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ستادیاخبار

)۰۶:۲۹-۹۹/۰۵/۱۱(کشورقانونیپزشکیسازماندر"کاشف"مستنداکران

است.شدهکشیدهتصویربهمستندایندرقانونی،پزشکیسازماندرشدهارائهخدماتازبخشیشد؛اکرانکشورقانونیپزشکیسازماندر"کاشف"داستانیمستند

شد.اکرانکشورقانونیپزشکیسازماندرامروزصبح"کاشف"داستانیمستندپویا؛خبرنگارانباشگاهحوادثخبرنگارگزارشبه

سازمان رئیس آرانی؛ مجسدی عباس قانونیدکتر کلپزشکی مدیران حضور با کنفرانس ویدئو بهصورت که مراسم این در قانونیکشور استانهایپزشکی مراکز

رهبربکشور معظم مقام تاکیدات از یکی کرد: اظهار هستیم، رسانهای" "سواد نیازمند اینکه بیان با شد، قوهرگزار هفته در قضائی مسئوالن با دیدار در ی

بود.مردمبهعملکردگزارشبرایرسانهوهنرزبانازاستفادهقضائیه،

اینکه بیان با قانونیسازمانوی تصپزشکی است، شده تهیه راستا همین در مستند این و نشده معرفی خوب مردم کرد:ربرای قدرتیح بر نرم قدرت امروز

دارد.ترجیحسخت

است.شدهکشیدهتصویربهمستندایندرقانونی،پزشکیسازماندرشدهارائهخدماتازبخشیکرد:خاطرنشانمسجدی

دهیمافزایشبایدرامردمفرهنگیورسانهایسواداستانها؛قانونیپزشکیکلمدیرانباکنفرانسویدئوارتباطدرمسجدیدکتر
)۹۹/۰۵/۱۱-۰۷:۱۴(

داد.افزایشرامردمارتباطیوحقوقیعاطفی،سوادبایدواستنشدهمعرفیخوبمردم،بهسازماناینقانونی:پزشکیسازمانرئیس

خب خبرنگار گزارش کلرگزاربه مدیران با کنفرانس ویدئو ارتباط در مسجدی عباس دکتر ، سیما و صدا قانونیی فیلمپزشکی پخش حاشیه در و استانها

نقش که کاشف قانونیمستند ویپزشکی از یکی افزود: است، کشیده تصویر به مهم پروندههای در دانشژرا نیازمند انسانها که است این سوم هزاره گیهای

دیگ سوادهای باید یعنی هستند متفاوتی مهارتهای ورو آموزش حوزه در سواد و رسانهای فرهنگی، ارتباطی، عاطفی، سواد آنها از یکی که کنند کسب را ی

است.پژوهش

میشود.منتقلآسانتریقرطاینازمفاهیمکهچرادارندتاکیدرسانهوهنرعرصهدرقویترچههرحضوربراخیردههدودریررهبمعظممقامگفت:وی

رهب معظم مقام ازتاکیدات یکی گفت: مسجدی بایدردکتر امروز و است مردم به عملکرد گزارش برای رسانه و هنر زبان از استفاده قضاییه قوه هفته در ی

کنید.معرفیمردمبهیقرطاینازراقانونیپزشکیسازمان

کرد.قدردانیهممستندفیلماینکارانرانددستهمهازقانونیپزشکیسازمانرئیس
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)۰۷:۵۸-۹۹/۰۵/۰۸(امسالبهاردرتصادفاتتلفاتکاهش

جارگزارخب سال نخست ماهه سه در میزان- وری هزار سه چهار481ی تلفات آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر
است.شدهکمتردرصد16.2بود،نفر153وهزار

ورگزارخب هزار دو رانندگی حوادث تلفات کل از امسال بهار در میزان، و833ی مرد برونزنفر648نفر و درون محورهای در تلفات آمار مدت این در بودند. ن

یافت.کاهشیرشه

بیشت گزارش این اساس شهربر برون محورهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات حجم ورین هزار دو امسال بهار در رقم این که است است.274ی بوده نفر

شه درون مسیرهای آن از بارپس با981ی روستایی مدت214، این در میگیرند. قرار تلفات آمار بعدی رتبههای در فوتی یک با اختصاصی راه در11و نیز نفر

است.بودهدرصد20سایرویرشهبرونو4.5یرشهدرونمحورهایدرتلفاتکاهشمیزاناند.دادهدستازراخودجانمسیرهاسایر

جا سال نخست ماهه سه باردر فارس استانهای آمارها مطابق با272ی تهران با271، کرمان بیشت220و بارفوتی ایالم استانهای و و26ین کهگیلویه ،

داشتند.راتصادفاتتلفاتآمارینرکمتفوتینفر46بایربختیاوچهارمحالو44بابویراحمد

قانونیپزشکیبهارجاعیمصدوماندرصدی30کاهش

مراکز به که رانندگی حوادث مصدومان آمار مدت این قانونیدر کردندپزشکی طو30.8مراجعه به یافت کاهش کهردرصد و61ی حوادث228هزار مصدوم

بودند.نزنفر972وهزار14ومردآنانازنفر256وهزار46کهشدندارجاعقانونیپزشکیمراکزبهرانندگی

خردادتصادفاتدرنفر1500ازبیشگرم

جا سال ماه خرداد وردر یکهزار و508ی یکهزار که باختند جان رانندگی حوادث در و197نفر مرد آنان از خردادزنفر311نفر با مقایسه در آمار این بودند. ن

است.یافتهکاهشدرصد4.4بود،نفر578ویکهزارتصادفاتتلفاتآمارکهگذشتهسالماه

به ارجاعی تصادفات مصدومان قانونیتعداد ماهپزشکی این در و25نیز قبل294هزار سال مشابه مدت به نسبت که شده گزارش کاهش15.7نفر درصد

میدهد.نشان

آمار است، بوده سال ابتدایی دیگر ماه دو از بیش ماه خرداد در تلفات آمار که میدهد نشان امسال نخست ماهه سه در تصادفات تلفات آمار مقایسه اما

است.شدهثبتنفر508ویکهزارخرداددرو141ویکهزاراردیبهشتدر،832فروردیندرتلفات

سازمان دارد. تصادفات کشتههای آمار رفتن باال آن تبع به و سفرها افزایش از نشان موضوع قانونیاین کشورپزشکی بر حاکم خاص شرایط به توجه با کشور

بیما شیوع غیرضرورو سفر گونه هر از میکند توصیه هموطنان به کرونا حتمری سفر، انجام ضرورت صورت در و نمایند اجتناب اجرایی و ایمنی نکات رعایت ًا

دهند.قرارتوجهموردراهشدارهاوتوصیهها

دهیمایشافزبایداردممرهنگیفروسانهایرسوادسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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تهراندرتلفاتینربیشتهستند/سال49یرزموتورسوارانتلفاتدرصد60ازبیش

پیام/انتهای

کنا،رنیوز،بهارناطقان،نیوز،شیعهنیوز،ماشینآنالین،جوانیرخبپایگاهمواجهه/امروز،رویدادقلم،صاحبخراسان،روزنامهفارس/یا،رآیرگزارخبدیگر:منابع
نیوزنخستآنالین،چابکجوان،تابناک

)۰۹:۵۲-۹۹/۰۵/۰۸(استقانونیپزشکیدغدغههایازپزشکیکادرازشکایتکاهشوقصورازیرپیشگی

پیشگی گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان رییس ایرنا- - بررسیرتهران دست در موضوعات و دغدغهها از درمانی کادر از شکایت کاهش برای راهکارهایی یافتن و پزشکی قصور از ی
است.قانونیپزشکیسازمان

سازمان از ایرنا چهارشنبه روز گزارش قانونیبه مسجدیپزشکی عباس رییسکشور، جدید مشاوران با نشستی تخصصیدر های کمیسیون در سازمان این

توجه مورد باید که است مواردی جمله از آرا نتایج شدن نزدیکتر نیز و رویه وحدت این به رسیدن های راه و ها کمیسیون نظرات ارائه در رویه وحدت گفت:

گیرد.قرارهاکمیسیونکارشناسان

ت با ارأوی لزوم بر منظمزکید شکل به حاضر حال در که است مهمی نکات از ها کمیسیون کارشناسان آموزش افزود: ها کمیسیون کارشناسان شدهیابی آغاز

یابد.ادامهایشایستهومطلوبنحوبهاساتیدهمگامیوهمراهیبایمرامیدواواست

سازمان قانونیرییس برقراپزشکی امکان ساختن فراهم به اشاره مربا کمیسیون با نیز و یکدیگر با ها استان در ها کمیسیون کنفرانسی ویدئو ارتباط یزکری

شهرتص بین تردد کاهش زمینه در خوبی بسیار نتایج شده آغاز گذشته سال ماه بهمن از که ارتباط این کرد: تسریح و پرونده طرفین بهری رسیدگی در یع

برقرا روند آنکه ضمن است، داشته همراه به ها امیدوارپرونده و شده برقرار نیز بهداشت وزارت با الکترونیکی ارتباط دری امکان و آن شدن کامل با یافتریم

شود.افزودههارسیدگیسرعتبهوکاستهمراجعانمشکالتازبخشیمراجعان،پروندهالکترونیکی

پیگی دست در های ایده از یکی داد: ادامه طرمسجدی اجرای سازمان، در نهری تا است تخصصی های کمیسیون در ها پرونده کور سر دو گره بررسی ح

افزوده ها پرونده به رسیدگی کیفیت و دقت میزان بر ترتیب بدین و نباشد مشخص ها کمیسیون تشکیل حین پرونده هر کارشناسان نه و پرونده طرفین

شود.

های برنامه دیگر جمله از پزشکی تخلفات و قصور حوزه در کاربردی های پژوهش انجام کرد: خاطرنشان پزشکی تخلفات و قصور حوزه در پژوهش در وی

و اساتید تمامی از مسیر این در و رود می شمار به ها آن کاهش برای راهکارهایی به رسیدن و موارد این بروز علل شناخت و بررسی جهت در سازمان

کنیم.میدعوتمسیرایندرهمراهیبرایپزشکیجامعهفرهیختگان

تمسجدی اینأبا استقبال بر کاکید های ایده و نظرات از بررسیرسازمان های مدل و ها شیوه حوزه در داشت: اظهار کارشناسان و متخصصان گشای

مط متعددی پیشنهادات کار، کیفیت افزایش نیز و ها کمیسیون در ها برایرپرونده دلسوز متخصصان همه از این بر عالوه است، بررسی دست در و شده ح

یم.رداکمکطلبگشارکاهایایدهارائه

سازمان رییس مشاوره سمت در کنون تا که پزشکی جامعه نخبگان زحمات و ها تالش از تشکر ضمن قانونیمسجدی پزشکیپزشکی های کمیسیون امر در

کرد.موفقیتآرزویجدیدینرمشاوبرایاند،کردهتالش

امسالبهاردرتصادفاتتلفاتکاهشان:میز|خبرخبرادامهادامه
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مدی سلحشور بابک جلسه این وردر دغدغه نیز و تخصصی های کمیسیون حوزه در شده انجام اقدامات برخی از گزارشی نیز سازمان های کمیسیون امور کل

کرد.ارائهخدماتکیفیوکمیافزایشراستایدرحوزهاینهایبرنامه

کنارآنالین،شفانما،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۲۶-۹۹/۰۵/۰۸(شودمیبررسیکورسردوگرهبصورتهاپرونده؛کشورقانونیپزشکیسازمانرییس

سازمان قانونیرییس پیگیپزشکی دست در های ایده از یکی گفت: طرکشور اجرای سازمان، در هایری کمیسیون در ها پرونده کور سر دو گره بررسی ح

.نباشدمشخصهاکمیسیونتشکیلحینپروندههرکارشناساننهوپروندهطرفیننهتااستتخصصی

سازمان از ، سالمت صبای گزارش قانونیبه تخصصیپزشکی های کمیسیون در سازمان این رییس جدید مشاوران با نشستی در مسجدی عباس کشور،

توجه مورد باید که است مواردی جمله از آرا نتایج شدن نزدیکتر نیز و رویه وحدت این به رسیدن های راه و ها کمیسیون نظرات ارائه در رویه وحدت گفت:

گیرد.قرارهاکمیسیونکارشناسان

ت با ارأوی لزوم بر شدهزکید آغاز منظم شکل به حاضر حال در که است مهمی نکات از ها کمیسیون کارشناسان آموزش افزود: ها کمیسیون کارشناسان یابی

یابد.ادامهایشایستهومطلوبنحوبهاساتیدهمگامیوهمراهیبایمرامیدواواست

سازمان قانونیرییس برقراپزشکی امکان ساختن فراهم به اشاره مربا کمیسیون با نیز و یکدیگر با ها استان در ها کمیسیون کنفرانسی ویدئو ارتباط یزکری

شهرتص بین تردد کاهش زمینه در خوبی بسیار نتایج شده آغاز گذشته سال ماه بهمن از که ارتباط این کرد: تسریح و پرونده طرفین بهری رسیدگی در یع

برقرا روند آنکه ضمن است، داشته همراه به ها امیدوارپرونده و شده برقرار نیز بهداشت وزارت با الکترونیکی ارتباط دری امکان و آن شدن کامل با یافتریم

شود.افزودههارسیدگیسرعتبهوکاستهمراجعانمشکالتازبخشیمراجعان،پروندهالکترونیکی

پیگی دست در های ایده از یکی داد: ادامه طرمسجدی اجرای سازمان، در نهری تا است تخصصی های کمیسیون در ها پرونده کور سر دو گره بررسی ح

افزوده ها پرونده به رسیدگی کیفیت و دقت میزان بر ترتیب بدین و نباشد مشخص ها کمیسیون تشکیل حین پرونده هر کارشناسان نه و پرونده طرفین

شود.

های برنامه دیگر جمله از پزشکی تخلفات و قصور حوزه در کاربردی های پژوهش انجام کرد: خاطرنشان پزشکی تخلفات و قصور حوزه در پژوهش در وی

و اساتید تمامی از مسیر این در و رود می شمار به ها آن کاهش برای راهکارهایی به رسیدن و موارد این بروز علل شناخت و بررسی جهت در سازمان

کنیم.میدعوتمسیرایندرهمراهیبرایپزشکیجامعهفرهیختگان

ت با کاأمسجدی های ایده و نظرات از سازمان این استقبال بر پروندهرکید بررسی های مدل و ها شیوه حوزه در داشت: اظهار کارشناسان و متخصصان گشای

مط متعددی پیشنهادات کار، کیفیت افزایش نیز و ها کمیسیون در ایدهرها ارائه برای دلسوز متخصصان همه از این بر عالوه است، بررسی دست در و شده ح

یم.رداکمکطلبگشارکاهای

سازمان رییس مشاوره سمت در کنون تا که پزشکی جامعه نخبگان زحمات و ها تالش از تشکر ضمن قانونیمسجدی پزشکیپزشکی های کمیسیون امر در

کرد.موفقیتآرزویجدیدینرمشاوبرایاند،کردهتالش

استقانونیشکیپزدغدغههایازشکیپزکادرازشکایتکاهشوقصورازیپیشگیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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مدی سلحشور بابک جلسه این وردر دغدغه نیز و تخصصی های کمیسیون حوزه در شده انجام اقدامات برخی از گزارشی نیز سازمان های کمیسیون امور کل

کرد.ارائهخدماتکیفیوکمیافزایشراستایدرحوزهاینهایبرنامه

)۱۰:۰۳-۹۹/۰۵/۱۰(رسیدنفرهزار100در6.3بهایراندرخودکشیاثربرفوت

د روز دهمین در مسوول، مقام این هشدار داد. هشدار خودکشی آمار صعودی رشد به نسبت کشور کل قانونی پزشکی سازمان ییس کارر روشنیمقدم؛ عمران کاررگذشت به مشغول گر
شد.حرمطهویزهشهردر

سال:کا کهرگرشعار خود21ی حقوق، پرداخت ماهه یک تاخیر دلیل به خانواده معاش تامین در استیصال و ناتوانی و مالی شدید فقر دنبال به ماه خرداد

کا این خودکشی دنبال به کرد. حلقآویز سوخت منبع با همجوار داربست از و کار محل در خودسوررا از پس که جانباززگر میانکوهی؛ آزادی جهانگیر ی

اجتماعی مددکاران انجمن رییس موسویچلک؛ حسن سید بود، امسال ماه خرداد در معیشتی شدید مشکل دلیل به خودکشی مورد دومین کرمانشاهی،

نیست.»تحملقابلافرادازیربسیابرای«فقرکهدادهشدارمسووالنبهخطاب«اعتماد»باگوییوگفتدرایران

پیامی حاوی و اجتماعی اعتراض از نحوهای عمومی، مکانهای و عام مالء در خودکشیهای که بود گفته روانپزشک، معتمدی؛ هادی هم، پیش یکسال

در که دولتهاست رفتار به واکنش آن، از نوعی و است اعتراض نمایش اعتراضی، «خودکشی بود: افزوده و آنهاست ناکارآمدی درباره دولتها به خطاب

خودسو کار، محل مقابل در و داده دست از را خود شغل اخراج، اثر بر که افرادی نمونه، عنوان به میشود. محسوب سیاسی خودکشی میکنند،زواقع، ی

میشوند.اعتراضیخودکشیمرتکب

شود پیدا کاغذی تکه افراد، این لباس جیب در است ممکن و میگذارند جا به خود از نوشتهای دست معموال میزنند، اعتراضی خودکشی به دست که افرادی

م تقصیر بارکه میخواهند افراد این میاندازند... خانوادگیشان کانون شدن متالشی و اقتصادی نامساعد شرایط مسبب عنوان به دولت گردن به را خود گ

بیکارم باعث چون بوده مقصر آنها افسردگی در دولت که بگویند دولت به خود حدودرگ شده... آنها درآمد و شغل دادن دست از و مبتالیان50ی درصد

کنند.»فوتهمتعدادیوشوندخودکشیمرتکباستممکنتعداد،اینازدرصد15ودارندخودکشیافکارومیکنندفکرخودکشیبهافسردگی،

سازمان قانونیرییس سالپزشکی در خودکشی «آمار که داشت تاکید هشدار این بر اما کرد، بسنده خودکشی وضعیت از خالصهای گزارش به دیروز البته

و5گذشته، سال143هزار به نسبت که بوده سال97،8مورد در و داشته رشد درصد و98دهم هزار وز517، فوت623هزارو3ن خودکشی اثر بر مرد مورد

بیشت کرمانشاه و ایالم بویراحمد، و کهگیلویه استانهای سالرکردند. در را خودکشی آمار کمت98ین و رضوی،رداشتند خراسان استانهای به مربوط آمار ین

است.بودهبلوچستانوسیستانوجنوبیخراسان

ازربیشت بیش و بوده حلقآویز خودکشی، روش بیشت21ین است. افتاده اتفاق سموم خوردن با خودکشیها، همردرصد خودکشی سن و39تا30ین سال

سازمان24تا18سپس عمومی روابط گذشته، هفته است.» بوده قانونیسال سالپزشکی که داد قرص1398،919گزارش با مسمومیت اثر بر کشور در نفر

است.داشتهدرصدی11.4افزایشبرنج،قرصبافوتشدگانیرنف825آمارو1397سالبامقایسهدررقماینکهدادنددستازراخودجانبرنج

با تهران استانهای قضایی، نهاد این اعالم بر با220بنا مازندران با122فوتی، گیالن و بودهاند.85فوتی برنج قرص با خودکشی فوتیهای آمار صدر در فوتی،

است.جامعهمیانساالنسنیگروهدرخودکشیافزایشاست،نگرانیباعثمسجدیآرانیعباساعالمدرآنچه

مشت زندگی و اشتغال سابقه در حاال و گذاشته سر پشت را جوانی که مردانی و خودسرزنان و تجرد ایام حتی و کهرک رسیدهاند پختگی از حد آن به پرستی،

به سازمان اجتماعی اورژانس رایگان مشاوره از کنند، فکر بگذارند، وقت مشکالت، حل کلید به رسیدن تلفنهایزبرای شماره با کشور کمک123و1480یستی

شودمیسیبررکورسردوهگرتبصورهاپروندهسالمت:صبای|خبرخبرادامهادامه
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نکنند.انتخابراهحلینربهتعنوانبهراراهینرشدهتحذفوبگیرندمشورتیویرفک

آن میرسد نظر به و5اما سالرنف143هزار که دادند.98ی پایان خود زندگی به بیخبر، که نبودند بلد را مهارتها این از یک هیچ شستند، زندگی از دست ،

ن قانونی، پزشکی سازمان رییس اعالم با اعالمرحاال بر بنا میکند. تغییر هم ایران در خودکشی ن5خ گذشته، ایرانرسال در خودکشی نفر100در6.2خ هزار

به و یافته افزایش درصد دهم یک کشور، در خودکشی شاخص حاال قانونی، پزشکی سازمان رییس دیروز اعالم با اما بود جمعیت100در6.3جمعیت نفر هزار

بیشت گذشته، دهههای برخالف که حالی در هم آن سستیررسیده یا عاطفی خألهای دچار نوجوانان نه کردهاند، فوت و کرده خودکشی به اقدام که افرادی ین

بودهاند.کشورمولدسرمایههایواشتغالسندرجمعیتبلکهموانع،شکستوموفقیتوپیشرفتآستانهبهرسیدنتحملدر

– گذشته دهه ظرف خودکشی آمار صعودی روند مسجدیآرانی، که بود هم دلیل همین دانشگاهی1389به مراکز برای جدی خطر زنگ یک را – تاکنون

کنت برای سالمت نظام عاجل اقدام خواستار و کرد تلقی فرهنگی ارجاعرو از صحبتهایش ادامه در مسجدی شد. وضعیت این و85ل مورد420هزار

سالرهمسرآزا در همسرآزا98ی باید که داد خبر قضایی نهاد این اختالالتربه بازتاب از مهمی بخش اجتماعی، معترضان خودکشی به اقدام مثل هم را ی

کرد.محسوبروانی

سال مسجدی، گفته و98،85به همسرآزا420هزار بیشترمورد که شده گزارش بارری انداختن دادن، فحش زدن، داد به مربوط ترتیب به فراوانی، ین

انعطافناپذی بداخالقی، تحقیر، همسر، دور کشیدن حصار همسر، دوش روی سالرزندگی قضایی، نهاد این آمار استناد به اما بوده فرهنگی فقر و تعداد98ی ،

کودکآزا سازمانرپروندههای به ارجاعی قانونیی رشدپزشکی عدد12.5هم به و داشته و2درصدی مهمت488هزار که رسیده آزاررپرونده این مصادیق ین

ورب بهداشت به دسترسی عدم اقتصادی، مشکالت کودک، بودن نامشروع بیشفعالی، کودک، خود وضعیت مسجدی، گفته به هم روانی اختالالت از گرفته

است.غفلتما،کشوردریرکودکآزانوعینرشایعتهمچنان،کهحالیدربودهکودکیانپوشیرعوآموزش

سازمان قانونیرییس ثبتپزشکی از و28همچنین افزایش208هزار کار، حادثه کیفر28مورد تحمل عدم و عفو برای شخصیت پروندههای تشکیل درصدی

ارجاع متهمان، و1854برخی سوختگی غ1275مورد از ناشی فوتی و16قشدگی،رمورد و946هزار تصادفات از ناشی فوت و11مورد فوتی85هزار مورد

تشربرونشه در و داد خبر آخری مریح آمار سالرین در متانول حاوی الکلی مشروبات با مسمومیت از ناشی م98گ ثبت که کرد اعالم اثر627گر، بر نفر

است.داشتهدرصدی142رشد97سالبهنسبتمسمومالکلهاینوشیدن

سال مسجدی، گفته که2حدود98به شده ارجاع قضایی نهاد این به قضایی پرونده و90میلیون میلیون (یک ارجاعات و699درصد )هپروند837هزار

حدود شامل و معاینات به نزاع،33مربوط ادعای رانندگی،20درصد حوادث معاینات،25درصد و8.5درصد زنان اختالالت53.7درصد به مربوط درصد

است.بودهروانپزشکی

تشکیل از همچنین و9او و884هزار پزشکی قصور بیشت4پرونده او، گفته به که حالی در داد خبر زمینه این در محکومیت مورد یک و پروندههایرهزار ین

است.بودهگانزهرمولرستانایالم،استانهایبهمربوطتعدادینرکمتوالبرزوفارستهران،استانهایبهمربوطپزشکیقصور

سیدرنفرارهز100در6.3بهانایردرکشیدخواثربرفوتسال:شعار|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۵/۱۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۸
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۲۱:۳۱-۹۹/۰۵/۱۰(بگیرندجدیبایدخانوادههاکهیرخطزنگوبویراحمدوکهگیلویهدرقشدگیرغازناشیگرمافزایش

بدهیم.خانوادههابهیرهشداخصوصایندرداشتآنبررامارودخانههادرشدنقرغازناشیگرمبرمبنیاخباراخیرهفتهسهدودر

خب گزارش درگزاربه که است استانی بویراحمد و کهگیلویه یاسوج، از فارس دری و غریا آمار جمعیت به نسبت اما ندارد نسبتریاچه استان این در قشدگی

دارد.قرارهمباالرتبههایدرواستباالاستانهاسایربه

آمار قانونیطبق سالپزشکی اول ماهه سه غ99در بررتعداد بالغ اخیر هفته سه دو همین در اما بود مورد دو استان در شدگان م4یا3ق ازرمورد ناشی گ

بگیرند.جدیرادرآمدهصدابهخطرزنگخانوادههامیشودتوصیهکهشدهگزارشقشدگیرغ

هستند.مقصرخانوادههایشاندهدخراتفاقیآنهابرایناکردهخدایاگرومیکنندشنااستانرودخانههایدرسالوکمسننوجوانعدهایشدهمشاهده

م موارد همین از یکی غردر از ناشی خانوادهرگ از سرزنی برای و است خانواده پسر فرزند تنها میشد گفته که دهدشتی جوانی که بود گذشته هفته شدگی، ق

میشود.قرغدناشهرستانسمرونمنطقهدربودآمدهیاسوجبهداییش

غ بشار رودخانه در گذشته هفته که جوانی جوانیریا که دیروز و میشود پیدا جسدش امدادگران تالس ساعتها از پس و میشود در27ق را جانش ساله

شدگی.قرغازناشیگرممورددویکیوداددستازآبها

غ آمار آمارها درطبق از رودخانهها در درقشدگی و مریا رئیس جلیل حسن مورد همین در است.اما بیشتر مدیریاچه فورکز و حوادث پزشکیریت یتهای

و ها رودخانه این در کردن شنا خصوص در میکنیم تاکید رودخانهها در تنی آب به مردم تمایل و تابستان فصل آغاز به توجه با گفت: بویراحمد و کهگیلویه

شود.یرخوددامکانهاایندرکردنشناازودادهجرخبهالزمدقتآنها،بودنخروشانچنینهم

ش هشداراما در استان منطقهای آب تفرکت دقیقه چند از بیشتر خیلی زندگی بهای اینکه به اشاره با تعدادری ساله همه اینکه به نظر آورده است اززیح یادی

ح به غیرقانونی ورود با دهنده هشدار عالئم به توجه عدم و ایمنی موارد رعایت عدم اثر در گرامی درهموطنان محدوده و کانالهایریم استان، سدهای یاچه

میدهند.دستازراخودجانمتاسفانهومیکنندشنابهمبادرتتاسیساتسایرورودخانههاآب،انتقال

ه میرساند عموم اطالع به اینربدینوسیله از ناشی مالی و جانی خطرهای بروز مسولیت و بوده ممنوع محدودهها این به غیرمجاز و غیرقانونی ورود گونه

این و بوده خاطی شخص عهده به دهنده هشدار عالئم به توجه عدم و اقدامات این از ناشی مالی و جانبی خطرهای بروز مسولیت و بوده ممنوع محدودها

ندارد.قبالایندرمسوولیتیهیچگونهکترش

سهلانگا با نکرده خدای مبادا تا باشند خودشان فرزندان مراقب میکنیم توصیه خانوادهها به آخر در سرسرباز و مری شاهد موضوع گرفتن عری یزانشانزگ

نباشند.

82024پیام/انتهای
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)۰۴:۱۵-۹۹/۰۵/۱۱(اول)قسمت(نکنیدسکوتکشور؛درزنانآزارعواقبحقوقیینزموابررسی

۱۴
۱

۲
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)۰۴:۱۵-۹۹/۰۵/۱۱(دوم)قسمت(نکنیدسکوتکشور؛درزنانآزارعواقبحقوقیینزموابررسی

۱۴
۲

۲
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)۰۶:۰۸-۹۹/۰۵/۱۱(والیتدههمناسبتبهرانندگیهاییمهرجاقساطیپرداختداد؛خبرناجاراهورپلیسرئیس

ط مجدد اجرای از ناجا راهور پلیس جررئیس دلیل به آنها نقلیه وسیله که کسانی گفت: و داد خبر والیت دهه مناسبت به رانندگی جرایم اقساطی پرداخت باالیرح یالرمیلیون10یمه
کنند.استفادهخودنقلیهوسیلهترخیصبرایفرصتاینازتوانندمیاست،توقیفدر

ج دارای خودروهای توقیف خصوص در فر هادیان کمال سید سردار ایسنا، گزارش قانونربه براساس داشت: اظهار تومان میلیون یک باالی رانندگی یمه

پا به و توقیف را خودروهایی چنین که هستند موظف کشور سراسر در خودروییرماموران اگر کردیم تاکید ماموران به هم خصوص این در اما کنند منتقل کینگ

رانندگان گونه این به اخطار پیامک ارسال هم گذشته سال از اینکه ضمن کند تسویه را خود جرایم بایستی که دهند تذکر راننده به فقط بود خانواده با همراه

کنند.پیدااطالعخودجرایممیزانازخودنقلیهوسیلهتوقیفازقبلتادادیمقرارکاردستوردررا

ط از یکی گفت: خود، رانندگی جرایم پرداخت برای جامعه درآمد کم قشر به کمک خصوص در ناجا راهور پلیس شدررئیس انجام خصوص دراین هایی ح

مجو با و بود رانندگی جرایم اقساطی ترخیصزپرداخت را خود نقلیه وسیله پرداخت پیش بدون توانستند می رانندگان گونه این گرفتیم کشور وزارت از که ی

کردند.استفادهفرصتاینازهممردمازیادیزدرصدکهکنندپرداختراخودجرایمتوانحددرواقساطیصورتبهسالیکطولدرو

ط مجدد، اجرای از فر هادیان جرسردار اقساطی پرداخت مبارح ایام مناسبت به شده متوقف حاضر حال در که خودرو گفت:ریمه و خبرداد والیت دهه ک

کنند.استفادهفرصتاینازتوانندمیشدهتوقیفهاکینگرپادردلیلاینبهآنهاخودروهایکهرانندگانی

اعالم براساس گفت: نیز تصادفات آمار درباره قانونیوی کشور3درپزشکی کل در تصادفات از ناشی باختگان جان میزان امسال اول کاهش16.1ماهه درصد

است.داشته

هوشمندسا و مردم به ناجا راهور پلیس خدمات کیفی و کمی افزایش و تصادفات و سوانح کاهش کردزوی عنوان ناجا راهور پلیس اصلی های برنامه از را ی

برنامه آنها شدن اجرایی خصوص در و شده ابالغ ها استان در ناجا راهور پلیس مراکز تمام به سال ابتدای از موضوعات این افزود: گرفتهزیرو صورت خوبی ی

است.

استرانندگییمهرجگونهرهافزایشمخالفناجاراهورپلیس

ه افزایش مخالف ناجا راهور پلیس اینکه بیان با فر، هادیان جرسردار جرگونه حاضر حال در گفت: است، رانندگی شوندریمه می اعمال قبلی قیمت به ها یمه

نکردیم.ارائهدولتبههمپیشنهادیونداشتیمیمهرجافزایشگروهیهیچدرو

افزایش توضیح در انتظامی ارشد مقام جا2این سال در رانندگی جرایم برخی رقم به بهردرصدی کمک منظور به آخر روزهای در دهم مجلس گفت: ی

ج2یستیزبه بر جردرصد از برخی در اآلن که کرد اضافه ها شودریمه می مثال طور به آن رقم ها و82یمه آن500هزار که همان2500تومان 2تومان

شود.یربیشتکمکمالیبنیهنظرازبخشاینبهواقعدرتاکردهپیدااختصاصیستیزبهحوزهبهکهاستدرصدی

ج افزایش خصوص در طروی به ورود جریمه افزایش داشت: اظهار نیز اصفهان شهر در فرد و زوج شهررح این شورای مصوبه براساس اصفهان شهر در یمه

است.شدهتصویباستانترافیکشورایدرنهوحرمطدولتمجموعهدرنهوبودهناجاراهورپلیسپیشنهادنهموضوعاینوشدهانجام

ج فر، هادیان میلیونرسردار یک طریمه به ورود برای برای بسیارریالی را اصفهان شهر ترافیک تهرانزح برای این از کمتر عددی شاید گفت: و دانست یاد

اصفهان برای رقم این ولی شود می جزاعمال این که کنم می تقاضا اصفهان شهر ترافیک شورای از و کرده استفاده فرصت این از من و است هزار100یمهریاد

کنند.اعمالراآندرصد60حداقلودهندتقلیلراتومانی

تم بیشتر انتظامی ارشد مقام دهدراین می نشان ما های یافته داشت: اظهار و کرد عنوان ساز حادثه تخلفات با برخورد روی بر را ناجا راهور پلیس 82کز

دهند.میدستازراخودجانگونیژواوجلوبهتوجهعدمسبقت،سرعت،اصلیعاملچهاردلیلبهتصادفاتازناشیباختگانجاندرصد
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اکنون هم افزود: انتظامی ارشد مقام کشور34این های جاده در تصادفات کهردرصد حالی در دهد می جاده70خ در تصادفات از ناشی باختگان جان درصد

است.مجازغیرسرعتآنهابیشتردلیلکهدهندمیدستازراخودجانها

است.ساعتدرکیلومتر78کشوردرسرعتمتوسطاکنونهمکرد:یحرتصفردهادیانسردار

تهراندرپالکتعویضمراکزاینترنتیدهینوبت

ط داشت: اظهار و کرد اشاره ناجا پالک تعویض مراکز به مراجعات افزایش موضوع به چنین هم ناجا راهور پلیس تعویضررئیس مراکز اینترنتی دهی نوبت ح

شود.میاعمالهااستانسایردرآنمشکالترفعازپسوتهراندرابتداپایلوتصورتبهپالک

ساعت تا کشور سراسر در ناجا پالک تعویض مراکز تمامی اینکه بیان با انتظامی ارشد مقام ط16این این و هستند داردرفعال ادمه شرایط شدن عادی تا ح

ساعت از که حالی در کنند می مراجعه مراکز این به زود صبح مردم دلیل چه به نیست معلوم که است جا این اهمیت حائز نکته تمام11گفت: بعد به صبح

کند.میمراجعهکسینادرصورتبهظهرهاازبعدوروندمیخلوتیبهروکشورسراسردرماپالکتعوضمراکز

ناجا راهور پلیس پالک تعویض مراکز به کنندگان مراجعه توسط بهداشتی های پروتکل رعایت بر پایان در فر هادیان سردار پلیس، سایت گزارش براساس

سرد مردم اینکه برای که است این بر ما بنای داشت: اظهار و کرد ورتاکید نشوند نگهداوگم پایدار را مراکز این نشود مشکل دچار هایشان بتوانیمرکالت و یم

پایدا این اما کنیم رسانی خدمات مردم همکاربه به منوط رعایتری را بهداشتی های پروتکل ورود هنگام در و تنظیم را خود وقت هم که است مردم خود ی

کنند.

پیامانتهای

جیب،ایراننیوز،فراسومیرزا،دیارایران،صباخبرآنالین،پارسینه،انتخاب،یرخبپایگاهایلنا/دفاعمقدس،فارس،سیما،وصداموج،دانشجو،یرگزارخبدیگر:منابع
پالسزروفارس،اکونیوز،فردااطلس،خبر،ینرآخ

)۰۷:۱۲-۹۹/۰۵/۱۱(شددادهتحویلخانوادهاشبهی"رمنصو"قاضیجسد

داد.خبرخانوادهاشبهیرمنصوقاضیجسدتحویلازکشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

آرانی مسجدی عباس دکتر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش آخبه درباره خبرنگاران جمع منصوردر قاضی جسد بررسی روند علترین تعیین و ی

است.نشدهاعالمقضائیمراجعبهپروندهایننتیجههنوزکرد:اظهارویفوت

سازمان قانونیرئیس حدودپزشکی افزود: به10کشور وی جسد پیش قانونیروز اولیهپزشک بررسیهای و دلیل(منتقل به اما شد، انجام جسد) معاینه

پاتولو و سمشناسی حوزه در آمادهساژاینکه و آزمایشگاهی فرآیندهای امیدوازی است طوالنی فرآیندی تشخیصی المهای آیندهری هفته دو یکی در بتوانیم یم

والیتدههمناسبتبهگیداننرهاییمهجراقساطیداختپرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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کنیم.اعالمقضائیمرجعبهراپاسخ

م علت هنوز اینکه بیان با مسئول مقام متذکرراین و داد خبر خانوادهاش به قضائیی مقام دستور با متوفی پیکر تحویل از است، نشده مشخص نیز وی گ

است.رسیدگیحالدرتهرانجنائیاموردادسرایدرپروندهاینشد:

شددادهتحویلخانوادهاشبهی"منصور"قاضیجسدتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۹:۵۴-۹۹/۰۵/۰۸(یافتکاهشدرصد۱۹سمناناستاندرفوتبهمنجرتصادفهایقانونی:پزشکیکلرمدی

یافت.کاهشدرصد۱۹گذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرامسالنخستماهسهطیرانندگیسوانحازناشیفوتگفت:سمناناستانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-سمنان-

نورو مدتزمهدی این در داشت: ابراز ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز گذشته۵۶ی سال مشابه مدت در و رانندگی۶۹نفر سوانح اثر بر سمنان استان در نفر

باختند.جان

و هزار یک امسال نخست ماه سه داد: ادامه شعبههای۲وی در رانندگی سوانح اثر بر آسیب دلیل به قانونینفر معاینهپزشکی مورد سمنان بالینیاستان های

گرفتند.قرار

قانونیکلرمدی وپزشکی هزار یک کرد: بیان سمنان در۳۷۱استان گذشته سال نخست ماه سه در قانونینفر سوانحپزشکی اثر بر آسیب دلیل به استان

گرفتند.قراربالینیمعاینهموردرانندگی

تصزنورو پنجری گذشته سال در مشابه مدت به نسبت امسال نخست ماه سه طی سمنان استان در رانندگی سوانح دلیل به دیده آسیب افراد تعداد کرد: یح

یافت.کاهشدرصد

به مراجعه امسال نخست ماهه سه کرد: نشان خاطر قانونیوی مختلفپزشکی زمینههای در بالینی معاینههای انجام برای سمنان کاهش۲۳استان درصد

یافت.

قانونیکلرمدی امسالپزشکی نخست ماه سه گفت: سمنان در۲استان و جاننفر کربن مونواکسید گاز دلیل به استان در نفر سه گذشته سال مشابه مدت

دادند.دستازراخود

تابناکیرخبپایگاهسیما/وصداخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۱۷-۹۹/۰۵/۰۹(داردنیازاعتباریالرمیلیارد۷۰کردستانقانونیپزشکیساختمانتکمیل

دادگست کل رییس - ایرنا - بهرهبردارسنندج و تکمیل گفت: کردستان استان اعتباری به کردستان قانونی پزشکی ساخت حال در ساختمان از حدودری در ورمیلیارد۷۰ی دارد نیاز یال
برسد.یربهرهبردابهمقدسدفاعهفتهآناولفازیمرامیدوا

حاشیه در پنجشنبه روز مترقب بسیامحمدرضا ساختمان این افتتاح اینکه بر عالوه داشت: اظهار ساخت حال در ساختمان این از مشکالتربازدید از پزشکیی

موردقانونی متخصصین آموزش و پژوهش و آموزش امر در و شده شناخته کشور غرب شاخص پروژه عنوان به میتواند پروژه این میکند مرتفع را استان

گیرد.قراراستفاده

بسیا حاضر حال در شد: یادآور حتیروی پروژه این افتتاح با که میشود ارسال همجوار استانهای به کردستان استان آزمایشگاهی مهم نمونههای از ی
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کرد.بررسینیزراهمسایهکشورهایومجاوراستانهایآزمایشگاهینمونههایمیتوان

امیدوا کرد: اضافه کردستان استان قضایی شورای مررییس شامل که باشیم ساختمان این کامل افتتاح شاهد امسال فجر دهه در اعتبار تامین صورت در کزریم

است.پزشکیمعایناتویحرتشسالنوآزمایشگاهیپزشکی،

مدی آباد خانی قانونیکلربهتاش صورتپزشکی در داشت: اظهار و کرد تاکید استان در بحران سوله ایجاد ضرورت بر بازدید این در نیز کردستان استان

شد.خواهدمرتفعبحرانیاتفاقاتبرایکردستاناستاننیازسنندجقانونیپزشکیساختمانمجاورزمینتخصیصبرایکردستانیراستانداموافقت

است.ساختحالدرگازپمپروبرویسنندج،شهربهارانکرشه۱/۱۹منطقهدرساختماناین

)۰۸:۳۵-۹۹/۰۵/۰۹(سنندجقانونیپزشکیاحداثحالدرساختمانازکردستاناستانیردادگستکلرییسبازدید

دادگسترگزارخب کل رییس میزان- مدیری معیت در کردستان استان سنندجری شهرستان قانونی پزشکی اداره احداث حال در ساختمان از مسئولین از جمعی و استان قانونی پزشکی کل
کرد.بازدید

احداثرگزارخب حال در ساختمان از بازدید در مترقب محمدرضا - میزان قانونیی بسیاپزشکی ساختمان این افتتاح با اینکه به اشاره با ازرسنندج ی

قانونیمشکالت بسیاپزشکی حاضر حال در کرد: تاکید شد، خواهد مرتفع همجوارراستان استانهای به کردستان استان آزمایشگاهی مهم نمونههای از ی

نمود.بررسینیزراهمسایهکشورهایومجاوراستانهایآزمایشگاهینمونههایمیتوانحتیپروژهاینافتتاحباکهمیگرددارسال

مورد متخصصین آموزش جهت در پژوهش و آموزش امر در و شده شناخته کشور غرب شاخص پروژه بعنوان میتواند پروژه این ساخت: خاطرنشان وی

گیرد.قراراستفاده

دادگست کل برداررییس بهره و تکمیل برای کرد: اضافه کردستان استان اعتباری ساختمان این حدودری در امیدوا7ی و است الزم تومان اولرمیلیارد فاز یم

بردا بهره به مقدس دفاع هفته در مرآن شامل که باشیم ساختمان این کامل افتتاح شاهد امسال فجر دهه در اعتبار تامین صورت در و برسد –ری پزشکی کز

است.معایناتویحرتشسالنوآزمایشگاهی

کل قانونیمدیر موافقتپزشکی صورت در داشت: اظهار و کرد تاکید کردستان استان در بحران سوله ایجاد ضرورت بر بازدید این در نیر کردستان استان

شد.خواهدمرتفعبحرانیاتفاقاتبرایکردستاناستاننیازسنندجقانونیپزشکیساختمانمجاورزمینتخصیصجهتدرکردستانیراستاندا

پیام/انتهای

تسنیمیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۶:۲۷-۹۹/۰۵/۰۹(همدان)(میدهدکاهشراجادهایسوانحفوتیدرصد۵۰ایمنیکمربندبستنهمدان:راهپلیسرییس

شه برون جادههای در تردد حین خودروها سرنینان تمامی توسط ایمنی کمربند بستن گفت: همدان استان راه پلیس رییس ایرنا- میدهد.۵۰ی،رهمدان- کاهش را سوانح فوتی درصد

ددارنیازاعتباریالردمیلیار۷۰دستانکرقانونیشکیپزساختمانتکمیلایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱
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ع رضا داشت:زیزسرهنگ اظهار ایرنا با گو و گفت در پنجشنبه روز وا۵۳ی و جلو به توجهی بی از ناشی استان این جرحی و فوتی سوانح از گونیژدرصد

است.نقلیهوسیله

یادآو همدان استان راه پلیس حدودررییس گذشته سال کرد: وا۳۷۰ی اثر بر افراد این از نیمی حدود که باختند جان استان این جادهای سوانح در گونیژتن

دادند.دستازراخودجانایمنیکمربندازنکردناستفادهونقلیهوسیله

ع افزود:زیزسرهنگ و۹۰ی نقلیه وسیله جلو سرنشینان سرنشینان۵۰درصد ایندرصد که کنند می استفاده ایمنی کمربند از اصلی جادههای در خودرو عقب

است.صفرروستاییفرعیمسیرهایدرعقبسرنشینانودرصد۲۰تا۱۰روستاییجادهودرصد۵۰جلوسرنشینانفرعیجادهدرآمار

ج از ترس خاطر به را ایمنی کمربند رانندگان بیشتر وی گفته حفظربه خاطر به ایمنی کمرنبد از استفاده به پلیس توصیه و تاکید حالیکه در بندند می یمه

است.شهروندانجانگفتهوسالمتی

در گفت: همدان استان راه پلیس گذشته۲۴رییس وا۲ساعت شهژسانحه برون جادههای در استانرگونی این هرری در که داد استفاده۲خ علت به سانحه

باختند.جانتن۲خودرو،ازبیرونبهپرتابوایمنیکمربندازنکردن

ع کوزیزسرهنگ - قهاوند فرعی محور در که نخست سانحه در گفت: بوبری روستای نزدیکی و آبادویجان تخطیرک علت به پیکان وانت دستگاه یک داد خ

شد.لهخودرویرزوپرتابنقلیهوسیلهازبیرونبهایمنیکمربندازنکردناستفادهعلتبهرانندهوگونژواپیچسردرمطمئنهسرعتاز

ر مسیر در که دوم سانحه در همچنین کرد: اضافه «سرازوی منطقه نزدیکی و سوارک»ون دستگاه یک داد مقابلرخ مسیر به نکردن توجه علت به پژو ی

باخت.جانایمنیکمربندازنکردناستقفادهعلتبهجلوسرنشینوشدگونژوا

ع برخوردزیزسرهنگ صورت در تنها ایمنی کمربند از استفاده کرد: تاکید بهری سوارخ جانرخ نجات موجب تواند می مورد غیر در ندارد کارایی کامیون با ی

شود.نقلیهوسیلهسرنشینان

توسط شده ارائه گزارش اساس قانونیبر همدان،پزشکی سالجااستان نخست ماهه سه در رانندگی سوانح مروقوع موجب شد۷۲گری استان این در تن

است.روستاییوخاکیراهدرنیزنفریکویرشهدرونهایتصادفدرنفر۱۴ی،رشهبرونسوانحدرنفر۵۷شاملکه

نیوزتینیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۲۳-۹۹/۰۵/۰۹((کردستان)مقدسدفاعهفتهدرسنندجقانونیپزشکیجدیدساختماناولفازافتتاح

دادگست کل اعتبارررییس به اشاره با کردستان استان امیدوارمیلیارد70ی گفت: سنندج قانونی پزشکی ساختمان تکمیل نیاز مورد مقدسریالی دفاع هفته در ساختمان این اول فاز یم
شود.افتتاح

خب خبرنگار گزارش بررگزاربه عالوه داشت: اظهار ساخت حال در ساختمان این از بازدید حاشیه در پنجشنبه امروز ظهر مترقب محمدرضا کردستان، موج ی

بسیا ساختمان این افتتاح مشکالتراینکه از قانونیی وپزشکی شده شناخته کشور غرب شاخص پروژه عنوان به میتواند پروژه این میکند مرتفع را استان

گیرد.قراراستفادهموردمتخصصینآموزشوپژوهشوآموزشامردر

دادگست کل بهرهبرداررییس و تکمیل گفت: کردستان استان ساختری حال در ساختمان از قانونیی اعتباپزشکی به حدودرکردستان در یالرمیلیارد70ی

برسد.یربهرهبردابهمقدسدفاعهفتهآناولفازیمرامیدواوداردنیاز

(همدان)میدهدکاهشارجادهایسوانحفوتیصددر۵۰ایمنیکمربندبستنهمدان:اهرپلیسییسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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بسیا حاضر حال در شد: یادآور حتیروی پروژه این افتتاح با که میشود ارسال همجوار استانهای به کردستان استان آزمایشگاهی مهم نمونههای از ی

کرد.بررسینیزراهمسایهکشورهایومجاوراستانهایآزمایشگاهینمونههایمیتوان

امیدوا کرد: اضافه کردستان استان قضایی شورای مررییس شامل که باشیم ساختمان این کامل افتتاح شاهد امسال فجر دهه در اعتبار تامین صورت در کزریم

است.پزشکیمعایناتویحرتشسالنوآزمایشگاهیپزشکی،

مدی آباد خانی قانونیکلربهتاش صورتپزشکی در داشت: اظهار و کرد تاکید استان در بحران سوله ایجاد ضرورت بر بازدید این در نیز کردستان استان

شد.خواهدمرتفعبحرانیاتفاقاتبرایکردستاناستاننیازسنندجقانونیپزشکیساختمانمجاورزمینتخصیصبرایکردستانیراستانداموافقت

شدهمعاینهاجساداصفهان/استاندریرجاسالاولماههسهدرشدگیقرغآمارکاهشاصفهان:استانقانونیپزشکیکلمدیر
)۰۷:۲۶-۹۹/۰۵/۱۰(استداشتهکاهشدرصد9.6

داد.خبرسالاولماههسهدرپاییرسمراجعاتکاهشوسوختگیتلفاتشدگی،قرغعلتبهگرمنزاع،ازناشیصدماتآمارکاهشازاصفهاناستانقانونیپزشکیکلمدیر

جا سال اول ماهه سه در سوختگی از ناشی متوفیات آمار کاهش به اشاره با اصفهان در برنا خبرنگار با گو و گفت در پور سلیمان اصفهان،رعلی استان در ی

جا سال اول ماهه سه در مراکزرگفت: در شده معاینه اجساد آمار قانونیی مپزشکی علت باتشحیص شاملراستان سوختگی (45گ وز13نفر، مرد)32ن

است.داشتهکاهشمرد)43ونز23(نفر،66قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهبوده

، کربن مونواکسید گاز با مسمومیت از ناشی شدگان فوت آمار همچنین داد: ادامه تعداد(نفر7وی این که قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده 5مرد)

است.داشتهافزایشبودهمرد)(نفر

کل قانونیمدیر غپزشکی آمار اینکه بیان با اصفهان جاراستان سال اول ماهه سه در شدگی ماههرق سه در افزود: است، داشته کاهش اصفهان استان در ی

جا سال غراول از ناشی متوفیات آمار تعدادری شدگی فوتی(17ق و11مورد تعدادز6مرد که قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده فوتی(21ن) مرد17مورد

است.داشتهکاهشبودهن)ز4و

غ تلفات آمار پور جارسلیمان سال اول ماهه سه طی در کشاوررقشدگی استخر در رودخانه6یزی د6نفر، سدرنفر، و مصنوعی اعالم2کانالونفر3یاچه نفر

تعداد شدگان فوت آمار مدت این در همچنین گفت: و ب5کرد دلیل به ( مرد همگی ) فوتی مراکزرمورد به گرفتگی قانونیق ارجاعپزشکی اصفهان استان

است.گردیده

جا سال اول ماهه سه در داد: ادامه تعدادروی و9ی مراکز176هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر کردند.اینپزشکی مراجعه اصفهان استان

معادل قبل سال مشابه مدت با مقایسه در نزاع19.2رقم دلیل به مراجعین است حالی در این . است یافته کاهش معاینات35درصد مراجعین حجم از درصد

مراکز قانونیبالینی نزاعپزشکی از ناشی صدمات مراجعین مجموع از ضمنا دهند. می تشکیل را اصفهان وزنفر3238استان و5ن بوده938هزار مرد نفر

اند.

کل قانونیمدیر تعدادپزشکی قبل سال مشابه مدت در افزود: اصفهان و11استان مراکز362هزار به نزاع دلیل به قانونینفر اندپزشکی کرده مراجعه استان

اند.بودهمردنفر415وهزار7ونزنفر947وهزار3که

جا سال اول ماهه سه در گفت: پور تعدادرسلیمان و25ی س856هزار معاینات درحوزه کلرنفر اداره به قانونیپائی اندپزشکی کرده مراجعه اصفهان استان

دستان)(کرمقدسدفاعهفتهدرسنندجقانونیشکیپزجدیدساختماناولفازافتتاحموج:|خبرخبرادامهادامه
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معادل قبل سال مشابه مدت به نسبت آمار این س18.9که معاینات مراجعین کل از است. داشته کاهش تعدادردرصد و7پائی تعدادزنفر680هزار و 18ن

اند.بودهمردنفر176وهزار

تص کلروی دراداره شده معاینه اجساد کرد: قانونییح جاپزشکی سال در تابعه مراکز و اصفهان (795یراستان نامعلوم647نز147مورد نفر یک و مرد

است.داشتهکاهشدرصد9.6معادل)بودهنامعلومنفریکومرد695ونز183(مورد879کهقبلسالمشابهمدتبهنسبتکه)بوده

)۰۷:۵۱-۹۹/۰۵/۱۰(لرستانقانونیپزشکیبهنزاعمصدومانمراجعیندرصدی9افزایشداد:خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستانقانونیپزشکیبهنزاعمصدومانمراجعیندرصدی9افزایشازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

کردند.مراجعهلرستانقانونیپزشکیبهنزاعمصدومنفر4209امسالبهاردرکرد:اظهارایسناباگووگفتدرنظیفیحمیدرضادکتر

است.یافتهافزایشدرصد9بودهنفر3670نزاعمراجعینکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینکرد:اضافهوی

بودند.نز1018ومرد3011بهار،فصلدرنزاعمراجعینکلازگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدی

به نزاع مراجعین آمار امسال خردادماه در داد: ادامه قانونینظیفی که1607استانپزشکی گذشته سال خردادماه در مشابه مدت به نسبت که بوده 1340نفر

میدهد.نشانراافزایشدرصد19داشتیممراجعهکننده

میدهد.نشانراافزایشینربیشتگذشتهسالماهاردیبهشتوفروردینبهنسبتآماراینافزود:وی

قانونیکلرمدی گاپزشکی از ناشی متوفیان تعداد به اشاره با ادامه در مدتزلرستان این در کرد: عنوان امسال بهار در دو11گرفتگی ) براثرزنفر مرد) نه و ن

دادند.دستازراخودجانکسیدکربنومونگازبامسمومیت

است.شدهگزارشافزایشیکامالبودهصفرتلفاتآماکهگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکرد:بیانوی

نیز بهار ماهه سه مدت این در کرد: اظهار سهزنفر(چهار10نظیفی که گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در که کردند فوت سوختگی براثر مرد) شش و ن

میدهد.نشانراافزایشبودهمرد)یکونزدونفر(

پیامانتهای

لرستانندایاقتصادی،گزارشیرخبپایگاهامروز/رویدادملت،رویشروزنامهدیگر:منابع

معاینهاج…اصفهان/استاندریجارسالاولماههسهدرگیدشقغرآمارکاهشاصفهان:استانقانونیشکیپزکلمدیربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۱۳-۹۹/۰۵/۱۱(مازندراندرکارحوادثعلتبهنفر۳۲گرم

گفت:رمدی مازندران قانونی پزشکی پارسال۳۲کل مشابه مدت با مقایسه در که دادند دست از را خود جان امسال نخست ماهه سه در کار حوادث علت به داشته۲۸نفر افزایش درصد
است.

های استان گروه گزارش جوانبه خبرنگاران مدیرساازباشگاه عباسی علی دکتر ، قانونیکلری اینکهپزشکی بیان با در۳۲مازندران کار حوادث علت به نفر

م آمار گفت: دادند، دست از را خود جان امسال نخست ماهه پارسالرسه مشابه مدت با مقایسه در امسال کار حوادث میر و داشته۲۸گ افزایش درصد

است.

بیشت افزود: بابلراو شهرستانهای در کار حوادث تلفات آمار با۶باین نور با۵، آمل سا۴و شهرستانهای و فوتی آبادرمورد عباس آباد، محمود بابلسر، ی،

است.شدهثبتموردیکباکدامهرمیاندرودو

بیشت اینکه بیان با عباسی باردکتر خرداد در تلفات آمار اردیبهشت۱۳ین با۱۲، فروردین گفت:۷و است، شده گزارش بقیه۲۴فوتی و متاهل فوتیها از نفر

هستند.مجرد

بودند.(افغان)ایرانیغیرملیتدارایمازندراندرکارحوادثازناشیشدگانفوتازنفر۲افزود:او

بیشت بلندی از مرسقوط علت مدیرین کار حوادث در قانونیکلرگ مپزشکی دالیل گفت: بارمازندران بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ۱۵گ

است.بودهفوتیمورد۲باسوختگیومورد۷باسختجسماصابتمورد،۸باگرفتگیقربمورد،

مراکز آمار اساس بر افزود: عباسی قانونیدکتر تعدادپزشکی به۱۷۵استان کار حوادث از ناشی زخمی قانونینفر مقایسهپزشکی در رقم این که کردند مراجعه

داشت.افزایشدرصد۱۵پارسالمشابهمدتبا

داشتند.راکارحوادثازناشیمیروگرمآمارینرکمتفوتی۳باسال۶۱ازبیشوفوتیینربیشتدارایمورد۹باسال۵۰تا۴۱سنینداد:ادامهاو

نیوزبهارکنا،ری،رفوخبرمازند،پیامیرخبپایگاهمهر/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۶:۰۷-۹۹/۰۵/۱۱(همدان)(باختندجاناستانجادهایسوانحدرتن370

یادآو همدان استان راه پلیس حدودررییس گذشته سال کرد: وا370ی اثر بر افراد این از نیمی حدود که باختند جان استان این جادهای سوانح در استفادهژتن و نقلیه وسیله گونی
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شه برون جادههای در تردد حین خودروها سرنشینان تمامی توسط ایمنی کمربند بستن گفت: همدان استان راه پلیس را50ی،ررییس سوانح فوتی درصد

میدهد.کاهش

است.نقلیهوسیلهگونیژواوجلوبهتوجهیبیازناشیاستاناینجرحیوفوتیسوانحازدرصد53داشت:اظهاریزیزعرضاسرهنگایرنا،گزارشبه

یادآو همدان استان راه پلیس حدودررییس گذشته سال کرد: وا370ی اثر بر افراد این از نیمی حدود که باختند جان استان این جادهای سوانح در گونیژتن

دادند.دستازراخودجانایمنیکمربندازنکردناستفادهونقلیهوسیله

ع افزود:زیزسرهنگ و90ی نقلیه وسیله جلو سرنشینان این50درصد که میکنند استفاده ایمنی کمربند از اصلی جادههای در خودرو عقب سرنشینان درصد

است.صفرروستاییفرعیمسیرهایدرعقبسرنشینانودرصد20تا10روستاییجادهودرصد50جلوسرنشینانفرعیجادهدرآمار

ج از ترس خاطر به را ایمنی کمربند رانندگان بیشتر وی گفته حفظربه خاطر به ایمنی کمربند از استفاده به پلیس توصیه و تاکید حالیکه در میبندند یمه

است.شهروندانجانگفتهوسالمتی

در گفت: همدان استان راه پلیس گذشته24رییس وا2ساعت شهژسانحه برون جادههای در استانرگونی این هرری در که داد استفاده2خ علت به سانحه

باختند.جانتن2خودرو،ازبیرونبهپرتابوایمنیکمربندازنکردن

ع کوزیزسرهنگ - قهاوند فرعی محور در که نخست سانحه در گفت: بوبری روستای نزدیکی و آبادویجان تخطیرک علت به پیکان وانت دستگاه یک داد خ

شد.لهخودرویرزوپرتابنقلیهوسیلهازبیرونبهایمنیکمربندازنکردناستفادهعلتبهرانندهوگونژواپیچسردرمطمئنهسرعتاز

ر مسیر در که دوم سانحه در همچنین کرد: اضافه «سرازوی منطقه نزدیکی و سوارک»ون دستگاه یک داد مقابلرخ مسیر به نکردن توجه علت به پژو ی

باخت.جانایمنیکمربندازنکردناستقفادهعلتبهجلوسرنشینوشدگونژوا

ع برخوردزیزسرهنگ صورت در تنها ایمنی کمربند از استفاده کرد: تاکید بهری سوارخ جانرخ نجات موجب میتواند مورد غیر در ندارد کارایی کامیون با ی

شود.نقلیهوسیلهسرنشینان

توسط شده ارائه گزارش اساس قانونیبر سالجاپزشکی نخست ماهه سه در رانندگی سوانح وقوع همدان، مراستان موجب شد72گری استان این در تن

است.روستاییوخاکیراهدرنیزنفریکویرشهدرونتصادفهایدرنفر14ی،رشهبرونسوانحدرنفر57شاملکه
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