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ستادیاخبار

)۱۰:۳۶-۹۹/۰۴/۱۱(بالروسوایرانقانونیپزشکیمیانعلمیتبادلجلسهاولینیرگزارب

مشت علمی تبادل جلسه مستندساراولین نحوه موضوع با ویدئزک صورت به شناسی، سم آزمایشگاههای در چهارشنبهوی امروز صبح بالروس، و ایران قانونی پزشکی میان 11کنفرانس
شد.گزارربتیرماه

سازمان از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه مشتپزشکی تفاهمنامه امضای پی در میانرکشور، قانونیک دکترپزشکی سفر با همزمان که بالروس کشور و ایران

سازمان رییس قانونیمسجدی گذشتپزشکی سال ماه (آبان مشتهکشور آموزشی جلسه اولین امروز گرفت، صورت کشور این به دور) کارشناسان حضور با ک

شد.گزارربکشور

ویدئ جلسه این سازمانودر آزمایشگاهی و پزشکی معاون پاشا قادی مسعود قانونیکنفرانسی یوپزشکی و اوسیرکشور (وی Yuryک Ovsiyuk(

کردند.کترشآموزشینشستایندرنیزکشوردوشناسیسمهایآزمایشگاهحوزهکارشناسانوروساداشتند.حضوربالروسقانونیپزشکیمعاون

... و استعالمات به پاسخدهی بررسی، مورد نمونههای خود، کشور شناسی سم های آزمایشگاه عملکرد نحوه خصوص در توضیحاتی کشور دو جلسه این در

کردند.ارائه

پیامانتهای

داغخبریرخبپایگاهایرنا/ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۵:۵۹-۹۹/۰۴/۱۱(کنیم؟شنامطمئنچگونهآبها/ورودخانههادرشنامشتاقانکمیندرتابستانیگرم

کند.گذشتهسالهایازبهترراامسالتابستانمیتواندکردنشناصحیحاصولرعایتوگاهیآتابناک/

تف دنبال به که افرادی برای هوا شدن گرم با ساله هر جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه تعاون و رفاه حوزه خبرنگار گزارش هستند،ربه ورزش یا و یح

بدهند.دستازراخودجانهموطنانمانازتعدادیکهمیشودموجبایمنیمسائلبرخینکردنرعایتامااست،ینههازگینربهتازیکیشنا

هفته آخر تعطیالت در کشور، احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان اعالم غ5با شدگیرمورد کهرق داده اغلب3خ و بوده گیالن استان در آنها از مورد

کرد.پیدانجاتنیزنفریکوکردندفوتنفر4کهدادخرماهتیرششموپنجمروزحوادثاینبودند.جوانافرادشدندحادثهدچارکهکسانی

۳

۳
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سال سازمان98در اعالم قانونیطبق غ1275کشورپزشکی دلیل به کهرنفر شدند فوت شدگی و1074ق مرد فوتیها از همچنینزنفر201نفر بودند، ن

بودهاند.تلفاتینربیشتصدردرمازندرانوگیالنخوزستان،استانهایآماراینبراساس

شه و مرداد تیر، ماههای در ساله بیشترهر غریور حوادث شدگیرین کسبرق با میتوان که میدهد باعثآخ مناسب اقدامات انجام نیز و بیشتر گاهی

شد.کشوردرفوتیهاآمارکاهش

تصو دربرخالف در کردن شنا مردم عموم دارد وجود که تاالبها،ری رودخانهها، در همیشه کشتهها آمار اما میدانند، رودخانه در شنا از خطرناکتر را یا

است.یاردازبیشتر...وکانالهااستخرها،

میافتد.اتفاقاستخرهاو...)وتاالب(رودخانه،ینرشیآبهایدرشدگیقرغموارددرصد90آمارهاطبق

شی آب حجمردر شور، آب برخالف وزین قلبی نارسایی باعث نهایت در و میشود خون وارد رودهها و معده از جذب دلیل به و میشود بدن وارد آب از یادی

میشود.فرددرکلیوی

نصی غرمحمد افزایش از خبر بودند خشک مدتها که تاالبهایی و رودخانهها شدن آب پر دلیل به نیز احمر هالل جمعیت سخنگوی گفت:ری و داد شدگی ق

است.کردهپیداافزایششدهاندشدگیقرغدچارکهافرادیبهکمکبرایدرخواستدلیلهمینبه

جل برای داد: ادامه غرگیووی حادثه از کمپینری این در است. افتاده راه کمپینی تاالبها و رودخانهها در شدگی فرهنگ32ق برای کشور چهرههای از نفر هزار

اند.شدهفعالبارهایندرتذکرهمچنینویزسا

افزود:دررنصی امسال3ی ابتدایی غ69ماه حوزه در عملیات کهرمورد داشتیم شدگی و20ق کردند پیدا نجات شدند.7مورد منتقل درمانی مراکز به نیز مورد

غ افزود: وروی ندارد وجود رسانی خدمت امکان که افتاده اتفاق مکانهایی در حوادث این اما دارند، حضور سواحل در احمر هالل جمعیت نجاتهای یق

دارد.راتاالبهاورودخانههادرنکردنشنادرخواستمردمازاحمرهاللجمعیتهستند.خلوت

است.کردنشنااولیهفنونباآشناییباشندداشتهنظردربایدافرادکهاقدامیحادثهاولینبروزازیرگیوجلبرایمهمتوصیههای

میشود.محسوبشناازقبلالزاماتدیگرازآنهابهتوجهومحدودیتهاباآشنایی

است.عمقکمآبهایدرنزدنشیرجههمچنینوآبعمقازاطالعگیردقرارتوجهموردبایدکهمواردیدیگراز

است.خطرناکبسیارونمیگیرندجدیراآنافرادکهاستمواردیازآبدرکردنشوخی

گیرد.انجامداردوجودنجاتیقرغآنهادرکهایمن،وشدهمشخصمکانهایدربایدکردنشناهمچنین

شد.آبواردنبایدمیشودمصرفعضالتکنندهشلقرصیاوآورخوابقرصکههنگامیکرد،اضافههمرااینباید

است.یادزگردابدرشدنگیرردخطرهستند،عمقکموآرامظاهراکهمکانهایییانداردراآنجاباالزمآشناییفردکهرودخانههاییدر

بسیار آن داخل و آب بیرون هوای تفاوت مواقع برخی چون دارد، اهمیت بسیار هم شنا از قبل آب دمای شزبررسی موجب و است فردویاد در دمایی ک

میشود.

غ غرعالئم حال در آب درون فرد یک اینکه شدگیتشخیص بهرق کمک توانایی که افرادی توسط او موقع به نجات برای باشد کمکی میتواند است، شدن ق

دارند.رافرد

به مدام سرش است، زدن پا و دست حال در طبیعی غیر طور به که مدتزشخصی که کسی یا و میآید باال و میرود آب قرارزیر آب داخل در صورتش یادی

دارد.نیازکمکبهکهاستایننشانههایازدارد،

غ حال در که فردی در عالئم دررشدت داشتن قرار مدت همچنین و آب دمای جسمانی، وضعیت جنس، و سن اثر بر است شدن امازق است، متفاوت آب یر

اکسی کمبود دلیل به فرد ابتدا کلی حالت میزند،ژدر پا و دست نجات برای و شده استرس دچار ماندن3ن از پس هوشیازدقیقه کاهش آب ازریر بعد و ی

کنیم؟شنامطمئنچگونهآبها/ورودخانههادرشنامشتاقانکمیندرتابستانیگمرک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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میشود.نمایانشخصدریزمغآسیبهایدقیقه6

شد.خواهدمختلنیزخونپمپاژومیشودنامنظمقلبضرباندقیقهچندگذشتازپس

پرغ رنگ پوست و آبلبها بیرون در حتی شدگی هوشیارق کاهش خلط، با همراه سرفه رنگ، آبی یا دشواریده یا و تنفس قطع قلبری، ضربان و تنفس ی

باشد.شدگیقرغعالمتمیتواندهمداردقرارساحلکناردروآبازجرخادرکهفردیبراینامنظم

بیاید.بیرونآبازفردتاکنیدکمکشدگیابتداقرغدراولیهکمکهای

شود.گرمتابپوشانیدلباسیاپتوباودهیدقرارکشیدهدرازحالتدررااو

کنید.لرکنتراخونگردشوتنفسی،رهوشیاسطحیعنیفردحیاتیاعمالنخستین

ید.ربگیتماساورژانسبایعرسنداشتمساعدیحالفرداگر

بخوابانید.پهلوبهرااوامدادنیروهایرسیدنزمانتامیکشید،نفسامانداشت،یرهوشیافرداگر

فو بود، شده قطع تنفس قلبی_راگر احیای برای را قلب ماساژ و دهان به دهان تنفس راری آن اصول که افرادی توسط اقدامات این البته دهید، انجام یوی

شود.انجامبایدمیدانند

تف دنبال به که افرادی برای هوا شدن گرم با ساله هر جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه تعاون و رفاه حوزه خبرنگار گزارش هستند،ربه ورزش یا و یح

بدهند.دستازراخودجانهموطنانمانازتعدادیکهمیشودموجبایمنیمسائلبرخینکردنرعایتامااست،ینههازگینربهتازیکیشنا

هفته آخر تعطیالت در کشور، احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان اعالم غ5با شدگیرمورد کهرق داده اغلب3خ و بوده گیالن استان در آنها از مورد

کرد.پیدانجاتنیزنفریکوکردندفوتنفر4کهدادخرماهتیرششموپنجمروزحوادثاینبودند.جوانافرادشدندحادثهدچارکهکسانی

سال سازمان98در اعالم قانونیطبق غ1275کشورپزشکی دلیل به کهرنفر شدند فوت شدگی و1074ق مرد فوتیها از همچنینزنفر201نفر بودند، ن

بودهاند.تلفاتینربیشتصدردرمازندرانوگیالنخوزستان،استانهایآماراینبراساس

شه و مرداد تیر، ماههای در ساله بیشترهر غریور حوادث شدگیرین کسبرق با میتوان که میدهد باعثآخ مناسب اقدامات انجام نیز و بیشتر گاهی

شد.کشوردرفوتیهاآمارکاهش

تصو دربرخالف در کردن شنا مردم عموم دارد وجود که تاالبها،ری رودخانهها، در همیشه کشتهها آمار اما میدانند، رودخانه در شنا از خطرناکتر را یا

است.یاردازبیشتر...وکانالهااستخرها،

میافتد.اتفاقاستخرهاو...)وتاالب(رودخانه،ینرشیآبهایدرشدگیقرغموارددرصد90آمارهاطبق

شی آب حجمردر شور، آب برخالف وزین قلبی نارسایی باعث نهایت در و میشود خون وارد رودهها و معده از جذب دلیل به و میشود بدن وارد آب از یادی

میشود.فرددرکلیوی

نصی غرمحمد افزایش از خبر بودند خشک مدتها که تاالبهایی و رودخانهها شدن آب پر دلیل به نیز احمر هالل جمعیت سخنگوی گفت:ری و داد شدگی ق

است.کردهپیداافزایششدهاندشدگیقرغدچارکهافرادیبهکمکبرایدرخواستدلیلهمینبه

جل برای داد: ادامه غرگیووی حادثه از کمپینری این در است. افتاده راه کمپینی تاالبها و رودخانهها در شدگی فرهنگ32ق برای کشور چهرههای از نفر هزار

اند.شدهفعالبارهایندرتذکرهمچنینویزسا

افزود:دررنصی امسال3ی ابتدایی غ69ماه حوزه در عملیات کهرمورد داشتیم شدگی و20ق کردند پیدا نجات شدند.7مورد منتقل درمانی مراکز به نیز مورد

غ افزود: وروی ندارد وجود رسانی خدمت امکان که افتاده اتفاق مکانهایی در حوادث این اما دارند، حضور سواحل در احمر هالل جمعیت نجاتهای یق

دارد.راتاالبهاورودخانههادرنکردنشنادرخواستمردمازاحمرهاللجمعیتهستند.خلوت
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است.کردنشنااولیهفنونباآشناییباشندداشتهنظردربایدافرادکهاقدامیحادثهاولینبروزازیرگیوجلبرایمهمتوصیههای

میشود.محسوبشناازقبلالزاماتدیگرازآنهابهتوجهومحدودیتهاباآشنایی

است.عمقکمآبهایدرنزدنشیرجههمچنینوآبعمقازاطالعگیردقرارتوجهموردبایدکهمواردیدیگراز

است.خطرناکبسیارونمیگیرندجدیراآنافرادکهاستمواردیازآبدرکردنشوخی

گیرد.انجامداردوجودنجاتیقرغآنهادرکهایمن،وشدهمشخصمکانهایدربایدکردنشناهمچنین

شد.آبواردنبایدمیشودمصرفعضالتکنندهشلقرصیاوآورخوابقرصکههنگامیکرد،اضافههمرااینباید

است.یادزگردابدرشدنگیرردخطرهستند،عمقکموآرامظاهراکهمکانهایییانداردراآنجاباالزمآشناییفردکهرودخانههاییدر

بسیار آن داخل و آب بیرون هوای تفاوت مواقع برخی چون دارد، اهمیت بسیار هم شنا از قبل آب دمای شزبررسی موجب و است فردویاد در دمایی ک

میشود.

غ غرعالئم حال در آب درون فرد یک اینکه شدگیتشخیص بهرق کمک توانایی که افرادی توسط او موقع به نجات برای باشد کمکی میتواند است، شدن ق

دارند.رافرد

به مدام سرش است، زدن پا و دست حال در طبیعی غیر طور به که مدتزشخصی که کسی یا و میآید باال و میرود آب قرارزیر آب داخل در صورتش یادی

دارد.نیازکمکبهکهاستایننشانههایازدارد،

غ حال در که فردی در عالئم دررشدت داشتن قرار مدت همچنین و آب دمای جسمانی، وضعیت جنس، و سن اثر بر است شدن امازق است، متفاوت آب یر

اکسی کمبود دلیل به فرد ابتدا کلی حالت میزند،ژدر پا و دست نجات برای و شده استرس دچار ماندن3ن از پس هوشیازدقیقه کاهش آب ازریر بعد و ی

میشود.نمایانشخصدریزمغآسیبهایدقیقه6

شد.خواهدمختلنیزخونپمپاژومیشودنامنظمقلبضرباندقیقهچندگذشتازپس

پرغ رنگ پوست و آبلبها بیرون در حتی شدگی هوشیارق کاهش خلط، با همراه سرفه رنگ، آبی یا دشواریده یا و تنفس قطع قلبری، ضربان و تنفس ی

باشد.شدگیقرغعالمتمیتواندهمداردقرارساحلکناردروآبازجرخادرکهفردیبراینامنظم

بیاید.بیرونآبازفردتاکنیدکمکشدگیابتداقرغدراولیهکمکهای

شود.گرمتابپوشانیدلباسیاپتوباودهیدقرارکشیدهدرازحالتدررااو

کنید.لرکنتراخونگردشوتنفسی،رهوشیاسطحیعنیفردحیاتیاعمالنخستین

ید.ربگیتماساورژانسبایعرسنداشتمساعدیحالفرداگر

بخوابانید.پهلوبهرااوامدادنیروهایرسیدنزمانتامیکشید،نفسامانداشت،یرهوشیافرداگر

فو بود، شده قطع تنفس قلبی_راگر احیای برای را قلب ماساژ و دهان به دهان تنفس راری آن اصول که افرادی توسط اقدامات این البته دهید، انجام یوی

شود.انجامبایدمیدانند

نواخباریان،رشیرخبپایگاهصبح/هفتروزنامهدیگر:منابع
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)۱۲:۱۸-۹۹/۰۴/۱۱(امسالنخستماههدودرتصادفاتتلفاتدرصدی23.4کاهش

سازمان الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماهه دو در رانندگی حوادث تلفات کل از ورکشور، یکهزار 636ی

بودند.نزنفر337ومردنفر

با تهران های استان مدت این با163در فارس با149، کرمان بیشت148و بختیارفوتی و چهارمحال های استان و بارین کدام هر ایالم و و19ی ،کهگیلویه

اند.داشتهراتصادفاتتلفاتآمارینرکمت24بااردبیلو21بابویراحمد

و یکهزار تصادفات تلفات کل از مدت این در شه274همچنین برون های جاده در شه568ی،رنفر درون مسیرهای در روستایی118ی،رنفر های جاده در نفر

اند.دادهدستازراخودجانمسیرهاسایردرنفر13و

مصدومانمراجعهموردهزار35ازبیش

امسال نخست ماهه دو و35در مراکز869هزار به نیز رانندگی حوادث قانونیمصدوم تعدادپزشکی این از که کردند و27مراجعه هشت291هزار و مرد نفر

بودند.نزنفر578وهزار

است.بودهمواجهدرصدی38.6کاهشباقبلسالمشابهمدتبهنسبتمدتایندرنیزرانندگیحوادثمصدومانمراجعاتآمار

ماهاردیبهشتدرتلفاتکاهش

است.داشتهقبلسالمشابهمدتبهنسبتدرصدی14.4کاهشمتوفی،141ویکهزارباامسالاردیبهشتدررانندگیحوادثتلفاتآمار

ماه این و22در مراکز968هزار به نیز رانندگی حوادث قانونیمصدوم قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت که کردند یافته25.3مراجعه کاهش درصد

است.

)۱۵:۳۵-۹۹/۰۴/۱۳(فیلمقانونی+پزشکیوظایفباآشناییقزوین:

دادهاند.دستازراخودجانمختلفدالیلبهکهاستانسانهاییگرمعلتتعیینقانونیپزشکیوظایفازیکی

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما سازمانری ، قزوین قانونیکز بهرهگیپزشکی با قضاییه، قوه در ومستقل تخصصی سازمانی عنوان به کارشناسانیرکشور از ی

فناو از استفاده با و متخصص و اموررکارآمد در را خود کارشناسی نظرات جامعه، در عدالت استقرار به کمک و حقیقت کشف راستای در نوین پزشکییهای

مینماید.ارایهذیصالحمراجعبهشرعیوقانونیعلمی،اصولاساسبروسرعتودقتصحت،رعایتباقانونی

قانونی ابعادزوپزشکی روز هر و است شده عظیمی تحوالت دچار اخیر دهههای در پزشکی رشتههای سایر همچون آن فوقتخصصی و تخصصی یرشاخههای
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بهرهبردا بدون جنایت، و جرم ابعاد تنوع و پیچیدگیها وجود با امروزه مینماید. ظهور آن در تکنولورتازهای و جدید علمی منابع از نوینژی پزشکییهای

است.غیرممکناغلبودشواربسیاریرکاحقیقتکشفسازماناینمتخصصومتبحرنیروهایکارشناسینظراتازاستفادهبدونهمچنینوقانونی

رسمی شکل قانونیاولین سالپزشکی در ایران اداره1301در صورت قانونیبه دادگستپزشکی در امارمستقر شد. نهاده بنا االطباء فیلسوف دکتر توسط ی

سال معمو1321تا قانونی بالینی بردامعاینات بهره از بعد که میگرفته صورت پزشکان مطب در ادارهراًل از قانونیی دادگستپزشکی کاخ در معایناترواقع ی

تش ولی میشد، انجام اداره این محل در راربالینی بیمارستان محل در اجساد قانونی صورتزیح تهران دانشگاه در شناسی سم آزمایشهای و سینا و ی

واقع در قانونیمیگرفت. دادگستپزشکی وزارت به وابسته ادارهای صورت به پیش دهه نه حدود از ایران در آن نوین شکل باربه و کرد آغاز را خود فعالیت ی

خدمات به قضایی مجامع نیاز افزایش و جرم کشف روشهای قانونیتوسعه سالپزشکی در و تبدیل ادارهکل تخصصیتر1372به و کمی توسعه به عنایت با

شد.تأسیسقضاییهقوهرییسنظریرزومستقلسازمانیعنوانبهکشورقانونیپزشکیسازماناسالمی،شورایمجلستصویبباخدماتاینشدن

سازمان حاضر حال قانونیدر تعیینپزشکی نقش و است برداشته بینالمللی استانداردهای به نیل برای بلندی گامهای که است تخصصی سازمان یک کشور

دارد.عهدهبهقانونیعتررسویحتررصموثرتر،تر،صحیحهرچهاجرایجهتکنندهای

سال آمار اساس به1395بر نزدیک با سازمان این ورم336، میلیون یک از بیش به و760کز که853هزار میکند خدمت ارائه کشور سطح در کننده مراجعه

حدود کارشناسی میزان این بالینی،90.6از معاینات حوزه به مربوط تخصصی،1.3درصد حدود4.9درصدکمیسیونهای و آزمایشگاهی امور به مربوط درصد

است.اجسادکالبدگشاییومعاینهبارابطهدردرصد3.3
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استانیاخبار

)۰۴:۵۹-۹۹/۰۴/۱۱(قانونیپزشکیبهکلینیکانفجارحادثهجانباختگاناجسادارجاع

شدند.دادهارجاعتهراناستانقانونیپزشکیبهتهرانیعتیرشخیابانیزسوآتشحادثهجانباختگاناجساد

خب گزارش کلرگزاربه اداره عمومی روابط از نقل به مهر قانونیی آتشپزشکی گذشته شب حادثه جانباختگان از تن هیجده اجساد تاکنون تهران، استان

شزسو خیابان سینااطهر کلینیک در مری به فوت علت تعیین جهت تهران آزمایشگاهیریعتی و تشخیصی قانونیکز کهپزشکی شدند. ارجاع تهران استان

شد.خواهداولدرجهبستگانتحویلاجسادقضائیمقامدستورباهویتاحرازوبررسیازپس

جمجامنیوز،آفتابنیوز،صراطالف،خبرآنالین،آنالین،نسیمق،رمشیرخبپایگاهپانا/موج،ایسکانیوز،فارس،دانشجو،ایرنا،ایلنا،میزان،یرگزارخبدیگر:منابع
خبر،اتحادامروز،اصفهانفارس،خلیج،24ساعتنیوز،یرشهرداشفقنا،گردان،اقتصادبازار،نبضاکونومیست،ایراننیوز،تیننیوز،فردانما،نیوز،اطالعآنالین،

توسعهنیوز،گذارتازه،افقایران،عصرروز،تصویرآنالین،شروعنیوز،مروروانا،آنالین،اعتمادباتو،تابناکنیوز،بهارایران،دیدهبانپالس،زرو-آنالین،اقتصادعصر
ایرانی-آنالین

)۰۵:۱۰-۹۹/۰۴/۱۱(استانجامحالدرکلینیکانفجارحادثهپیکرهایهویتتعیینتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی

است.انجامحالدرکلینیکانفجارحادثهپیکرهایهویتتعیینگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدیتهران-

سو آتش و انفجار حادثه پیکرهای هویت تعیین خصوص در مهر، خبرنگار با گفتگو در فروزش داشت:زمهدی اظهار تهران اطهر سینا کلینیک در گذشته شب ی

گرفت.صورتالزمنظارتهایپیکرهاانتقالویرآوجمعامردروکردندپیداحضورمحلدرقانونیپزشکیهمکارانحادثهوقوعبا

کنون تا اینکه به اشاره با شامل۱۸فروزش وز۱۵پیکر به۳ن قانونیمرد شدهپزشکی منتقل بیمارستان به مصدوم نیز نفر یک افزود: است شده داده انتقال

است.گرفتهصورتقانونیپزشکیبهنیزشدهفوتفرداینانتقالبرایالزمهماهنگیهایوشدهفوتنیزمصدوماینشدیممطلعکه

قانونیکلرمدی مپزشکی در متوفیان بستگان حضور با قبل ساعاتی از گفت: تهران کلراستان اداره آزمایشگاهی تشخیصی قانونیکز تهرانپزشکی استان

میشود.بستگانتحویلاجسادوانجامفوتعلتتعیینبالفاصلهانشااهللکهاستانجامحالدرپیکرهاهویتتعیینوشناساییکزیرکهدرواقع

نیوزگذارایران،عصرپرس،سوریحان،رتابناک،یرخبپایگاهدیگر:منابع
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/۹۹(خانوادههابهجسد14تحویلاطهر/سیناکلینیکانفجارقربانیاناجسادشناساییداد؛خبرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۴/۱۱-۱۰:۲۴(

مرمدی علت تعیین کار اتمام از تهران استان قانونی پزشکی حرکل و انفجار حادثه قربانیان اجسادرگ کنون تا گفت: و داد خبر اطهر سینا کلینیک در و از14یق به19نفر جانباخته
است.شدهدادهتحویلخانوادههایشان

گفت در فروزش مهدی اقداماتودکتر درباره ایسنا، با قانونیگو حپزشکی و انفجار حادثه اجساد مورد در تهران اظهاراستان اطهر سینا کلینیک در کرد:ریق

شد.انجامدفنجوازصدوروفوتعلتتعیینشناسایی،برایاقداماتزمانهمانازوشدقانونیپزشکیتحویلاجسادامروزبامداد

تمامی اینکه بیان با به19وی ارجاعی قانونیجسد افرادز15شاملپزشکی این برای دفن جواز گفت: شد، مشخص فوتشان علت و شناسایی چهارمرد و ن

است.شدهدادهتحویلآناناولدرجهبستگانبهقضاییمقامدستورباتن14اجسادکنونتاوصادر

به اجساد تحویل برای که خواست نیز دیگر قربانی پنج خانواده از قانونیفروزش شدهپزشکی داده اطالع خانوادهها به موضوع این گفت: و کنند مراجعه

است.

قانونیکلرمدی برپزشکی عالوه دیگر اجساد آیا اینکه مورد در تهران م19استان این به تحویلرنفر که اجسادی گفت: خیر؟ یا شده ارجاع پزشکیکز

بود.نفر19همینشدهقانونی

اظها نیز اجساد آسیبدیدگی میزان باره در طوروی آسیبدیدگیها انجامرکرد: شناسایی فرآیند و باشد تخصصیتر اقدامات به نیاز تشخیص برای که نبود ی

شد.

از فروزش، گفته و19به وبینی حلق و گوش متخصص ،یک پالستیک جراحی متخصص بیهوشی،یک متخصص چهار شامل پزشک تن هفت حادثه، این فوتی

رادیولو نفرتکسنین ویک عمل اتاق تکنسین چهارنفر بودند. کلینیک پرستار نفرهم دو است. دیگر پزشک دونفراژیک کنندگانرکازی، مراجعه از ودونفرهم کنان

است.نشدهمشخصتاکنونهمنفریکحرفهوبودند

پیامانتهای

سپهرتعادل،ی،رهمشهحمایت،اقتصاد،صبحروزنامهایکنا/ایسکانیوز،یا،رآمهر،ایلنا،ایرنا،فارس،میزان،سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهآنا،یرگزارخبدیگر:منابع
روزنو،،24رویدادوانا،ایران،صدایستاره،فارس،مطبوعاتنیوز،شیعهبازار،نبضنیوز،صراطآنالین،قدسآنالین،ایرانآنالین،یرهمشهیرخبپایگاهایرانیان/
گسترش،نیوز،تجارتق،رمششفاف،فرارو،نیوز،نامهمعاصر،راهبردناطقان،نو،سالمپوش،رسپزشک،ایراننیوز،شماخبرآنالین،نیوز،پولاقتصاد،باتابناک،
آنالین،598،55آنالین،یرساالمردمبازار،خطنیوز،اعتدالداغ،خبرشهروند،عصرنیوز،منجیلنیوز،بویرفارس،خلیجمیرزا،دیارشهر،تیترتیک،بانکی،

نیوز،تیردادایران،شهدایایرانیان،شبکهنما،نیوز،فرداخبر،شبکهرسانیاطالعپایگاهامید،وتدبیرعصرخبر،انتخاب،پالس،زروها،ینربرتتازه،افقاقتصادنیوز،
فرتاکامروز،راهآنالین،صنعتجهانآنالین،شفاشفقنا،تهران،اقتصادصنعت،میهنآنالین،نسیمنیوز،قلمیرخبپایگاهایران،عصرنیوز،مرورآنالین،شروعشهر،
ایران/دیدهبانفرهیختگانآنالین،اکونومیست،ایراننیوز،بهداشتخبرخودرو،الف،آنالین،اعتمادپرس،سورخبر،اتحادفردا،شهرصنعت،وبانکنیوز،تیننیوز،
رویکردنامههفتهمجله

۹۷

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GNHFR76B


کنندهمراجعهنفر2وکادردرمانرنف17قانونی،پزشکیبهشدهتحویلجسد19مجموعازداد؛خبرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
)۱۲:۴۳-۹۹/۰۴/۱۱(بودند

سورمدی آتش حادثه جسد نوزده از تهران،گفت: استان قانونی پزشکی شزکل خیابان جسدری چهارده تاکنون است شده ارجاع قانونی پزشکی به فوت علت تعیین جهت که یعتی
است.گردیدههاخانوادهتحویل

مدی فروزش مهدی دکتر تهران استان عمومی روابط از نقل به ایسنا گزارش قانونیکلربه سوپزشکی آتش جسد نوزده از کرد: اعالم تهران شبزاستان ی

استگردیدههاخانوادهتحویلجسدچهاردهتاکنوناستشدهارجاعقانونیپزشکیبهفوتعلتتعیینجهتکهتهرانیعتیرشخیابانگذشته

سو آتش حادثه جانباختگان از جسد نوزده کلیه افزود: درادامه شزوی خیابان در اطهر سینا کلینیک در گذشته شب (ری تهران وزنفر15یعتی به4ن نفزمرد)که

وآزمایشگاهیرم تشخیصی قانونیکز کهپزشکی در واقع تهران کارشناسانزیراستان تالش با بود شده ارجاع قانونیک فوتپزشکی علت وتعیین شناسایی

تاکنون تعداد این واز صادرشد هم دفن وجواز جهت14شدند جانباختگان بستگان نفردیگرهم وپنج شده اول درجه بستگان تحویل قضایی مقام دستور نفربا

نکردهاند.مراجعهقانونیپزشکیبهتحویل

باشند.میمراجعینودونفرازدرمانکادرنفراز17تعدادازاین

پیامانتهای

خبر،ایراناقتصادنیوز،آنالین،ایرانتابناک،آنالین،جمجامانتخاب،یرخبپایگاهجم/جامی،رهمشهکیهان،صبح،هفتروزنامهایرنا/میزان،یرگزارخبدیگر:منابع
کنارپارسینه،آنالین،یرهمشهبازار،نبضآنالین،اعتمادآنالین،-اتفاقیهوقایعشهر،وانا،نیوز،منجیل

)۰۵:۱۱-۹۹/۰۴/۱۱(میشود؟خانوادههاتحویلزمانیچهاطهر»«سیناکلینیکجانباختگاناجساد

تشرگزارخب ضمن تهران استان قانونی پزشکی کل مدیر میزان- سوری آتش حادثه جانباخته خانوادههای به اجساد تحویل زمان دیگرزیح مصدوم یک فوت از اطهر» «سینا کلینیک ی
داد.خبر

کلرگزارخب مدیر فروزش، - میزان قانونیی اجسادپزشکی تاکنون گفت: تهران سو18استان آتش گذشته شب حادثه جانباختگان از کلینیکزتن در ی

ش خیابان مرسینااطهر به فوت علت تعیین جهت تهران آزمایشگاهیریعتی و تشخیصی قانونیکز احرازپزشکی و بررسی از پس و شدند ارجاع تهران استان

شد.خواهداولدرجهبستگانتحویلاجسادقضاییمقامدستورباهویت

شفا،24ساعتاکونومیست،ایرانایران،صباپارسینه،دانا،آنالین،نسیمخبرآنالین،یرخبپایگاهتعادل/روزنامهتسنیم/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
نویناخبارآنالین،-اقتصادصبحاطلس،تهران،صبح،598آنالین،روزنامهروزانه،خبرحوزه،آنالین،اعتمادها،ینربرتنیوز،منجیلامروز،اصفهانآنالین،

۲۱

۲۳

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KHFR8NAO
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)۰۸:۱۳-۹۹/۰۴/۱۱((تهران)یحرتشسالنبهقانونیپزشکیتجهیزمیشود/مستقلپردیس16مادهکمپ

مشت کمپ ساخت تحقق عدم به توجه با گفت: پردیس شهرستان انقالب و عمومی آنردادستان اقدامات که هستیم پردیس شهرستان در مستقل کمپ ساخت دنبال به لواسان با ک
برسیم.نتیجهبهزودیبهیمرامیدواکهاستیراداکراسیوبرمرحلهدروشدهانجام

آقاجا گفترعلیرضا در پردیس شهرستان انقالب و عمومی دادستان دفتروی افتتاح خصوص در فارس خبرنگار با قانونیگو بهبودپزشکی بر آن تأثیرات و

بود.پردیسشهرستانمردمینهردیآرزوهایازیکیکزرماینافتتاحکرد:اظهارشهروندان،بهخدمات

خدمات از میخواست که فردی داد: ادامه قانونیوی شپزشک به باید شود زمانربهرهمند طوالنی مسافت این و میکرد مراجعه تهران شهر اززق را یادی

نداشت.پردیستأسیستازهشهرستانبراییباییزچهرهاینومیبردبینازشهروندان

م این افزود: پردیس شهرستان انقالب و عمومی بهردادستان کمک با قانونیکز شهپزشک مسؤوالن ظرفیتراستان، با و شد افتتاح گذشته روز شهرستانی و ی

میدهد.انجامکاملودرستراخودوظایفکامل

مرآقاجا این کار به آغاز از ماه هشت از بیش اکنون هم کرد: اضافه ماهانهری میانگین صورت به و میگذرد پذیرش241کز افزایش برای و میشوند پذیرش نفر

ندارد.وجودمشکلینیز

هستند.قضاییدستگاهپرتوانبازوینیزیردیگمسائلدربلکهندارداختصاصحرجوضربموضوعبهفقطقانونیپزشکیمراکزشد:یادآوروی

دیگ اقدامات چه پردیس شهرستان دادستانی درجه ارتقاء برای اینکه خصوص در پردیس شهرستان انقالب و عمومی ماردادستان گفت: شود، انجام باید ی

گرفت.خواهدصورتاستانقرشبهگیربزبسیارخدمتبدهدخراتفاقایناگروشودمستقرویزانداراهنیزکزرماینیحرتشسالنتاهستیمایندنبال

باشیم.داشتهپذیرشنیزدیگرشهرهایازمیتوانیمشود،تجهیزیحرتشسالنبهاگرقانونیپزشکیاینکرد:یحرتصیرآقاجا

ماده کمپ احداث سرانجام و پردیس در کارتنخوابها و متجاهر معتادان تعداد افزایش خصوص در استاندا16وی با گذشته سال که هماهنگی با یرگفت:

است.نرسیدهنتیجهبهظاهربهاماشودساختهلواسانباکرمشتکمپیشدمقررمنطقهاینازاستاندارگذشتهسالبازدیدطیوگرفتصورتتهران

مشت کمپ ساخت تحقق عدم به توجه با کرد: بیان پایان در پردیس شهرستان انقالب و عمومی درردادستان مستقل کمپ ساخت دنبال به لواسان با ک

برسیم.نتیجهبهزودیبهیمرامیدواکهاستیراداکراسیوبرمرحلهدروشدهانجامآناقداماتکههستیمپردیسشهرستان

س/م/67016پیام/انتهای

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HHJFRVJY


)۰۴:۳۹-۹۹/۰۴/۱۲(گلستاندرکربنکسیدومنگازبامسمومیتاثربرنفر۲گرم

داد.خبرسالنخستماههدودرکربنکسیدومنگازبامسمومیتاثربرنفر2گرمازگلستانقانونیپزشکیکلمدیر

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران کلرگازباشگاه مدیر زارعی حسین قانونیگان، سال،پزشکی نخست ماهه دو طی گفت: نفر۲گلستان

است.یافتهکاهشدرصد۳۳قبلسالمشابهمدتنسبتتعداد،اینکهدادنددستازراخودجانگلستاندرکسیدکربنومنگازبامسمومیتاثربر

است.مذکورمدتدرفوت،علتتعیینوارجاعیپروندههایتعداداساسبرآمار،اینافزود:بودندنزنفریکومردنفریکتعداد،اینازاینکهبیانبااو

بودند.نفر۳کسیدکربنومنگازبامسمومیتتلفاتگذشته،سال

)۰۵:۱۸-۹۹/۰۴/۱۱(گلستانترافیکیحوادثجانباختگاندرصدی30کاهش

سال ابتدایی ماهه دو طی تعداد99ایسنا/گلستان قبل،36، سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این که دادند دست از را خود جان گلستان استان رانندگی حوادث در 30نفر
است.داشتهکاهشدرصد

اعالم اساس قانونیبر امسالپزشکی ابتدایی ماهه دو در تعداد36گلستان، این از که جانباختند استان در رانندگی حوادث اثر بر و31نفر مرد نزنفر5نفر

بودند.

است.بودهیردرونشهمسیرهایدرمورد6باآنازپسویربرونشهجادههایدرمورد30باترافیکیحوادثتلفاتینربیشت

امسال اول ماهه دو طی مراکز798همچنین به تصادف از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر مدتپزشکی با مقایسه در رقم این که کردند مراجعه استان

است.داشتهکاهشدرصد40حدودبوده،نفر341وهزاریککهقبلسالمشابه

بودهاند.نزنفر181ومردنفر617تعداد،99سالاولماههدوطیتصادفمراجعینکلاز

پیامانتهای

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KHFSMNFV
http://www.newswire.ir/MHFRK0GL


/۹۹/۰۴(یزکرماستانقانونیپزشکیهایپروندهفراوانیینربیشتیرگیردونزاعخبرداد؛یزکرماستانقانونیپزشکیکلرمدی
۱۱-۱۵:۰۳(

است.یرگیردونزاعبهمربوطیزکرماستانقانونیپزشکیهایپروندهفراوانیینربیشتگفت:یزکرماستانقانونیپزشکیکلرمدیاراک-

د و نزاع کرد: اظهار خبرنگاران جمع در چهارشنبه روز رضایی علی مهر، خبرنگار گزارش غرگیربه و رانندگی تصادفات خاکیری، بندهای و سدها در شدگی ق

میدهد.تشکیلرایزکرماستانقانونیپزشکیپروندههایحجمینربیشت

بررسی به اشاره با و۱۰وی د۵۹۴هزار و نزاع درگیرپرونده و نزاع هنگام در متأسفانه کرد: عنوان گذشته سال در درگیری از بیشتر وارده جراحات آثار یرگیری

کرد.تالشافرادتحملآستانهباالبردنبراینزاعگونهرهازیرگیوجلبرایبایستیواست

قانونیکلرمدی مپزشکی دانستزکراستان مؤثر تصادفات بروز در را انسان و جاده خودرو، وی هزار هشت گذشته سال افزود: تصادفات۳۹۹و پرونده

شد.بررسییزکرماستانقانونیپزشکیدررانندگی

قصیه این به نسبت خانوادهها اهمال و توجهی بی با خاکی بندهای و سدها در شنا ممنوعیت و دهنده هشدار تابلوهای وجود با گرم فصل در گفت: رضایی

غ طورشاهد به هستیم اماکن این در افراد شدگی غرق گفت میتوان که سالری نسبت به گذشته سال در استان خاکی بندهای و سدها در شدگی ۹۷،۱۹ق

باشند.داشتهویژهتوجهحوزهاینممنوعیتهایبهمردماستنیازکهاستداشتهافزایشنفر

جدید ساختمان قضائیه قوه هفته گرامیداشت با همزمان افزود: قانونیوی شدهپزشکی انجام حوزه این در خوبی اقدام گفت میتوان که شد افتتاح استان

است.

آیندهاقتصادخبرآنالین،یرخبپایگاهایسنا/ایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۴:۲۳-۹۹/۰۴/۱۲(کردستاندرکارازناشیحوادثدرصدی14افزایش

۴

۶

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JHFRPD73
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)۰۴:۳۱-۹۹/۰۴/۱۲()ه(کرمانشابودقلبیحادیربیماپناهیآسیهفوتعلتکرمانشاه:قانونیپزشکیکلرمدی

)۲۳:۳۲-۹۹/۰۴/۱۲()ر(بوشهباختجانکرونااثربردشتستانقانونیپزشکرئیسشد؛آسمانیسالمتمدافع

گفت.وداعرافانیدارکرونایربیمابامبارزهروزچندازپسدشتستانشهرستانقانونیپزشکرئیس-بوشهر

رئیس خلیلی خضر دکتر مهر، خبرنگار گزارش قانونیبه درپزشک قبل ساعاتی کرونا با مبارزه روز چند از پس سالمت مدافع پزشک دشتستان، شهرستان

شتافت.حقدیداربهشیرازاصغرعلیبیمارستان

۸

۲۲
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فخ غالمرضا دکتر از بعد دلوار ساحلی بخش بوالخیر روستای اهالی از خلیلی وردکتر کرونا با مبارزه جبهه در که است بوشهر استان سالمت مدافع دومین ی،

داد.دستازراخودجانبهمردمبهخدمت

خبر،اتحادنیوز،منجیلک،وستابناک،یرخبپایگاهکیهان/روزنامهدفاعمقدس/پانا،سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهفارس،ایرنا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
پوشرسایران،ورزشیپزشکینیوز،حوزهبسیج،نیوز،فاشی،رفوخبرکنا،رنو،سالمنیوز،راکیها،ریارشه

)۱۹:۲۱-۹۹/۰۴/۱۱((یزد)داردادامهاجتماعییرگذافاصلهرعایتجهتیزدفرمانداربازدیدهایویرپیگی

شد.انجامیزدقانونیپزشکیوخانهقهوهورزشی،هایباشگاهها،داروخانهازاجتماعییرگذافاصلهرعایتجهتیزدفرمانداربازدیدهایویرپیگی

خب گزارش رستگارگزاربه محمد سید یزد، موج مری در حضور با یزد فرماندار قانونیکزری فپزشکی با دیدار ضمن یزد، کلراستان مدیر آیتی پزشکییبرز

کاقانونی و یزد تشراستان سالن مختلف بخشهای از مجموعه این ادارکنان واحدهای و آزمایشگاه جریح، در و کرد بازدید و... اینری موجود مشکالت یان

گرفت.قرارکزرم

اعالم را موجود مشکالت و ارائه گرفته صورت خدمات و اقدامات روند از ،گزارشی فرماندار ویژه توجه از قدردانی و خیرمقدم عرض ضمن آیتی است: گفتنی

کرد.

رستگا محمد مدیرسید تالش از قدردانی ضمن بازدید این در کاری و قانونیکنانریت مدیپزشکی مضاعف تالش و ایثار کرد: کاربیان و پزشکیکنانریت

است.ستودنیکافیامکاناتوفضاکمبودبهتوجهباقانونی

ط اجرای بر همچنین یزد گذارفرماندار فاصله جلرح جهت به پیشگیرانه اقدامات و اجتماعی هوشمند پیگیرگیوی ودرخصوص تاکید کرونا شیوع از حلری و ی

داد.مساعدقولمطروحهمسائل

کرد.تاکیداجتماعییرگذافاصلهبرغیرهوهاخانهقهوهورزشی،هایباشگاهها،داروخانهپزشکان،مطبازشبانهوبازدیدگشت️دریزدفرماندارهمچنین

فرماندا عمومی روابط گزارش بدلیلربه خانه قهوه یک و ورزشی باشگاه یک و داده الزم تذکرات بهداشتی مسائل خصوص در متصدیان به بازدید دراین یزد، ی

شدند.پلمپاجتماعییرگذافاصلهحرطنکردنرعایت

)۰۲:۵۲-۹۹/۰۴/۱۲(رضوی)خراسان(+عکسبود!هویتبدونجسدتنبرلباسهااینجنایی/پرسزباکمکدرخواست

متر چاه دل در انسان یک جسد شده کشف بقایای درباره پزشکی دقیق بررسیهای انجام از آجوپس کورههای کهزپرکه کرد تغییر حالی در جنایی پرونده این تحقیقات روند مشهد، ی
است.جوانمردیکبهمتعلقمذکوراستخوانهایشدمشخص

متر چاه یک روبی الی مشغول مقنی چند که زمانی گذشته، اردیبهشت هفدهم خراسان: آجوروزنامه کورههای در ناگهانزپرکه بودند، فارمد روستای اطراف ی

داشت. قرار چاه درون حصارهای کنار جسد بقایای از بخشی و بود نکرده سقوط چاه عمق به هنوز که شدند رو به رو انسان یک جسد پیکر از نیمی بقایای با

دادند.گزارشپلیسبهراجسدکشفموضوعنگرانیبامقنیهابعددقیقهچند

(بوشهر)باختجانکرونااثربردشتستانقانونیشکپزرئیسمهر:|خبرخبرادامهادامه
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نژاد احمدی اکبر علی قاضی حضور با ترتیب آج(بدین کورههای در مشهد) عمد قتل ویژه بازپرقاضی شد. آغاز باره این در تحقیقات مذکور، روستای اطراف ی

احتمال این خاوران» سازان آینده والیبال «کانون تبلیغی عنوان با و پپسی آرم با پیراهنی همچنین و چاه درون زنانه پوششهای برخی و دمپایی شدن پیدا

است.اندامدرشتزنیبهمربوطجسدکهگرفتقوت

شعبه قاضی سوی از ویژهای دستورات صدور با و دلیل همین کانونهای208به این شناسایی با گستردهای تحقیقات مشهد، انقالب و عمومی دادسرای

نیامد.دستبهتخصصیبررسیهایازمهمینتیجهاماشد،آغازتبلیغاتی

تخصصی بررسیهای و معاینات دیگر و انای دی آزمایشهای انجام با خواست قانونی پزشکان از قضایی مقام دیگر، سوی از است، حاکی خراسان گزارش

دکترآ دستور به که بود گونه این کنند. نظر اعالم شده کشف جسد بقایای وسال سن و جنسیت درباره حجارپزشکی، قانونیکلرمدی(یزیا خراسانپزشکی

همکا با پزشکی گوناگون آزمایشهای قانونییررضوی) جوانیرمپزشکی مرد به مربوط جسد که شد مشخص نهایت در و یافت ادامه باره این در کشور کز

م40تا22بین از سال یک از کمتر که است کهرساله بود اندام درشت فردی مقتول که بود آن بیانگر پزشکی بررسیهای نتیجه همچنین میگذرد. وی گ

نظر که این بیان با نژاد احمدی قاضی شد. کشیده بیرون آب چاه عمق از نشانان آتش توسط وی اسکلت قانونیبقایای اینپزشکی در تحقیقات روند

تلفنهای با اند، آورده دست به اطالعاتی مقتول هویت از یا دارند گمشده افراد کسانی چه چنان خواست شهروندان از داد، تغییر را جنایی یا110پرونده

بدهند.اطالع09370099571

باتوتابناککنا،ریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۰۳-۹۹/۰۴/۱۲(رضوی)خراسان(که!ومترچاهدلدرجوانمردجسدماجرای

متر چاه دل در انسان یک جسد شده کشف بقایای درباره پزشکی دقیق های بررسی انجام از آجوپس های کوره پروندهزپرکه این تحقیقات روند مشهد، ی

است.جوانمردیکبهمتعلقمذکورهایاستخوانشدمشخصکهکردتغییرحالیدرجنایی

متر چاه یک روبی الی مشغول مقنی چند که زمانی گذشته، اردیبهشت هفدهم خراسان، گزارش آجوبه های کوره در بودند،زپرکه فارمد روستای اطراف ی

قرار چاه درون حصارهای کنار جسد بقایای از بخشی و بود نکرده سقوط چاه عمق به هنوز که شدند رو به رو انسان یک جسد پیکر از نیمی بقایای با ناگهان

دادند.گزارشپلیسبهراجسدکشفموضوعنگرانیباهامقنیبعددقیقهچندداشت.

نژاد احمدی اکبر علی قاضی حضور با ترتیب آج(بدین های کوره در مشهد) عمد قتل ویژه بازپرقاضی شد. آغاز باره این در تحقیقات مذکور، روستای اطراف ی

احتمال این خاوران» سازان آینده والیبال «کانون تبلیغی عنوان با و پپسی آرم با پیراهنی همچنین و چاه درون زنانه های پوشش برخی و دمپایی شدن پیدا

است.اندامدرشتزنیبهمربوطجسدکهگرفتقوت

ضوی)راسان(خر+عکسبود!هویتبدونجسدتنبرلباسهاجنایی/اینسپربازکمکخواستدرنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه
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شعبه قاضی سوی از ای ویژه دستورات صدور با و دلیل همین های208به کانون این شناسایی با ای گسترده تحقیقات مشهد، انقالب و عمومی دادسرای

نیامد.دستبهتخصصیهایبررسیازمهمینتیجهاماشدآغازتبلیغاتی

تخصصی های بررسی و معاینات دیگر و ای ان دی های آزمایش انجام با خواست قانونی پزشکان از قضایی مقام دیگر، سوی از است، حاکی خراسان گزارش

کنند.نظراعالمشدهکشفجسدبقایایوسالسنوجنسیتدربارهپزشکی،

دکترآ دستور به که بود گونه حجاراین قانونیکلرمدی(یزیا همکاپزشکی با پزشکی گوناگون های آزمایش رضوی) قانونییرخراسان دررمپزشکی کشور کز

بین جوانی مرد به مربوط جسد که شد مشخص نهایت در و یافت ادامه باره م40تا22این از سال یک از کمتر که است همچنینرساله گذرد. می وی گ

شد.کشیدهبیرونآبچاهعمقازنشانانآتشتوسطویاسکلتبقایایکهبوداندامدرشتفردیمقتولکهبودآنبیانگرپزشکیهایبررسینتیجه

نظر که این بیان با نژاد احمدی قانونیقاضی گمشدهپزشکی افراد کسانی چه چنان خواست شهروندان از داد، تغییر را جنایی پرونده این در تحقیقات روند

بدهند.اطالع09370099571یا110هایتلفنبااند،آوردهدستبهاطالعاتیمقتولهویتازیادارند

امروزاصفهانفارس،خلیجآنالین،ایرانفرارو،نیوز،آفتابیرخبپایگاهخراسان/روزنامهدیگر:منابع

)۱۶:۰۱-۹۹/۰۴/۱۳(شمالیخراساندرساختگیتصادفیکتنهاکشف

نبود.فقرهیکازبیشنیزپارسالبهاردررقماینالبتهکهشدکشفاستانایندرساختگیتصادفیکتنهاامسالبهارگفت:شمالیخراسانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-بجنورد-

حال و بود شده گزارش کشته عنوان به هم نفر یک امسال ساختگی تصادف در داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در جمعه روز محمدزاده حسن دکتر

اند.شدهکشتهنزیکومرد۸کهبودشدهوانمودچنینپارسالساختگیتصادفاتدرآنکه

صحنهسا و ساختگی تصادفات گزارش روند فزوی برای گذشتهری سال کل در افزود: و دانست کاهش به رو را استان این در ها بیمه تصادف۹یب فقره

داشت.کاهشدرصد۲۵آنازپیشسالبامقایسهدررقماینکهبودشدهکشفاستانایندرساختگی

وامیکندراتصادفسازانُمشتصدمات،نوع

قانونیکلرمدی اینکهپزشکی بیان با شمالی قانونیخراسان تصادفاتپزشکی بودن ساختگی یا و واقعی به تواند می افراد، به وارده صدمات نوع اساس بر

است.شناساییقابلآنشدهگردانیرکاویزساصحنهنوعازتصادفاتازناشیطبیعیصدماتگفت:ببرد،پی

سا صحنه نوعی به تصادفی، یا و فرسوده خودروهای از استفاده با افراد ساختگی، تصادفهای در افزود: محمدزاده کنندزدکتر می فی با بیمههارتا آنانیب از

کنند.یافتردغرامتعنوانبهراهنگفتیمبالغ

استوارداتیساختگیتصادفاتبیشتر

ش مسووالن بیشتر توجه خواستار کارشناسانروی نظرات نقطه به پلیس نیز و بیمه قانونیکتهای مشکپزشکی تصادفهای تشخیص گفت:وبرای و شد ک

سا صحنه به اقدام استان این در که است استانها دیگر شهروندان به مربوط ساختگی تصادفات ادازبیشتر روند اینکه به توجه با و میکنند تصادفاتری ی

سا آسان ادازجادهای سخت روند جمله از مختلف مشکالت با دیگر استانهای در میشوند حادثه دچار که افرادی تا شده اینری از برخی نشوند، مواجه ی

میکنند.استفادهسوءماجرا

از که نامهای با افراد این افزود: قانونیمحمدزاده دردپزشکی برای خود شهر در کردهاند تصادفریافت چون شرایط این در که میکنند اقدام بیمه غرامت یافت

ضوی)راسان(خرکه!ومترچاهدلدرجواندمرجسدایماجرک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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نمیشود.انجامتصادفصحنهبررسیبهنسبتیادیزیرگیسختاست،دادهرویدیگرمنطقهایدر

قانونیکلرمدی تصادفپزشکی اینکه بیان با شمالی برایخراسان خاصی های تیم داشت: اظهار است، شده تبدیل شغل به سودجویان برخی برای ساختگی

نظر از که شهرهایی حتی و ها استان در بیشتر و اند شده ایجاد پردرآمد کار قانونیاین پیگیپزشکی برای حتی گاه و کنند می فعالیت هستند تر یرضعیف

گیرند.میکیلوغرامتیافتردروند

استشدهناامنتصادفسازانبرایشمالیخراسان

کارشناسان و نیروها تالش با افزود: محمدزاده قانونیدکتر هاپزشکی تیم این و است شده ناامن ساختگی تصادفات عوامل برای استان این شمالی، خراسان

کنند.میاستاناینفضایازاستفادهسوءبهاقدامکمتر

در داشت: اظهار مجموع۲وی در امسال نخست که۶۰۰ماه اند دیده صدمه شمالی خراسان در رانندگی تصادفات اثر بر نفر۵۹۹نفر یک و حقیقی آن مورد

است.بودهساختگی

صدمات اینکه بیان با سالوی در تصادفات از آن۹۸ناشی از پیش سال به است،۳۳.۹نسبت یافته کاهش دردرصد سال۲گفت: نخست ۹۰۷نیز۹۷ماه

بودند.دیدهصدمهحقیقیصورتبهنفر۹۰۶آنهامجموعازکهبودنددیدهصدمهترافیکیحوادثاثربرنفر

اند.گذشتهرداستاناینهایجادهدرهموطنانازنفر۲۲۷گذشتهسالدرتصادفاتاثربرداشت:اظهاروی

)۰۵:۳۱-۹۹/۰۴/۱۲(شمالی)خراسان(گرمازبجنوردیساله۱۵دخترنجات

دختر شدن پرت مانع مردم کمک با سازمان امدادگران گفت: بجنورد ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان عملیات معاون ایرنا- شدند۱۵بجنورد- شهر ساختمان یک ششم طبقه از ساله
دادند.نجاتگرمازرانوجواناینترتیببدینو

اقدام خوشبختانه که شدند، اعزام موقعیت به ایستگاه دو از نجات و امداد ماموران داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در پنجشنبه روز خوشرفتار مجید

شد.دادهتحویلاجتماعیاورژانسعواملبهویونرسیدسرانجامبهامدادگرانواهالیموقعبهدخالتبانوجواندختر

یک داشت: اظهار گزوی با همسایه زارن و خواستریه می نوجوان دختر از کندی صحبت بیشتر دختر با خواستیم خانم این از نیز ما که نکند پرت را خودش

کند.گرمشرسو

خواستیم کند پیدا راه بام پشت به بود توانسته که نیز جوان پسر یک از گفت: کمکشوی سرعت به کند می صحبت همسایه با نوجوان دختر که زمانی در

داد.نجاتراآنشودحضورشمتوجهدختراینکهبدونخوشبختانهنیزجواناینوکند

گی سخت خانوادگی، مشکالت را خودکشی به اقدام علت نوجوان دختر این گفت: بجنورد ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان عملیات مادررمعاون و پدر ی

کرد.عنوانسرخوردگیو

دارد.را۱۸رتبهخودکشیدراستاناینشمالی،خراسانقانونیپزشکیکلرمدیگفتهبه

دارند.موفقهایخودکشیبیشترمردانامااستبیشترمردانبهنسبتزنانخودکشیبهاقدامهمچنین

آنالینیرهمشهیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۷:۴۹-۹۹/۰۴/۱۳(ی)ربختیاو(چهارمحالبگذرانیمنشویم"قر"غپویشباراتابستانگشت؛زبیباشیرجههایتلخیویرسناگزارش|

غ شاهد تابستان فصل در ویژه به ساله غرهر پویش در عضویت با را امسال اما هستیم سدها و رودخانهها در هموطنانمان شدگی اینرق از تلخی حوادث شاهد تا بگذارنیم نشویم ق
نباشیم.دست

خب گزارش شهرگزاربه از تسنیم هرسالری تعدادکرد، مدارس تعطیلی و تابستان فصل شدن شروع بازبا مردم از سفرخانوادههاییادی راهی میشوند،خود

موقترسف گذاشتن کنار آن از هدف که کاری و زندگیکسب تاو است ازروزمره تعطیالتیآنپس گذراندن با بهیژانرباوماندنییادبهمسافران انگیزه و

ب خود کاشانه و رارخانه خود فعالیت و کار و گیرندازًامجددگردند باعثبیاحتیاطیاماسر ایمنی موارد رعایت عدم بسیامیشودو بارتا سفرها این از ی

شود.همراهیزانزعرفتندستازمانندیرجبرانناپذیصدمات

بختیا و چهارمحال معتدل داشتنرآبوهوای و میکندی ترغیب را مسافران فراوان رودخانه و درتالب تابستان گرمای در سدها،آبهایتا وتاالبهاعمیق

بزنند.گشتیزبیباشیرجههاینیستکسیرکارهآبراهههاایندرکردنشنااینکهوایمنیمواردبهتوجهبدونیاچهرد

قلبی، حمله رودخانه، کف با برخورد و رفتن شیرجه عضله، گرفتن کافی، مهارت تشنجزنداشتن و تنفس کمبود و طوالنی رفتن غجملهازیرآب قرعوامل

د محدوده در اگر شرایط این بروز صورت در هرچند است سدها و رودخانه آب در افراد غرشدن ناجیان که باشد نجاتریا امکان دارند حضور آن در یق

چیکمکرسانیو اما دارد وجود آنها افرادزتوسط آمار رفتن باال باعث که بسیاشدهقرغی که است شناراین به مبادرت ممنوع شنا مناطق در کهمیکنندی

ندارد.حضورآنجادریقیرغنجاتهیچ

دادن دست از شاهد گذشته سال در که است نمایان جایی هشداردهنده عالیم به شهروندان بیتوجهی یا و38بیتفاوتی رودخانه در استانمان مردم از نفر

بودهایم.سدها

ندهیدرودخانههادررانوجوانانوکودکانبهشنااجازه

بختیا و چهارمحال احمر هالل جمعیت مدیرعامل مرتضویفر گفترسیداحمد در جلوی جهت امسال داشت: اظهار تسنیم با غرگیوگو از درری افراد شدگی ق

"غ پویش احمر هالل جمعیت رودخانهها امیدوارآب است انداخته راه به را نشویم" عرق جان از بتوانند پویش در حضور با مردم که محافظتزیم خود یران

کنند.

من از خروج صورت در اما بمانند خانه در کرونا شرایط این در خانوادهها میشود توصیه افزود: تفزوی مناطق در داشتند قصد اینکه صورت در و حضوررل یحی

ندهند.آبهاایندررانوجوانانوکودکانبهشنااجازهونکننداطراقسدهااطرافویاچههاردرودخانهها،کناردرباشندداشته

بختیا و چهارمحال احمر هالل جمعیت معمورمدیرعامل کرد: بیان می و خطرناک نقاط یارگآفراًل و مشخص خطر تابلوهای با آبگیرها و سدها اطراف ین

داشت.خواهدهمراهبهجانیخطراتعالئم،اینبهبیتوجهیاست،شدهحفاظبندی

شدندقرغاستاندرنفر38

مدی ساسانپور قانونیکلرعلی وبختیاپزشکی گفترچهارمحال در غوی افراد مجموع گذشته سال در داشت: اظهار تسنیم با ورگو رودخانهها در شده ق

بودند.نزنفر7ومردنفر31کهبودهنفر38استانسدهای

است.بودهنفریکباماهدیدرآمارینرکمتونفر11باگذشتهسالمردادماهدرشدگیقرغتعدادینربیشتافزود:وی
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)۰۳:۴۶-۹۹/۰۴/۱۴((لرستان)استاندکبسیارانسانیخطایزندانیان،ژنتیکتعییندرلرستان:قانونیپزشکیکلرمدی

دارد.وجودقانونیپزشکیدریفیرظودقیقبسیاردستگاههایواستاندکانسانیخطایژنتیکتعیینبحثدرگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

گفت در نظیفی حمیدرضا سالودکتر در زندانیان ژنتیک آمار به اشاره با ایسنا با آمار96گو این کرد: اظهار و100، تعیین را آنها ژنتیکی پروفایل که بوده نفر

کردیم.ارسالکشورقانونیپزشکیژنتیکبانکبه

سال در افزود: سال97،1500وی در و بیما1200نیز98نفر خاطر به که شود انجام بوده قرار بارنمونه آینده دوماه ظرف و افتاده تأخیر به ویروس کرونا ی

شد.خواهدانجاممهماینبهداشتیپروتکلهایتمامرعایت

گرفتهایم.سالسهایندرنمونه3300لرستانزندانیانژنتیکیرغربالگحرطاجرایابتدایازمجموعدرکرد:بیانلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

مرتب را جرمی که زندانیانی کرد: عنوان زندانیان ژنتیکی پروفایل اهمیت به اشاره با جرموی صحنه در او خون لکه و دهان آب مو، تار یک و کرده تکرار ًا

است.مجرمکدامبهمربوطنمونهاینکهمیشوداعالمقضاییمراجعبهًانهایتومیدهیممطابقتژنتیکیبانکبارانمونهباقیبماند

بحرانها وضعیت در بلکه جنایت و جرم بحثهای در تنها نه باشد داشته را ایران مردم تمام ژنتیکی پروفایل تمام بتواند کشور چنانچه کرد: اضافه نظیفی

داشت.نخواهدرامیشوددچارآنبهقانونیپزشکیکهرامشکالتیافرادهویتتعیینبرای

ظ و دقیق بسیار دستگاههای چراکه است اندک بسیار انسانی خطای زندانیان ژنتیک تعیین بحث در شد: یادآور لرستان قضایی شورای اینرعضو در یفی

یم.ردامقوله

پیامانتهای

)۰۳:۵۳-۹۹/۰۴/۱۴(باختندجانبرنجقرصمصرفاثربرهمدانی2امسال؛نخستماهه2در

اند.دادهدستازراخودجانبرنجقرصبامسمومیتاثربراستاندرمردیکونزیکامسالنخستماههدودرگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی ارتین سالودکتر در اینکه بیان با ایسنا، با هفت97،15گو شامل سالزنفر افزود: باختند، جان برنج قرص با مسمومیت اثر بر مرد هشت و ن

شش13نیز98 شامل سالزنفر مشابه مدت با مقایسه در که دادند دست از را خود جان برنج قرص با مسمومیت اثر بر مرد هفت و کاهش97ن ،13.3

است.داشتهدرصدی

بز معضلی فسفید آلومینیوم با مسمومیت اینکه بیان با ادامه در مطروی است، هندوستان شبهقاره در بهویژه جهان سراسر در کمپرداخته و آلومینیومرگ کرد: ح

تجا نامهای با میشود استفاده برنج همچون غالتی دانههای از حفاظت و ضدعفونی برای آن از که نامرفسفید با ایران در و سلفوس کویکفوس، همچون ی
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م و کنند مصرف آن شده باز تازه ظرف از را آن که هنگامی بهویژه است مهلک بسیار سمی یافت، را آن میتوان برنج شرقرص اثر بر آن آماسوگ عمیق، ک

است.بدنداخلیعناصربعضیافتادنکارازوقلب

م انواع دستهبندی طبق داد: ادامه مرکمالی در شود؛ می تقسیم «سلولی» و «سوماتیک» کلی دسته دو به سلولهارگ و بافتها از یک هر سلولی نوع از گ

هوا تنفس و متابولیکی فعالیت عملکرد، دارای و مردهاند بدن سلولهای و نسوج تمام حالت این در میرند. می هستند، جسم دهنده تشکیل عناصر یزکه

م خالف بر بارنیستند. بدون و کامل توقف آن در که سوماتیک ….زگ و قلب مغز، شامل بدن حیاتی اعضای اعمال جسمرگشت در حیات که میدهد خ

استسوماتیکگرمنوعازیزمغگرمدارد.ادامهسلولهاوبافتمثلجسمدهندهتشکیلعناصردرامامیشودمتوقف

مردخواهدزجرآورودردناکگیرماثردرفردومیکندمشکلدچاررامغزوتنفسیسیستمساعتچهارتاسهظرفقرصاینیکهرطوبه

خا وی بدن از سم و شد خواهد مسمومیت دچار کند استشمام را آن بوی یا بخورد را برنج قرص که فردی اینکه به اشاره با مروی و شود نمی پیرج در گ

وی که است فسفین گاز علت به فسفید آلومینیوم سمی خاصیت کرد: خاطرنشان داشت، سیتوتژخواهد میشودوگی آزاد رادیکال جراحات باعث و دارد کسیتی

میکند.نابودرابافتهاویرگیوجلحیاتیسلولهاییمهایزآنفعالیتازکه

قانونیکلرمدی معموپزشکی شد: یادآور همدان ویاستان معده به قرص ورود از دقیقه چند از پس اصلیژاًل کشنده پیامد میکنند. کار به آغاز سمی گیهای

معمو ویآن است، متفاوت زمان و مصرفی دوز میزان با آن عالئم میرساند. آسیب کلیه فوق غده به و است خون گردش سیستم ایستادن کار از بارزژاًل گی

س از عبارتند دیگر نشانههای و است دوپامین با درمان برابر در مقاومت شده دیده همخوردگی،رکلینیکی به حال سردرد، سینه، قفسه فشار خستگی، گیجه،

د دید ماهیچهها، ضعف رفتگی، خواب لرز، آتاکسی، اسهال، بیحسی، اووتهوع، است ممکن بود امکانپذیر سختی به بیمار کشیدن نفس اگر یرقان. و گانه

است.کلیهوکبدبرسماثردرمیشودنمایانکهبعدینشانههایبرود،کمابهسپسشدهتشنجوقلبیتمیرآقلب،نارسایی،ARDSدچارترتیببه

معمو برنج، قرص با مسمومیت تشخیص کرد: بیان پایان در سموی از که جاهایی در میپذیرد. صورت شاهدان یا شخص خود گزارش یا پزشکی گمان با اًل

رفتار گیاهان از شده ساخته برنج قرصهای با مسمومیت همانند مسمومیت این با باید دارد وجود آن شدن خورده سابقه و میشود استفاده برنج قرص

باشد.مثبتمیتواندمعدهشدهرقیقبخاربانیتراتنقرهتستمسمومیت،موارددرنشود

پیامانتهای

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۴/۱۴۱۳۹۹/۰۴/۱۴
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