCOVID-۱۹(۱۹کوویدی است کرونا ویروسهای خانواده از و سرایت) یادیزقابلیت

کرد.اشارهخستگیاحساسونفستنگیخشک،سرفهتب،بهمیتوانآنعالئمجملهازودارد

بیما این گسترش برخیربا آمارها، روز به روز افزایش و آن به مردم از توجهی قابل تعداد شدن مبتال جامعه، در کرونای ویروس به مبادا اینکه ترس از افراد از

بسیا خالف بر شوند بهرمبتال منتهی حتی روشها این از تعدادی که آوردند روی نشدهای تایید و خودسرانه روشهای به بهداشتی و پزشکی توصیههای از ی

شد.جانیتلفات

بیما شیوع نخستین روزهای در ایران جمله از مختلف کشورهای در که دانستند نادرستی باورهای از ناشی را رفتارها این پزشکان و کارشناسان از یربرخی

عامه بین در و بیماکرونا این درباره شفافی و کافی اطالعات هنوز شاید اینکه به توجه با و آمد بوجود ترویجرمردم زمینه نداشت، وجود آن مختلف ابعاد و ی

گرفت.شکلسودجوافراداستفادهسوءهمچنینورفتارهاوباورهااینبیشترهرچه

الکلمصرفتلفاتتابنفشهروغنشوخیاز

بیما شیوع روزهای نخستین همان کهراز بود کرونا دربارهی مختلفی تبلیغات و درمانکلیپها برای بنفشه روغن جمله از دارویی گیاهان برخی از استفاده

نکردند.تاییدراآنعلمیمراجعازهیچیککهادعاییشد؛منتشریزمجافضایدرکرونایربیما

بسیا توسط درمانی روشهای قبیل هیچراین که سودجو افراد از دربارهی علمی و دانشگاهی مجااطالعات فضای در نداشتند شدزپزشکی منتشر و تبلیغ ی

مجادرحالیکه فضای در نشده تایید و علمی غیر مطالب و شایعهها به خواستند مردم از پزشکان و وزمسووالن فردی بهداشت رعایت با و ندهند اهمیت ی

دهند.کاهشرایربیمااینبهابتالزمینهماندنخانهدر

مشهد، پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب دانشکده رییس یوسفی مهدی گفته هبه فاقد بنفشه روغن استعمال به بیمارتوصیه درمان برای مثبت تاثیر یرگونه

توجه طبابت، امور در دخالت از شده منع و علمی تخصص فاقد افراد نظرات به نباید مردم و نیست صحیح هیچوجه به غیرتخصصی تجویز این و بوده کرونا

کنند.

دیگ ادعاهای بین این تاثیرردر مانند مطی نیز کرونا ویروس بردن بین از برای ماهی کبد روغن و شتر ورادرار مربوطه مسووالن توسط آنها همه که شد ح

شد.ردوتکذیبپزشکان

شتر ادرار خوردن یا بنفشه روغن استعمال شوخی با ایرانی جامعه هنوز بیمادرحالیکه درمان دربرای کرونا منتشرری آن تایید یا رد در مختلفی اخبار و بود گیر

داشت.بهمراهرایرباوقابلغیرتلفاتکهکردایجادراخودسرانهایرفتارهایزمینهی،ردیگنادرستباورمیشد،

نادرستی باور الکل"، نوشیدن با کرونا به ابتال خطر یافت"کاهش گسترش جامعه در پارسال اسفند از که اعتقادبود میزدند سینه به را آن سنگ که کسانی و

که بیماداشتند این برابر در بدن محافظت موجب الکل الکلهایرنوشیدن که دادند سودجویانی به شومی فرصت افراد همین شاید درحالیکه میشود ی

بگیرد.رانفرصدهاجانتاکنندبازارواردراباالمتانولدرصدباتقلبیودستساز

م و نفر هزاران مسمومیت به منجر ماند امان در کرونا ویروس خطر از میتوان الکل مصرف با که غلط باور شماراین کهرگ حالی در شد کشورمان در افراد از ی

مط غیرعلمی مطالب به شهروندان داشتند تاکید باور این اصالح ضرورت بر تاکید با اجتماعیرمتخصصان شبکههای در سودجو افراد عدهای سوی از شده ح
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نکنند.توجه

سودجو افراد از مشروباتتعدادی بیشتر تولید به اقدام و کرده استفاده سوء اشتباه، باور این امراز همین که کردند متانول بیشتر درصد با بهدستساز

شما باختن جان حتی و شدرمسمومیت منجر مختلف استانهای در مردم از طوی آخربه اساس بر آمارریکه قانونیین اردیبهشتپزشکی تا پارسال اسفند از

از بیش حدودامسال آنها بین از و کردند مراجعه کشور درمانی مراکز و بیمارستانها به متانول مصرف از ناشی حاد مسمومیت علت به نفر هزار نفر۸۰۰چهار

دادند.دستازراخودجان

نژاد سلطانی کامبیز گفته مبه علمی هیات سازمانرعضو تحقیقات قانونیکز ناشیکشور،پزشکی جمعی مسمومیتهای بروز شاهد گاهی اخیر سالهای در

بز اما بودیم کشور در تقلبی الکی های نوشیدنی مصرف عوارض و متانول اثررگتراز بر جمعی مسمومیت حادثه بروزین با همزمان کشور در متانول مصرف

شد.مشاهدهاستانهابرخیدرکروناویروسشیوعبحران

د را مختلف سنی ردههای کرونا، به ابتال خطر کاهش برای الکل مصرف نادرست بطورباور کرد خود گزارشهاییرگیر مسمومیتیکه بدلیلدرباره کودکان

شدند.نابیناییمانندیرناپذیجبرانعوارضدچارکودکاناینازتعدادیکهشدمنتشرکرونابهابتالازیرپیشگیبرایآنهابهالکلخوراندن

متخصصان از یکی گفته نابه بهدلیل عدهای اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه بالینی شناسی نادرستآسم باور این از تبعیت و بیمارستانهایگاهی روانه

ساله.۷۰تا۶۰سالمندانوساله۱۵تا۱۳نوجوانهایجملهازشدنداصفهان

م به قشالقی مغرفرزاد الکلیزگ مشروبات مصرف اثر بر شده مسموم افراد از تعدادی فروردینی و اسفند ماههای افراددر از عدهای کرد: اضافه و اشاره

بودن دسترستر در و ارزانتر دلیل به را متانول الکل میزان دستساز، مشروبات تولیدات افزایش برای میان این در آنهاسودجو امرزدر همین که کردند یاد

کرد.تشدیدرامسمومیتها

حتی متانول الکل کم بسیار مقادیر خوردن اینکه بیان با م۲۰تا۱۰وی به موارد برخی در که کند ایجاد شدید بسیار مسمومیت میتواند نیز سی منجررسی گ

نیست.افتراققابلومشخصمتانولواتانولمیزانودرصدتقلبی،ودستسازمشروباتدرکرد:یحرتصمیشود،

حدود مراجعه به اشاره با اصفهان پزشکی علوم دانشگاه بالینی سمشناسی مسمومیت۷۰متخصص اثر بر امسال فروردین پایان تا گذشته سال اسفند از نفر

استان بیمارستانهای به تقلبی و دستساز مشروبات و متانول الکل مصرف از حدودناشی باختن جان دیگ۱۶و تعداد شدن نابینا و آنها از خاطرنشانرنفر ی،

است.یافتهکاهشحادمسمومیتهایوزمینهایندرمراجعهکنندگانتعدادگرفته،صورتیزگاهیساآباکرد:

پزشک، این گفته شدندربسیابه تقلبی مشروبات مصرف بدلیل الکلی مسمومیت دچار که افرادی از دارایی قشرهایی پایینآسطحاز اینگاهی به نسبت

بودند.موضوع

دیگ نادرست مطرباورهای روزها آن در نیز اینکهری جمله از شد میشود،ح بدن در ویروس رفتن بین از باعث پوست روی بر الکل یا کلر بادپاشیدن و سشوار

میکشد،دستگا را کرونا ویروس دستخشککن کوویدِه به ابتال از مانع نمک با بینی و۱۹شستشوی برابرمیشود در را بدن ضدعفونی، محلول کردن غرغره

شد.رددرمان،وبهداشتیمراجعتوسطآنهاهمهکهمیکندمحافظتکروناویروس

نمیگیرندکرونامعتادانغلط:باور

به منجر الکل خوردن مانند خودسرانهای رفتارهای و نادرست باورهای بیمادرحالیکه انسانی تلفات غیرمستقیم باوررافزایش شد، کشورمان در کرونا نادرستی

میداد.سوقمخدرمواداستعمالوسیگارکشیدنسمتبهرامردمکهشدحرمطاجتماعیشبکههایکاربرانومردمبیندرنیزیردیگ

سیگا افراد غلط، باور این اساس بیماربر به مخدر مواد به معتاد و باعثری میتواند نیکوتین که میکردند ادعا باور، این طراحان و نمیشوند مبتال کرونا ی

شمار که میدهد نشان چین در بویژه آمار از برخی و شود کرونا ویروس برابر در بدن مقاومت سیگاافزایش بیمارافراد به مبتالیان میان در کمترری کووید ی

دارد.وجودتنباکودرکهاستسمیمخدرمادهنیکوتینبود؛

کروناانههایخودسرامتازون،گزدتالکلاوبنفشهروغنایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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بیما متخصص مردانی مسعود گفته به عفونی،راما تیهای و قلیان سیگار، به گفتهرمعتادان که فردی هر و ندارند کرونا مقابل در مصونیتی هیچکدام یاک

است.کردهصحبتارتباطبیوغیرعلمیاًلکامنمیشوند،مبتالکرونابهمعتاداناست

نشود.کارایندادنددستازراخودجانعدهایوشدالکلبرایکهتبلیغیبامیکنیمخواهشکرد:تاکیدوی

پخش مردی از کوتاهی فیلم نیز روزها همین نمیگیدر کرونا معتادا " میگفت داشت لب بر که خندهای با مصاحبهکننده به خطاب که اینرشد انتشار که ن"

داشت.بهمراهیربسیاواکنشهایفیلم

مشا توسعه و تقاضا کاهش بیمارمعاونت به موادمخدر مصرفکننده افراد که غلط باور این نیز موادمخدر با مبارزه ستاد مردمی مبتالرکتهای کرونا ی

بیما این که آنجایی از کرد: اعالم و رد را بهرنمیشوند سیگاری که کسانی برای رو این از میکند، حمله ماریهها یا هستند بهری را موادمخدر سایر و یجوانا

است.جدیتهدیدیمیکنند،مصرفتدخینیصورت

مشا توسعه و تقاضا کاهش معاونت سوی از که ای مقاله اطالعاتردر هنوز ما چه اگر است: آمده شد، منتشر مخدر مواد با مبارزه ستاد مردمی های کت

کووید به راجع دا۱۹اندکی موادمخدر به اعتیاد مشکل با آن رابطه دلیلرو به که افرادی که میدهد نشان گذشته از آمده دست به دانش و تجربه اما یم

فی متعدد دالیل به نیستند برخوردار کامل سالمتی از مواد، سایر و حشیش متامفتامین، افیونی، مواد سیگار، درژیولوزاستعمال بیشتر اجتماعی-محیطی و یکی

دارند.قرارآنجدیترعوارضو۱۹کوویدبهابتالخطرمعرض

دگزامتازوندردسر

پیشگی درباره که نادرست باورهای از دیگر مطریکی کرونا از خودسرانهری رفتارهای بروز باعث که بود کرونا ویروس بردن بین از در آنتیبیوتیکها نقش شد، ح

نیستند.ویروسهاُکشتنبهقادرومیبرندبینازرایهارباکتفقطبیوتیکهاآنتیکهکردندتاکیدپزشکاندرحالیکهشدداروهاازدستهاینمصرفدرای

دیگ داروی آنتیبیوتیکها، بر بیمارعالوه شیوع بحبوحه در نیز آغاری کرونا بسیازی چالشهای رارگر دردسرهایی مختلف ادوار در نیز آن از پیش که شد ی

دگزامتازون.جزنبودیزچیآنوبودکردهایجادکشوردرمانبخشبرای

است.بدنایمنیسیستمتضعیفوالتهابکاهشعملکردباپمادوشربتقطره،قرص،آمپول،اشکالبهدارویی)Dexamethasone(دگزامتازون

بطو میآمد بشمار دارویی معضالت از یکی شود باز کشورمان به کرونا پای آنکه از قبل دارو تجویزراین با خودسرانهیکه رفتارهای بدلیل یا پزشکان از برخی

اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه داروی و غذا معاون جمله از مسووالن از برخی گفته به درحالیکه میشد مصرف سرماخوردگی درمان برایبرای نباید دارو این

میدهد.کاهشرابدنایمنیسیستموکورتونهاستجزویرازشودتجویزآنفلوآنزاوسرماخوردگی

اصالنی درحالیکهابوالفضل میکنند تجویز بیماران برای را دارو این پزشکان از برخی متاسفانه اینکه بیان با اصفهان پزشکی علوم دانشگاه داروی و غذا معاون

بودند.کردهیقرتزدگزامتازونآنفلوآنزا،اثربرشدهفوتافرادازبرخیگفت:ندارد،وجودآنبرایضرورتی

بیما شیوع از پس دگزامتازون، مصرف عوارض درباره شده داده تذکرهای وجود جاییکهربا تا یافت ادامه دارو این خودسرانه مصرف یا تجویز نیز کرونا کمیتهی

کرد.اعالمممنوعرامیروگرمافزایشعلتبهدگزامتازونیقرتزکرونا،ازیرپیشگیعلمی

کشو کمیته عضو مردانی پیشگیرمسعود تزری و تجویز که کرد اعالم پارسال اسفند کرونا، از ممنوعری پزشک توسط کرونا به مبتال بیماران برای دگزامتازون یق

میشود.گرمباعثیرازاست

اینکه بیان با بسیاوی نیز گذشته تزردر و تجویز بودند، آنفلوآنزا به مبتال که افرادی برای را دارو این تجربه، کم متخصص پزشکان از باعثری که کردند می یق

دهد.میافزایشرامیروگرموشدهتنفسینارساییباعثامراینکهبدانندکنندمییقرتزرادارواینکهافرادیداشت:اظهارشد،آنهاگرم

بیما متخصص برایراین را دارو این شده تاکید پزشکان به خاطر همین به میدهد کاهش را بدن ایمنی سیستم فعالیت دگزامتازون کرد: تاکید عفونی یهای

کشو کمیته برای را علمی دالیل باید کند تجویز بیمار برای را دگزامتازون خواست متخصص پزشک اگر و نکنند تجویز کرونا به مبتال پیشگیربیماران ازری ی
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دهد.ارائهکرونا

امسال خرداد اواخر در کرونا به مبتال بدحال بیماران درمان در دارو این تاثیر خبر انتشار بود، افتاده تاب و تب از کمی دگزامتازون مصرف موضوع درحالیکه

انداخت.زبانهاسربرراداروایننامدوباره

اخبا پیش دارویرچندی تاثیر بر مبنی وخیمی شرایط در که کرونا ویروس به مبتالیان درمان در ودگزامتازون شد منتشر دارند مدیقرار آدهانوم کلرتدروس

آن اولیه نتایج از جهانی بهداشت ازسازمان برخی در دگزامتازون خودسرانه مصرف افزایش و نادرست های برداشت به منجر امر این اما کرد خرسندی ابراز

شد.افراد

تاثی هیچ دگزامتازون که کرد تاکید کرونا با مقابله ملی ستاد علمی کمیته عضو مردانی که است حالی در پیشگیراین در دوزری فقط و ندارد کرونا به ابتال از ی

شود.مصرفبایدمربوطهمتخصصتوسطوهستندیربیمااینبهابتالشدیدشرایطدرکهیوسیآیدریربستبیمارانبرایدارواینکم

بیما گروه علمی هیات عضو گفته نیزربه اصفهان پزشکی علوم دانشگاه عفونی نبایدیهای عنوان بههیچ و ندارد ویروسی ضد تاثیر هیچ دگزامتازون داروی

است.خطرناکبسیارکاراینیرازشودمصرفکرونامانندیهاییربیمابهابتالازیرپیشگیبرایوخودسرانهبصورت

را کرونا به ابتال خطر میتواند دارو این پزشک تجویز بدون مصرف افزود: میکند، ضعیف را بدن ایمنی سیستم دگزامتازون مصرف اینکه بیان با شیرانی کیانا

دهد.افزایشایمنیضعفبدلیل

بیما گروه علمی هیات تجویزرعضو و نسخه با باید آن عوارض به توجه با دگزامتازون داروی فروش که کرد تاکید اصفهان پزشکی علوم دانشگاه عفونی یهای

باشد.پزشک

اجتماعیاعتمادوخودسرانهرفتارهایارتباط

دی درمان، و بهداشت زمینه در خودسرانه رفتارهای و نادرست دررباورهای رفتارها این از یکی بروز شاهد چندگاهی از هر و دارد کشورمان در طوالنی ینه

دارد.وجودآنهادربارهنیزیربسیایخیرتاهایروایتوهستیمجامعه

گفته پیشگیبه برای متفاوت راههای یافتن دنبال همواره مردم اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه اجتماعی پزشکی گروه علمی هیأت بیمارعضو به ابتال از یهایری

است.کشورماندریخیرتابحثیبلکهنیستکروناویروسبهمربوطفقطموضوعاینوبودندمختلف

بیما برای هنوز میشود اعالم زمانیکه گفت: اسحاقی رضا کهرسید میشود گفته مردم به مستقیم بطور واقع در است، نشده کشف واکسنی یا دارو کرونا ی

بیما این درمان برای ما استعمالیردست مانند میشناسند خودشان که بروند هایی روش و تجربهها سراغ به که میدهند ترجیح مردم نتیجه در است خالی

الکل.خوردنیانساءعنبریابنفشهروغن

اینکه بیان با مردموی و مخاطبان با بودن راست رو و شفافیت در چقدر اینکه افزود: گردد، برمی خودمان رفتارهای به اشتباه باورهای برخی پیدایش و بروز

شود.خودسرانهرفتارهایبروزوغلطباورهایایجادبهمنجرمیتواندهمهوهمهاست،شدهرسانیاطالعدیریاشدهیرپنهانکایاشدهیرکاکم

اینکه به اشاره با دانشگاه استاد دراین امر واین اقتصادی سالمتی، مانند تصمسائلی دارد، نقش پنهانکاراجتماعی مانند عواملی اگر کرد: کتمانریح و ی

پیشگیرکا در نقشی سیگار و الکل مصرف که شود گفته هم هرچقدر دهد، کاهش را اجتماعی اعتماد بیماری، از بهری هنوز ای عده است ممکن ندارد، کرونا ی

باشند.داشتهشکآن

بهت اینراسحاقی، بابت نباید مسووالن که کرد تاکید و خواند موقع به و درست رسانی اطالع را خودسرانه رفتارهای و غلط باورهای کاهش برای راهکار ین

دارند.یردرستتانتخابموقع،بهوصحیحاطالعاتیافتردصورتدرآنهایرازبگذارنداحتراممردماجتماعیجایگاهبهبایدوباشندداشتهنگرانیامر

ماه چهار بیماحدود شروع کوویدراز و۱۹ی میگذرد ایران ازدر بیش کنون قطعی۲۰۰تا بطور کشورمان در بیماهزار این برربه افزون و شدند مبتال ۱۰ی
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بهتهزار که دارند تاکید پزشکان و بهداشت وزارت مسووالن همچنان اما باختند جان آن به ابتال اثر بر پیشگیرنفر برای راه بیمارین این از رعایتری ی،

است.یرضروغیرسفرهایازپرهیزوتجمعاتدرنیافتنحضورها،دستمداومشویوشستماسک،ازاستفادهفردی،بهداشت

جمارانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۲۲-۹۹/۰۴/۰۸(دهیداطالع۱۲۳بهرایرهمسرآزاداغ/سیخباساله80شوهرتوسطجواننزشکنجه

شوهرزشکنجه توسط جوان همسرآزا80ن داغ/ سیخ با بهرساله را دهید۱۲۳ی گزاطالع میزند، جیغ میگیرد، قرار شتم و ضرب مورد داغ سیخ با یهرن

ف ورمیکند، میبرد پناه مغازهداران و مردم همسایهها، به و میکند فرار شوهرش دست از باالخره که زمانی فقط نمیشنود، را او صدای کسی اما میزند یاد

میگیرند.تماس۱۲۳کشوراجتماعیاورژانسو۱۱۰پلیسباوکنندیرکابایدکهمیشوندمتوجهتازهمردممیشود،زمیننقش

ت تازه همسرآزار، مورد جرین را مردم احساسات که پیرمردری به مربوط کرد دار همسر۸۰یحه که است ای مزرعه۲۲ساله نکردن وجین بهانه به را خود ساله

داد.قرارفجیعشتموضربموردداغسیخباعدس

این بدن اجزای اکثر شاهدان، گواه و تصاویر پزبرحسب دستگاه یا شده داغ سیخ کبودی جای و بود شده زخمی چنان پرن، پاچه کله نمایانزیموس یها

آورد.میدردبهراایبینندههردلکهبود

کرد.میشکنجهکروشباوکردهآویزانسقفازرااوکهگفتمیهمسرشآزارهایازمشهدیزنینیزپیشچندی

همسرآزا موارد آزارالبته کودک موارد از کمتر دارری خدشه را جامعه روح که شود وخیم چنان وضعیت شده، یاد مورد دو مانند آنکه مگر شود می ای رسانه ی

کند.

همسرآزا های پرونده سازمانرتعداد رییس آرانی مسجدی عباس گفته به چنانکه است، توجه قابل کشور در قانونیی گذشتهپزشکی سال در هزار۶۰۹کشور،

است.یرهمسرآزابهمربوطپرونده۴۲۰وهزار۸۵میاناینازکهشدبررسیقانونیپزشکیدرنزاعپرونده۷۹۴و

گذشته سال و۶۰۹در در۷۹۴هزار نزاع قانونیپرونده میانپزشکی این از که شد و۸۵بررسی همسرآزا۴۲۰هزار به مربوط اختالالترپرونده است.آرانی، ی

ت مهم را شناختی همسرآزارروان علت پرخاشگرین شکل به مردان در اختالالت این گفت: و برشمرد شکلری به زنان در و جنسی و جسمی آزار خشونت، ی،

کند.میبروزخانوادهاعضایازگرفتنفاصلهوکردنرقه

بیکا اعتیاد، مانند مختلفی مسائل داد: ادامه ناپذیروی انعطاف فرهنگی، فقر تفاهم، عدم تری، مهم از اخالقی بد و تفاهم عدم تهدید، و توهین عواملری، ین

شوند.عرصهواردقویترهرچهزمینهایندرآموزشیوفرهنگینهادهایاستالزمکههستندیرهمسرآزا

بسیا بیتوجهی اما بین این همسرآزاردر موارد به شهروندان از تواندری می ناچیز هرچند ای مداخله درحالیکه کند می فراهم را بعدی های خشونت زمینه ی،
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دهد.نجاترازنیجاناستقادرحتیوکندمتوقفراخشونت

نزبرادر

به سازمان اجتماعی آسیبدیدگان امور مشازرئیس ضرورت درباره کشور بسیاریستی متاسفانه گوید: می خانگی خشونتهای در مردم مداخله و ازرکت ی

ف صدای شنیدن با درحالیکه ندارند توجه خود پیرامون اتفاقات به تلفنرافراد شماره گرفتن با خواهی کمک و جیغ فرد۱۲۳یاد، توانند می اجتماعی اورژانس

کنند.جرخاحادآسیبوضعیتازرا

گفت در علیگو فومحمود صدای که بگوید تلفن پشت فرد که همین افزاید: می ایرنا با بگوید،رگو را وضعیت خالصه و است محله کدام حوالی و حدود از یاد

کنند.پیداراآسیبموردتوانندمیاجتماعیاورژانسپرسنل

ب را «در نام به کمپینی دنیا فزدر صدای اگر که معنا آن به دارد وجود برن» را در شنوی، می ای خانه از حدزیادی در مداخله این اگر حتی کن؛ مداخله و ن

ت سپس و زدن سردر کهرک اخیر مورد در طورمثال به دهد: می ادامه باشد.وی محل اگر۲۲نزیع بود، گرفته قرار شدید شتم و ضرب مورد گیالن در ساله

حادت وضعیت با نداشتند حضور واقعا ها برهمسایه را «در نام به کمپینی دنیا در شدیم. می روبرو فزی صدای اگر که معنا آن به دارد وجود خانهرن» از یادی

باشد.محلیعرسکرتسپسوزدندرحددرمداخلهایناگرحتیکن؛مداخلهونزبرادرشنوی،میای

به سازمان اجتماعی آسیبدیدگان امور اززرئیس دست کوتاه ای لحظه برای حتی خشونت، مرتکب که شود می موجب زدن در افزاید: می کشور یستی

کنیم.یرگیوجلحادهایخشونتازتوانیممیباشیمگذارراثهمحدهمیندراگرکند؛فرارتواندمیدیدهآسیبفردوبکشدخشونت

دهیداطالع۱۲۳بهرایرهمسرآزا

به سازمان اجتماعی آسیبدیدگان امور فزرئیس صدای شنیدن هنگام که خواهد می مردم از کشور همسرآزاریستی مشاهده یا بهریاد اجتماعی اورژانس با ی

دهند.گزارشرانیازمورداطالعاتوبگیرندتماس۱۲۳شماره

شماره به اجتماعی اورژانس با تماس صورت در باشند مطمئن مردم بگیرند. جدی را خانگی های خشونت در مداخله باید مردم کند: می تاکید ،۱۲۳علیگو

شود.میرسیدگییرهمسرآزاموردبهامااستگرفتهتماسکسیچهکهشودنمیمعلوموشودمیحفظآنانشخصیاطالعات

نداردقانوندرخاصمجرمانهعنوانیرهمسرآزا

دادگستو همسرآزارکیل درباره وحقوقدان همسرآزاری نام به خاصی مجرمانه عنوان اسالمی، مجازات قانون در گوید: می ایرنا خبرنگار به وری ندارد وجود ی

همسرآزا از هنگامیکه فیرمعموال صدمات منظور کنیم می صحبت بهزی نسبت مرد سوی از روحی و دازیکی موردی کمتر و است کهرن رازیم خود شوهر ن،

شود.میروانزبهنسبتمردسویازکهاستمواردییرهمسرآزامعموالودهدقرارروحیآسیبویکیزفیصدماتمورد

همسرآزا میکند: تاکید خرمشاهی اگررعبدالصمد و ندارد خاصی مجرمانه عنوان جزی مورد نمیرن قائل آن برای خاصی عنوان قانونگذار گیرد، قرار شتم و ح

شود.نزبهارفاقیحق،احقاقجهتدریاشودرسیدگینوبتازجرخامثالکهشود

اگررهمسرآزا و ندارد خاصی مجرمانه عنوان جزی مورد خارن مثال که شود نمی قائل آن برای خاصی عنوان قانونگذار گیرد، قرار شتم و رسیدگیرح نوبت از ج

به ارفاقی حق، احقاق جهت در یا هنگامیکهزشود هستیم شاهد خانگی روابط در گوید: می حقوقدان شود.این فیزن صدمه مورد حتیزن گیرد می قرار یکی

نمیگیرد.جدیشایدوبایدکهآنچنانحاکممربوطه،گواهیکسبوقانونیپزشکیبهمراجعهبا

تص همسرآزارخرمشاهی زمینه در که مشکلی کند: می برایریح قانون اندازهایی دست حتی که است این دارد وجود قرارزی خود همسر از شدن جدا برای ن

میگیرد.قرارزنانرویپیشیردیگمشکالتبلکهکندنمیپیداقوامزناشوییزندگیتنهانهشدهاندیشیدهتمهیداتاینبادرحالیکهاست.داده

مشت زندگی که نیستند مایل و گیرند می قرار اذیت و آزار مورد هنگامیکه زنان دهد: می ادامه شدنروی جدا و طالق به قادر سادگی به متاسفانه یابد ادامه ک

رود.میشماربهزنانهایدغدغهازیکیوبودیممواجهآنبااخیرهایسالدرکهاستمشکالتیازیکیمسالهاینونیستندخودهمسراناز
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باشد.داشتهطالقدردخالتحقنزکهشودذکرعقدنامهدرکهشرایطیدرمگردهدطالقرانزتواندمیبخواهدکهزمانهرمردگوید:میخرمشاهی

یرهمسرآزادرسنتیباورهایتاثیر

دادگستواین کهرکیل است جامعه بر حاکم سنتی تفکر هستند روبرو آن با زنان که است معضالتی از یکی اینکه بیان با داند،زی می مرد صرف ملک را ن

کمت که شود انجام زنش با خواست که ای معامله نوع هر دهد می اجازه خود به مرد سنتی، تفکر این براساس افزاید: فحاشیرمی و توهین تحقیر، آنها، ین

هست.نزبهنسبت

ه شخصیت این که هستند شخصیتی و حقوق دارای زنان که بدانند باید مردان گوید: می بینرخرمشاهی رابطه گیرد. قرار تعدی مورد نباید بایدزگز مرد و ن

باشد.متقابلکردواحترامبرمبتنی

تع به اشاره با همسرآزاروی هریف کند: می خاطرنشان باری مرد که عرف و اخالق خالف رفتار همسرآزازگونه دارد، همسرآزارن این که شود می محسوب یری

ج و ضرب شامل اینکه یا باشد. مسائل اینگونه و تحقیر توهین، اقسام و انواع شامل روحی است متاسفانهرممکن که باشد شدیدی جسمی صدمات و ح

هستیم.آنشاهدروزههمه

یرهمسرآزادربارهمردانآموزشضرورت

همسرآزا گوید: می حقوقدان وراین است فرهنگی معضل دارندری، نیاز دارند، آموزش به نیاز ما مردان رسد می نظر به دارد؛ فرهنگی و مادی فقر در یشه

کنند.رعایتعدالتاجرایوبهترزندگیخاطربهراآنهاشخصیتوشانوکنندرفتارخودهمسرانباچگونهکهشوندمتوجهوشوندگاهآ

دارند نیاز دارند، آموزش به نیاز ما وآمردان بهتر زندگی خاطر به را آنها شخصیت و شان و کنند رفتار خود همسران با چگونه که شوند متوجه و شوند گاه

آمار به اشاره با کنند.خرمشاهی رعایت عدالت همسرآزازاجرای همسرآزاریاد شود: می یادآور ها،ری جدایی و طالق همین و میشود طالق به منجر اغلب ی،

دربردارد.جامعهبراییادیزهایینهزه

همسرآزا کند: می اضافه مشکالتروی با خود نیز طالق فرزندان که شود می طالق فرزندان آوردن وجود به باعث ادامهزی چرخه این و شوند می روبرو یادی

شود.میدیگرجرائممعلولوعلتخودویابدمیادامهزنجیروارمشکالتودارد

زنانبرایامنهایخانهویرهمسرآزا

پردازد.مییرهمسرآزامشکلبهویژهطوربه۱۲۳شمارهبااجتماعیاورژانسامانداردخاصیمجرمانهعنوانحقوقی،قوانیندریرهمسرآزاهرچند

همسرآزا مساله به نسبت شهروندان است هرالزم و نباشند تفاوت بی همسرآزاری از مورد تلفنرگونه شماره به را دهند.۱۲۳ی ورم۲۰اطالع غیردولتی کز

م بهرهشت نظارت تحت دولتی طزکز از اجتماعی اورژانس دارند. فعالیت کشور سراسر در دیده خشونت زنان پذیرش برای تلفنریستی خط از۱۲۳یق یکی

معرفی های مراکزراه در آنها پذیرش و خشونت تحت حداکثرزن دیده خشونت زنان است. امن خانه به موسوم کنند۶ی می زندگی امن های خانه در ماه

با امن، های خانه در اول تالش خانهزکه در شود. می تمدید زمان این و است تر مهم آنها سالمت و جان حفظ گاهی اما است خانواده کانون به زنان گشت

س پوشاک، خوراک، مانند اساسی نیازهای به پاسخگویی برای مدت کوتاه صورت به مداخالت اقداماترامن، شامل مدت بلند مداخلههای و امنیت و پناه

است.دسترسدریزشبانهروصورتبهومیشودانجاممراجعانیزتوانمندساوحمایتمنظوربهتخصصی

به سازمان اعالم هزطبق است. شتم و ضرب نوع از بیشتر زنان علیه خانگی خشونت همسرآزاریستی، به اقدام خطرگونه زنگ نیز آن مورد یک حتی یری

همسرآزا چراکه رود می شمار به کشور گیربرای شکل اولیه حلقه نیز خانواده و کند می تهدید را خانواده کانون استری، الزم بنابراین است. جامعه بنیان ی

دهند.اطالع۱۲۳تلفنشمارهبهرایرهمسرآزاازموردگونهرهونباشندتفاوتبییرهمسرآزامسالهبهنسبتشهروندان

خبرتفسیریرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۰۵:۴۶-۹۹/۰۴/۰۸(گذاشتبرجامصدوم۳وکشته۳اصفهانبهیاسوججادهدرگباررمتصادف

م رئیس ایرنا- فوریاسوج- و حوادث اصفهانرکز به یاسوج ارتباطی جاده در سمند و پراید خودروی دستگاه دو برخورد پی در گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه های یت
شدند.مصدومشدتبهدیگرنفرسهوباختندجاندمدرنفرسهندهتوتروستایحوالی

یکشنبه روز جلیل ساعتمحسن حدود تصادف داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و صبح۳۰و۷گفت ودقیقه پیوست وقوع به یکشنبه اورژانسامروز نیروهای

شدند.اعزامحادثهمحلبهمصدومانبهرسانیامدادبرایآمبوالنسدستگاهدوهمراهبه

م فوررئیس و حوادث بویراحمدرکز و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه های کردندیت فوت دم در خودروها سرنشینان از نفر ،سه سانحه این اثر در کرد: بیان

شدند.منتقلیاسوجبهشتیشهیدبیمارستانبههممصدومسرنشیننفرسهو

است.شدهگزارشوخیمتصادفاینمصدومنفرسهعمومیوضعیتداشت:ابرازجلیل

م فوررئیس و حوادث ماهرکز سه های تصادف در گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه های امسالیت استاننخست این خود۲۶در جان نفر

دادند.دستازرا

است.داشتهپیدرنخاعیضایعه۱۵۰وزخمیهزار۳۰کشته،هزاریکازبیش۹۵تا۱۳۹۰سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیحوادث

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

داشت.جمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکهایاستانازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۷۰ازکمترداشتنبااستاناین

است.شدهواقعایرانغربیجنوبدرشهرستان۹وجمعیتنفرهزار۷۲۳حدودجمعیتیبابویراحمدوکهگیلویهاستان

آنالینیرهمشهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۰۵-۹۹/۰۴/۰۸(همدان)(شدیربردابهرهکبودراهنگقانونیپزشکیساختمانقضاییه؛قوههفتهینرآخباهمزمان

آخ با بردارهمزمان بهره شهرستانی و استانی مسووالن حضور با کبودراهنگ قانونی پزشکی ساختمان قضاییه قوه هفته اعتبارین مشکالت وجود با | شد اینری ساخت برای که ی
است.شدهینهزهملیواستانیاعتباراتمحلازتومانمیلیون840تاکنونکبودراهنگفرمانداریرهمکاوقانونیپزشکیکلادارههاییرپیگیبااماداشتوجودساختمان

شد.یربردابهرهشهرستانیواستانیمسووالنحضورباکبودراهنگقانونیپزشکیساختمانقضاییهقوههفتهینرآخباهمزمانپرس؛همدانگزارشبه

قانونیکلرمدی ساختمانپزشکی داشت: اظهار آیین این در قانونیهمدان مساحتپزشکی به زمینی در با450کبودراهنگ و مربع بنایزمتر متر370یر

است.شدهساختهمربع

۱

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFQNDV4
http://www.newswire.ir/KHFN3JYH


اعتبا مشکالت وجود با افزود: کمالی پیگیرارتین با اما داشت وجود ساختمان این ساخت برای که کلری اداره های قانونیی همکاپزشکی فرمانداررو ی

است.شدهینهزهملیواستانیاعتباراتمحلازتومانمیلیون840تاکنونکبودراهنگ

تش سالن و بالینی معاینات های بخش شامل ساختمان این اینکه بیان با طروی این برای شده بینی پیش افق داد: ادامه است است50تا40حریح سال

است.پاسخگوراکبودراهنگمردمنیازساختماناینجمعیتافزایشصورتدرحتیدیگردههپنجتایعنی

قانونیکلرمدی اساسیپزشکی مشکل گفت: قانونیهمدان مپزشکی پزشکان اینک هم و است پزشک کمبود استانرکبودراهنک این2کز در هفته در روز

یابند.میحضورمحل

در آموزش از پس معاضدتی پزشک یک است قرار داد: ادامه قانونیکمالی نیزپزشکی را زنان معاینه پزشکان، تعداد افزایش صورت در و شود کار به مشغول

داد.انجاممحلایندرتوانمی

یادآو هایروی اولویت از یکی کرد: قانونیی طپزشکی تکلیف نهاوندرتعیین پزشکی ساختمان گذشته سال فجر دهه راستا این در که است تمام نیمه های ح

شود.مییربردابهرهاسدآبادساختمانسالپایانتاوشدیربردابهرهوتکمیل

سازمان و قضاییه قوه رییس گفت: قانونیکمالی بسیاپزشکی تکرتاکید بر تالشری تمامی بنابراین دارند رجوع ارباب قانونییم استفادهپزشکی استان این

است.همدانقانونیپزشکیجایگاهبردنباالبرایهاسامانهوروزیژتکنولواز

)۰۶:۳۲-۹۹/۰۴/۰۸(غربی)(آذربایجاناستخطردرشیمیاییمصدوم5000جان

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:

یادآو با شمسی، اهلل رحمت سال: رورشعار داشت: اظهار سردشت شهرستان مردم برای جنگ سخت روزهای شهرستانزی که نف12ی توسطرهزار سردشت ی

تاژر در عراق بعثی سالریم ماه تیر هفتم ه1366یخ را گرفت قرار شیمیایی بمباران اصابت آرمورد وقتی و بودم آموز دانش نمیکنم. فراموش بهژگز قرمز یر

برسانیم.پناهگاهداخلبهراخودمانمیکردیمسعیافکنهابمبصدایباکهبودیمیزبامشغولکوچهداخلدوستانمبادرآمدصدا

ت خطرناک خواب برایمان دشمن اینبار اینکه از غافل است، معمولی بمباران هم اینبار میکردیم فکر همیشه مثل افزود: برهمرشمسی چشم یک در و دیده ی

رسیده آخر به دنیا روز آن سردشت مردم برای بکشیم. نفس میتوانستیم سختی به و شد وحشتناک تاولهای از پر مردم بدن پوست بمباران، از پس زدن

شدند.مجروحوگرفتهقرارشیمیاییبمبازناشیسمیمعرضگازهایدرنفرهزار8وباختندجاننفر110شیمیاییبمبارانابتدایلحظاتهماندروبود

تص سردشت شهر شورای سالرعضو تیرماه هفتم سردشت مردم ذهن در کرد: این66یح شهدای برای ساله هر و شده حک نشدنی فراموش و تلخ بسیار

میشود.داشتهگرامییادشانوگزارربشهدامزاربرنمادینمراسمیمسئوالنومردمسویازناگوارحادثه

(همدان)شدیداربرهبهراهنگکبودرقانونیشکیپزساختمانس:پرهمدان|خبرخبرادامهادامه
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میخواهندتخصصیدرمانگاهجانبازان

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

ناگ درمانی روند برای مصدومان اینجا میشود گفته آنچه برخالف محروماند. مجرب درمانی کادر مزو 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 بازاچههای تعطیلی با گفت: و کرد اشاره سردشت شهرستان مردم معیشتی وضعیت به خود صحبتهای از "اشکان"زی خان"، "قاسم ی

کا برای مجبورند و شدهاند بیکار شهرستان این مردم "کیله" گاها بزرگرو شهرهای حاشیه به یا و عراق کشور به مناری کنند. مهاجرت همینزگ علت به اهالی ل

متر و مخروبه به باومهاجرتها مرزها دوباره اگر است. شده تبدیل تحزکه میتوان هم بگیرد شکل همسایه کشورهای با تجارت و شوند دوررگشایی را یمها

کرد.یرگیوجلمهاجرتهاازهموزد

مشکالت به شهزشمسی ساختهای کردیمریر تحصیل آن در که مدرسهای متاسفانه هنوز افزود: و کرد اشاره تحمیلی جنگ از دهه چند گذشت با نیز ی

بازسا شد، آموزان دانش از تعدادی شدن کشته باعث و گرفت قرار موشک اصابت مورد تخزو با و نشده چیری خاکی زمین جز مدرسه نماندهزیب باقی ی

است.

میگیرندقربانیمدامکهجادههایی

گارد بدون و خم و پیچ پر گذر، سخت نیز سردشت جادهای داد: ادامه بهروی محورها این اکثر آسفالت میگیرند. قربانی مدام که بر3یلاند گذشته دهه

شن هنوز روستایی جادههای و آمارهایزیرمیگردد از یکی طبق نشدهاند. هم قانونیی زمانپزشکی مدت تصادف10روز20در دلیل به در3نفر خودرو

باختند.جانسردشتشهرستان

کا در گفت: و کرد اشاره نیز شهرستان اجتماعی آسیبهای به ادامه در اختالفاتروی اعتیاد، طالق، ازجمله مواردی شهرستان اجتماعی آسیبهای گروه

دارند.فقردریشهرهمهکهاستشایعمردمبیندرخودکشیونشینیحاشیهمهاجرت،خانوادگی،

دارنداقتصادیمشکالتکنندههامراجعهتمامی

بیشت داد: ادامه غربی آذربایجان استان شورای رئیس دررنایب اقتصادی مشکالت از میکنند مراجعه ما به سردشت شهرستان شورای در که افرادی ین

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 بستههای مستضعف مردم برای تومان میلیون

آورد.درمیپاازراآنهازندگیسختشرایطگرنهوباشندمردمفکربهدارم

غربی)(آذربایجاناستخطردرشیمیاییمصدوم5000جانسال:شعار|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۱۶:۲۷-۹۹/۰۴/۰۸(کالبدگشاییبدونشمالیخراساناجساددرصد۲۹گرمتشخیص

مدی ایرنا- مربجنورد- علت اینکه بیان با شمالی خراسان قانونی پزشکی می۲۹گرکل مشخص گشایی کالبد بدون و ظاهر به توجه با تنها کل اداره این به شده داده ارجاع اجساد درصد
دهند.اطالعدادپزشکبهراکومشکغیرفوتیهایشهروندانگفت:شود،

امسال ماه دو در داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز محمدزاده حسن مدت۹۰دکتر به نسبت که شده انجام کل اداره این در جسد معاینه

است.نداشتهیرتغییپارسالمشابه

فوت علت اجساد مجموع از داشت: اظهار م۳۲وی علت ظاهر روی از تنها و گشایی کالبد بدون مرمورد شامل که است شده مشخص میرگ طبیعی های گ

است.شدهاعالمگشاییکالبدانجامبانیزنفر۵۸گرمعلتوشود

قانونیکلرمدی منپزشکی داخل فوتی موارد در تا خواست شهروندان از شمالی بازخراسان قانونیل مشکپزشکی غیر فوتیهای و باشند نداشته راوتماس ک

دهند.اطالعدادپزشکبهباید

من در بستگان عادی فوت صورت در که خواهیم می شهروندان از داشت: اظهار شمارهزوی به ط۰۹۱۵۹۸۷۴۰۵۷ل در بگیرند، تماس استان دادردادپزشک ح

شود.مییرگیوجلاستاندرقانونیپزشکیمراکزبهاجسادیرضروغیرارجاعازوساماندهیدفنجوازصدورپزشک،

ط این افزود: سروی و بهتر رسانی خدمت با تشرح از کاستن ها، کننده مراجعه کاهش موجب مردم به تر اداریع دستگاهریفات به ورودی کاهش نیز و ی

شود.میقضایی

شد.خواهدیرگیوجلیحرتشتاالرهایبهموردبیارجاعاتازتوجهیقابلبخشدادپزشکحرطاجرایباگفت:وی

معاینات نیز و پزشکی کادر و درمانی مراکز به مشاوره به نسبت که هستند ای دیده آموزش کارشناسان و متخصص پزشکان دادپزشکان، افزود: محمدزاده

غیرضرو و طبیعی فوت تشخیص صورت در افراد این کنند، می اقدام دفن جواز صدور و تشراجساد تاالرهای به اجساد ارجاع بودن علتری دقیق تعیین و یح

میکنند.صادردفنجوازمتوفیبرایفوت

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال ماه دو در گفت: شمالی ورخراسان هزار چهار ها۳۷۴ی کمیسیون و آزمایشگاه متوفیات، معاینه، حوزه چهار در فعالیت مورد

دارد.کاهشدرصد۹سالبامقایسهدرکهاستشدهانجام

نیز گذشته سال در افزود: م۶۳۹محمدزاده تعداد این مجموع از که شد داده ارجاع استان قانوین پزشکی به و۱۷۳گرجسد شد اعالم طبیعی گرم۴۱۹نفر

است.بودهطبیعیغیر

سوی از شده انجام های فعالیت مجموع از داشت: اظهار قانونیوی وپزشکی هزار سه ها،۵۵۵استان معاینه به مربوط و۷۱۲مورد آزمایشگاه مورد۱۷مورد

است.بودههاکمیسوننیز
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)۰۴:۰۴-۹۹/۰۴/۰۹(قضائیهقوههفتهدرفیروزآبادبهفارساستانیردادگسترئیسسفر

نوآورانروزنامهدیگر:منابع
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)۰۴:۲۴-۹۹/۰۴/۰۹(لرستانقانونیپزشکیدرپروندههزار50سالیانهبررسیکرد:اعالماستانقانونیپزشکیکلرمدی

۴
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)۰۶:۰۹-۹۹/۰۴/۰۸(مازندراندرکارحوادثبراثرنفر۱۹فوتکرد:حرمطمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

مدیرسا مازنداری- قانونی پزشکی گفت:رکل کاهش۱۹ن که دادند دست از را خود جان امسال ماهه دو طی کار از ناشی حوادث براثر قبل۱۸نفر سال مشابه مدت به نسبت درصدی
است.داشته

خب گزارش جارگزاربه سال ماه دو طی اینکه بیان با عباسی علی مهر، مقایسه۱۹یری در رقم این که دادند دست از را خود جان کار از ناشی حوادث در نفر

قبل سال مشابه جا۱۸بامدت سال ماهه دو طی افزود: داشت، افزایش بیشتردرصد باری قائمشهر چهار، با بابل شهرستانهای در کار حوادث تلفات آمار ین

است.شدهثبتفوتیسه

جا سال ماه دو طی گزارش این اساس بر همچنین افزود: بیشتروی باری اردیبهشت در تلفات آمار این۱۲ین واز است شده گزارش فوتی هفت با فروردین و

هستند.(افغان)ایرانیغیرملیتدارایکارحوادثازناشیشدگانفوتازنفریکومجردمابقیومتأهلنفر۱۶شدهذکرتعداد

داشتند.راآمارینرکمتفوتییکباسال۲۰ازکمتروفوتیینربیشتدارایمورد۵باسال۳۰تا۲۱سنینداد:ادامهوی

تص بیشترعباسی بلندی از سقوط اینکه بیان با مریح علت بارین بلندی از سقوط افزود: است، بوده کار حوادث در و۱۰گ هفت با سخت جسم اصابت مورد،

است.بودهفوتیهاینربیشتعللمورددوباگرفتگیقرب

مراکز آمار اساس بر افزود: قانونیوی شامل۹۸استانپزشکی مصدوم مابقی۹۶نفر و بهزمرد کار حوادث از ناشی قانونین اینپزشکی که کردند مراجعه

داشت.کاهشدرصد۱۹قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقم

کاربازارکنا،روارش،یرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

قاچاقچینکا/درخودروداخلاموالقرسایردستگیکشاند/گرمکامبهرامازندرانیجوانطوفانییایردحوادث؛ویژهیرخببسته
)۰۵:۵۸-۹۹/۰۴/۰۸(رامسردرروزیکطیمخدرموادفروشخرده4یردستگیافتاد/دامبهتنکابندرجنگلی

خبوش بسته نام تولیدرک در سهمی خود اخبار و تصاویر ارسال با توانید می نیز شما گیرد. می قرار گرامی مخاطبان شما اختیار در روزانه صورت به که است عبارت در حوادث ویژه ی
باشید.داشتهیرخببستهاینمحتوای

نکادرخودروداخلاموالسرقتفقره7کشف

زا حسین انتظامیرسرهنگ ماموران کار دستور در موضوع نکا، شهرستان در خودرو داخل سرقت فقره چند وقوع پی در گفت: نکا شهرستان انتظامی فرمانده ع

گرفت.قرارشهرستاناین

پلیس ماموران راستا این در افزود: ساآاو یک پلیسی، اقدامات انجام با بارگاهی هماهنگی از پس و شناسایی استحفاظی حوزه سطح در را دار سابقه ق

۴

۱
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کردند.دستگیرغافلگیرانهعملیاتیکدرراویقضاییمقامات

شد.معرفیقضائیمرجعبهقانونیمراحلسیربرایپروندهتشکیلازپسوکرداعترافسرقتفقره7بهتاکنونبازجوییهادرمتهمگفت:عرزاسرهنگ

پیشگی خصوص در را پلیس هشدارهای کرد: توصیه شهروندان، به نکا شهرستان انتظامی موردرفرمانده گونه هر مشاهده صورت در و گرفته جدی سرقت از ی

دهند.اطالع110پلیسبهیعارسرامراتبکومشک

تنکابندرقاچاقجنگلیچوبقاچاقچییردستگی

نظ شاه محمدصادق خبرسرهنگ کسب پی در گفت: تنکابن شهرستان انتظامی فرمانده شهرستانری این جنگهای از چوب مجاز غیر برداشت بر مبنی ی

گرفت.قرارفرماندهیاینانتظامیمامورانکاردستوردرموضوعجنگلی،محصوالتقاچاقچییکتوسط

شدند.متهمشناساییبهموفقپلیسیتحقیقاتوجانبههمهبررسیهایبایرکالنتانتظامیمامورانافزود:او

شد.دستگیرنیسانوانتخودروییکباجنگلیچوبهایحملحیندرمتهممنطقهدرمامورانحضورباگفت:یرنظشاهسرهنگ

شد.تحویلشهرستانطبیعیمنابعادارهبهوکشفیالرمیلیون100ارزشبهقاچاقجنگلیچوبتن2متهمخودرویازبازرسیدرافزود:او

تبعات و بوده ملی منابع بردن تاراج به جنگلی، درختان قطع اینکه بیان با تنکابن شهرستان انتظامی محیطیزفرمانده شهروندانزیست از دارد، پی در یادی

دهند.اطالع110پلیسبهیعارسرامراتبچوبازحاصلمحصوالتوچوبقاچاقچیانغیرقانونیفعالیتمشاهدهصورتدرخواست:

رامسراجتماعیامنیتارتقاءحرطدرمخدرموادفروشخرده4یردستگی

قیص علی برقرارسرهنگ هدف با گفت: رامسر شهرستان انتظامی فرمانده ناهنجاری و افیونی عامالن با مقابله عمومی، امنیت و نظم طری اجتماعی حریهای

آمد.دراجرابهشهرستانایندراجتماعیامنیتارتقاء

ط این اجرای در افزود: مدتراو به که شناسایی24ح به موفق اطالعاتی اقدالمات انجام با ماموران آمد، در اجرا به گذشته مخدر4ساعت مواد فروش خرده

شدند.شهرستانایندر

قیص طرسرهنگ این در روانگردان قرصهای و مخدر مواد انواع توجهی قابل مقادیر کشف از باری، و دستگیر نیز متهمان راستا این در گفت: و داد خبر ح

شدند.معرفیقضاییمراجعبهمقدماتیپروندهتشکیل

ط اجرای از جلراو مدارگیوح فاقد موتورسلتهای و خودروها از طری این در متخلف و طرک این در افزود: و داد خبر نیز توقیف36حرح متخلف موتورسیکلت

شد.منتقلکینگرپابهو

ط اجرای اینکه بیان با رامسر شهرستان انتظامی گفت:رفرمانده میشود، اجرا مستمر صورت به و دارد قرار پلیس کار اولویت در اجتماعی امنیت ارتقاء حهای

شد.خواهدبرخوردجدیطوربهخاطیانباحرطایندر

تنکابندریاکرتگرموکیل5کشف

نظ شاه محمدصادق طرسرهنگ اجرای در گفت: تنکابن شهرستان انتظامی فرمانده مخدرری مواد با مبارزه پلیس ماموران مخدر، مواد قاچاقچیان با مبارزه ح

شدند.خبرباشهرستانایندرمخدرموادقاچاقنفره3باندفعالیتازفرماندهیاین

کردند.دستگیررامتهمانضربتیعملیاتیکدرفرماندهیاینمخدرموادبامبارزهپلیسمامورانقضائی،مرجعباهماهنگیازپسافزود:او

نظ شاه کشفرسرهنگ از توکیل5ی منرگرم از بازرسی در مزیاک سوداگران این گفت: و داد خبر متهمان خودروی و مرجعرل به پرونده تشکیل از پس گ

شدند.معرفیقضائی

م سوداگران اینکه بیان با درراو خود فرزندان از مراقبت ضمن خواست: شهروندان از دارند را خانوادهها فروپاشی در سعی سودجویانه قصد با همواره گ

دارند.اعالم110پلیسییتهایرفوکزرمبهرامراتبجوسودعامالنشناساییصورت
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جویباردرسرقتفقره16کشف

جعف غالمرضا برقرارسرهنگ منظور به گفت: جویبار شهرستان انتظامی فرمانده ناهنجاری با برخورد و عمومی امنیت و نظم طری ها، امنیتری ارتقاء ح

آمد.دراجرابهشهرستانایندراجتماعی

ط این اجرای در افزود: دستگیراو و شناسایی به موفق اطالعاتی اقدامات انجام با قضائی، هماهنگیهای از پس ماموران اموالرسا7یرح، اموال مالخر و ق

شدند.شهرستانایندرمسروقه

کردند.اعترافشهرستانایندرخودروقطعاتواموالل،زمنسرقتفقره16بهمجموعدرآمدهعملبهبازجوییهایدرمتهمانگفت:یرجعفسرهنگ

عملیات، این اجرای ادامه در افزود: و63او سیکلت مدا23موتور نداشتن رانندگی، مقررات و قانون رعایت عدم دلیل به حادثهرخودرو تخلفات شناسایی، ک

شدند.متوقفمردمبرایمزاحمتوساز

مشا و همراهی از قدردانی ضمن جویبار شهرستان انتظامی هرفرمانده با برخورد و مشاهده صورت در خواست: شهروندان از پلیس با مردم خوب گونهرکت

دارند.اعالم110پلیسییتهایرفوتلفنیقرطازوقتعراسدررامراتبیز،رگقانونوطلبفرصتافرادتوسطمجرمانهوغیرقانونیفعالیت

سوادکوهدرقاچاقجنگلیچوبتنیککشف

اکب عبداهلل پلیسرسرهنگ ماموران طبیعی، منابع سودجویان با مقابله راستای در گفت: سوادکوه شهرستان انتظامی فرمانده انجامآی با فرماندهی این گاهی

شدند.شهرستانایندرجنگلیمحصوالتقاچاقچییکشناساییبهموفقاطالعاتیاقدامات

چوب حمل حین در را متهم شهرستان این روستایی محورهای از یکی در بازرسی و ایست عملیات انجام با ماموران قضائی مقام با هماهنگی از پس افزود: او

کردند.متوقفراویخودرویودستگیرنیسانخودروییکبا

شد.کشفقاچاقچوبکیلو500وتنیکمتهمخودرویازبازرسیدرگفت:یراکبسرهنگ

چوب قاچاق با قاطعانه ملی منابع از حفاظت جهت انتظامی نیروی گفت: قضائی مراجع به متهم معرفی به اشاره با سوادکوه شهرستان انتظامی فرمانده

کرد.خواهدبرخوردقاطعانهجنگلیوفرآوردههای

کشاندگرمکامبهرامازندرانیجوانتوفانییایرد

غ نجات هیات خاردبیر و میر آباد علی منطقه در گذشته شب حادثه این که گفت ایرنا خبرنگار به شنبه روز بابلسر طریق از درج ممنوعرح شنا منطقه و خریا

داد.

د بودن مواج و هواشناسی هشدارهای وجود با متاسفانه : افزود احمدی بیرامیر بابلسر ساحل در جوانان از تعدادی ، بود شده اعالم شنا ممنوعیت که یا

شدند.یاردواردهشدارهااینبهتوجه

غ ناجیان و آنان میان که بود حدی به شنا برای جوانان سماجت : داد توضیح دروی ، شدند اب به ورودشان مانع اینرگیریق نهایت در و آمد پیش لفظی ی

شدند.آبواردناجیانهشدارهایبهتوجهبدونجوانان

د به ورود از پس لحظاتی نفر چهار هر متاسفانه : گفت غراحمدی جوانریا یک متاسفانه ولی یافتند نجات ناجیان توسط نفر سه که شدند در23ق ساله

شد.ناپدیدیاردامواجمیان

غ نجات هیات دردبیر بودن مواج دلیل به : افزود بابلسر تاریق و توسطریا بابلی جوان این جنازه امروز صبح اما و نبود پذیر امکان شده ناپدید فرد یافتن یکی

شد.پیدایقرغناجیان

اندازند.میخطربهراخودجانودهندنمیگوشناجیانحرفبهنیزبومیافرادبلکهمسافرانتنهانهمتاسفانهکرد:بیانوی

باختند.جانخزریایرددرنفرپنجتاکنونشداجرامازندراندرماهخرداد15ازکهیاردحرطآغازازاستگفتنی
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درط حدودرح در خرداد ماه از ساله همه خز400یا سواحل از برنامهرکیلومتر شود. می گذاشته اجرا به مازندران طزیری این بر نظارت و هایری دستگاه با ح

.استمرتبطهایدستگاهدیگروهایرفرماندا،انتظامینیروی،پزشکیعلومدانشگاه،احمرهاللشاملعمومیودولتیمختلف

آمار اساس قانونیبر طپزشکی اجرای ماهه چهار دوره در ، سالمسارمازندران دزح مجموعری در گذشته سال در غ47یا خاطر به هایرنفر آب در شدن ق

است.بودهیزسالمساحهایرطمحدودهازجرخانفر45گرموشدنقرغمحلکهباختندجاناستاناینساحلی

وارشیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۲۴-۹۹/۰۴/۰۸(مازندرانتصادفهایقربانیینربیشترانندگان؛

مدی قانونیکلرمازندران کاهشپزشکی از بیشت5مازندران رانندگان، گفت: و داد خبر استان این در رانندگی تصادفات از ناشی فوتی قربانیردرصدی ین

هستند.مازندراندرتصادفهای

خب پایگاه گزارش ادارهکلربه عمومی روابط گزارش اساس البرز،بر سبز قانونیی سالپزشکی اردیبهشت و فرودرنی ماه دو در کرد: اظهار عباسی علی مازندران،

داشت.کاهشدرصد5قبلسالمشابهمدتبهنسبتمیزان،اینکهباختندجانرانندگیتصادفاتاثردرنز10ومرد72شاملنفر82تعداد،99

شه برون محور جز به محورها تمامی در اینکه بیان با تصروی بودیم، آمار کاهش شاهد شهری برون جادههای کرد: باریح روستایی راه و محور59ی و مورد

رسید.ثبتبهآندرتصادفازناشیفوتیمورد23بایرشهدرون

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی گزارش، این اساس بر کرد: خاطرنشان بارمازندران آمل های شهرستان به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار سا17ین ور، ی

است.بودهفوتیبدونگاهوگلوسوادکوهیدونکنار،رفوینربیشت8باغرسیموقائمشهر،16بامیاندرود

فوت تصادف، وقوع زمان در اینکه بیان با راننده،28عباسی پیاده،20نفر نشین،17عابر اظهار16سر رسید، ثبت به سوار دوچرخه یک و سوار موتور راکب

است.شدهثبتسازمانایندرشودمیارجاعقانونیپزشکیمراکزبهکهمصدومینیآمارصرفاکرد:

تص امسال،روی اردیبهشت و فرودین ماه دو در کرد: به1576یح رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر مدتپزشکی به نسبت میزان این که کردند مراجعه

داشت.کاهشدرصد39گذشته،سالمشابه

قانونیکلرمدی ساپزشکی فرهنگ امر در توانند می استان اجرایی های دستگاه کرد: خاطرنشان آمارهایزمازندران از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی با

باشند.موثررانندگیحوادثدرمصدومینوهاکشتهآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایوپیشگیرانهیزیر

)۰۷:۲۴-۹۹/۰۴/۰۸(مازندراناستاندرامسالماهه2نزاعمراجعیندرصدی20کاهش

خب پایگاه گزارش کلربه مدیر ، البرز سبز قانونیی درپزشکی شده، انجام معاینات آمار ، را2مازندران استان در امسال افزود244هزار3ماهه و کرد اعالم نفر

داشت.کاهشدرصد20قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقمن

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبه مراکزپزشکی از ارجاعی آمار اساس بر : گفت عباسی ، قانونیاستان مابقی133هزار2استانپزشکی و مرد نزنفر
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.هستند

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

)۰۷:۲۸-۹۹/۰۴/۰۸(شدمازندراناستانعمومیروابطهماهنگیشورایجدیدعضوفرسعادت

شد.منصوبمازندراناستانروابطعمومیهماهنگیشورایجدیدعضوعنوانبهفرسعادتحسینمازندراناستاندارحکمبا

ایران عمومی روابط رسانی اطالع استان(شبکه روابطعمومی هماهنگی شورای جدید عضو عنوان به فر سعادت حسین مازندران استاندار حکم با ||- شارا)

شد.منصوبمازندران

شد.منصوباستانعمومیروابطهماهنگیشورایجدیدعضومازندراناستاندارحکمبا

است:آمدهحکمایندر

سعادتفرحسینآقایجناب

مازندراناستانقانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطمحترممسئول

ماده تبصره اساس و5بر محترم هیئت نامه نظزتصویب و اجرائی های دستگاه عمومی روابط اختیارات و وظایف ، فعالیت نحوه نامه آیین موضوع یهریران

97ماهدی25درهاهمومیروابطهماهنگیشورایانتخاباتنتایج

شوید.میمنصوبدورهاینپایانتامازندراناستانهایعمومیروابطهماهنگیشورایرئیسههیئتعضوعنوانبهحکماینموجببه

وارشیرخبپایگاهدیگر:منابع

انمازندراستاندرامسالماهه2اعنزاجعینمرصدیدر20کاهشلبرز:اسبز|خبرخبرادامهادامه
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