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ستادیاخبار
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است.رسیدهثبتبهیرجاسالبهاردرنزاع،دلیلبهکشورقانونیمراکزبهمراجعههزار۱۴۶ازبیش

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماهه سه در و146ی،رکشور 353هزار

به مراجعه قانونیمورد کهپزشکی است رسیده ثبت به نزاع پی و101در (721هزار مابقی و مردان به مربوط مراجعات از و44مورد مراجع632هزار )همورد

است.بودهزنانبهمربوط

با تهران استانهای ترتیب به آمار، این اساس و22بر با710هزار رضوی خراسان با868هزار12، شرقی آذربایجان بیشت334هزار10و دررمورد، مراجعات ین

داشتهاند.یرجاسالبهاردرراقانونیپزشکیبهنزاعپی

با بوشهر استانهای با907همچنین ایالم هرم932، وزو هزار یک با کمت84گان مراکزرمورد، به نزاع پی در مراجعات قانونیین نخستپزشکی ماهه سه در را

دادهاند.اختصاصخودبهیرجاسال

سازمان رئیس آرانی؛ مسجدی عباس گفته قانونیبه جاپزشکی سال بهار در نزاع آمار در مجموع در کاهشرکشور، گذشته، سال مشابه مدت به نسبت 6.6ی

است.پیوستهوقوعبهمراجعات

،24ساعتفارس،اکوآنالین،صبحانهیا،رآبازارآنالین،اتحادتابناک،خبرآنالین،نیوز،فردایرخبپایگاهزمان/پیامایرانی،توسعهروزنامهپانا/یرگزارخبدیگر:منابع
ایرانی-آنالینتوسعهها،ینربرتخبر،ینرآخترقی،راهک،وسیها،ریارشهنو،تدبیر

)۰۴:۵۸-۹۹/۰۵/۱۲(اخبار

شدخانوادهتحویلیرمنصوقاضیجسد

سازمان قانونیرئیس منصوپزشکی قاضی فوت علت بررسی نتیجه خصوص در پاتولورکشور و شناسی سم حوزه در اینکه جهت به گفت: فرآیندهایژی، ی

سا آماده برای امیدوازآزمایشگاهی است، طوالنی تشخیصی المهای عباسری کنیم. اعالم قضایی مراجع به را پاسخ آینده هفته دو یکی، در بتوانیم یم

منصو متهم فوت علت نتایج «آیا که پرسش این به پاسخ در حدودرمسجدی از گفت: خیر؟» یا است شده اعالم قضایی مراجع به جنازه10ی که پیش روز

پاتولو و شناسی سم حوزه در اینکه جهت به و است شده انجام جسد معاینه و اولیه بررسیهای شد، منتقل آمادهژمتوفی برای آزمایشگاهی فرآیندهای ی

امیدوازسا است، طوالنی تشخیصی المهای «آیاری که پرسش این به پاسخ در کنیم.وی اعالم قضایی مراجع به را پاسخ آینده هفته دو یکی در بتوانیم یم

م جسدرزمان تحویل خصوص در نمیکنیم.مسجدی مشخص را زمان نشود، مشخص ما برای آزمایشها که زمانی تا کرد: اظهار دادهاید؟»، تشخیص را گ

گفت: و داد خبر نزاع آمار کاهش از ادامه در است.وی بررسی حال در جنایی دادسرای در موضوع و شده تحویل قضایی مقام دستور با گفت: نیز خانواده به

کاهش امسال اول ماهه سه طی خویشتندا6.6در هموطنان، که است این ما توصیه و بودهایم شاهد را سازمانردرصدی دهند.رئیس ادامه را پزشکیی
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غقانونی حوزه در همچنین کرد: اظهار کاهشرکشور آمار نیز تصادفات حوزه در است؛ افزایش به رو خرداد در مشابه مدت به نسبت آمار متاسفانه شدگی ق

شرایط16.2 به توجه با میخواهیم مردم از و داشته افزایش اردیبهشت و فروردین به نسبت خرداد در که داشتهایم را تصادفات از ناشی فوتیهای درصدی

د برای خواست مردم از و کرد اشاره پزشکی کمیسیونهای پروندههای به ادامه در باشند.وی داشته جدی را ها توصیه بهرکرونایی پزشکی خدمات یافت

آمار این و ندارد درمانی جنبه مکانها از برخی در که میشود انجام زنانه آرایشگاههای در اقداماتی متاسفانه : افزود کنند.مسجدی مراجعه متخصص پزشک

کنند.مراجعهدارنددانشگاهیوعلمیصالحیتکهمتخصصافرادبهمیخواهیممردمازدارد؛هموطنانبرایراجدیخطرواستافزایشبهرو

اقتصادیآسیبهایجبرانبراییلزبروایرانمضاعفیرهمکاضرورت

جمهو بررسفیر نمایندگان مجلس رئیس با دیدار در ایران اسالمی همکازی ضرورت بر دورانریل در اقتصادی آسیبهای جبران برای کشور دو مضاعف ی

ق «حسین کرد. تاکید جمهورپساکرونا سفیر برریبی» در ایران اسالمی «رودزی با برریل، نمایندگان مجلس رئیس مایا» گفتزیگو و دیدار اینویل کرد.در گو

ب مجلس رئیس رسمی اقامتگاه محل در که آفرمالقات نقش و تعامل نیز و زمینهها همه در دوجانبه روابط گسترش و حفظ لزوم بر طرف دو شد، ینیرگزار

کردند.ق تاکید دوجانبه اقتصادی مراودات به بخشی تنوع و ارتقاء زمینه در کشور دو ورمجالس کشور دو دوستانه روابط سابقه به اشاره با مالقات این در یبی

بر و ایران روابط در متقابل منافع تحقق اولویت بر همکازتاکید ضرورت جدیریل، موضوعی را پساکرونا دوران در اقتصادی های آسیب جبران برای مضاعف ی

تجا مراودات ارتقای دوجانبه، پارلمانی دیپلماسی و ایران با دوجانبه روابط اهمیت بر تاکید ضمن نیز برشمرد.مایا کشور دو ازربین و خواند مهم را طرف دو ی

کرد.استقبالخودایرانیهمتایدعوت

انقالبرهبرتوییتهایدرباره«توییتر»موضعبهسفیدکاخواکنش

جمهو رهبر پیامهای درباره توییتر مقام یک اخیر اظهارات به واکنش در سفید کاخ مطبوعاتی اینرسخنگوی که هشدارهایی با آن مقایسه و ایران اسالمی ی

کرد.انتقادًاشدیدتوییترسیاستهایازمیدهد،قرارترامپپیامهایرویبراجتماعیشبکه

رئیسجمهور توییتهای با برخورد در اجتماعی شبکه این تبعیضآمیز رفتار آنچه دلیل به توییتر از جمعه روز سفید کاخ مطبوعاتی سخنگوی مکانانی» کایلی

جمهورآم رهبر پیامهای با مقایسه در شد،ریکا سوال اجتماعی شبکه این محتوای بر نظارت سیاستهای درباره او از کرد.وقتی انتقاد خواند، ایران اسالمی ی

ار به تمایلی آنها که حالی در کند، مشخص را اجتماعی شبکههای این جایگاه شما برای و باشد روشنگرانه خیلی میکردم فکر [حضرت]زگفت: توییتهای یابی

تعصب نشاندهنده و است باور غیرقابل خیلی این شد: مدعی ادامه در کنند.وی بررسی را ترامپ رئیسجمهور توییتهای مایلند ولی ندارند خامنهای آیتاهلل

است.رئیسجمهوراینومحافظهکارانعلیهآنهاکورانهرکووشدید

)۰۷:۲۱-۹۹/۰۵/۱۲(جدول+امسالبهاردرسوختگیازناشیگرممورد۴۷۷

دادند.دستازراخودجانسوختگیدلیلبهیرجاسالبهاردرنفر۴۷۷

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماهه سه در کشور477ی،رکشور در نفر

بودند.نز)رنف179(مابقیومردآنهاازنفر298کهدادهانددستازراخودجانسوختگیاثربر

با خوزستان استانهای ترتیب به آمار، این اساس با70بر اصفهان با45، تهران بیشت44و جارمتوفی، سال بهار در را سوختگی از ناشی فوتیهای آمار یرین

اخباراسکناس:|خبرخبرادامهادامه
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داشتهاند.کشوراستانهایبیندر

بختیا و چهارمحال استان سه در سالرهمچنین نخست ماه سه در سوختگی از ناشی فوت مورد یک تنها زنجان و شمالی خراسان است.99ی، رسیده ثبت به

)۰۸:۰۴-۹۹/۰۵/۱۲(خانگیخشونتمرزهایشکستنوکرونا

روزنامهنگارفراهانی_عذرا

هم به را دنیا کرونا، اینکه به باورم مرزهایرامروز حتی و مهربانی مرزهای عاطفه، مرزهای مرزها. از خیلی شکستن به باور همچنین شد. قویتر یخته،

بسیا برای که ناپیدایی مرزهای شکستن همچنین شکنجهرخشونت. خانههایشان در سالها که کودکانی و زنان بدبختی مرزهای نبود. رویت قابل افراد از ی

سازمان که بود دیروز همین است. نوردیده در هم را آنها سکوت مرزهای کرونا حاال اما نمیآوردند. بر دم که بیپناهی کودکان و زنان پزشکیمیشدند.

سالقانونی در کرد؛ از98اعالم آزازهزار82بیش همسر مورد بسیارن سازمان، این کارشناسان گفته به گرفتهاند. قرار خشونت و خشونتهاری این از ی

میلیونها از یکی میشناسم. کشورم در را هزاران این از یکی من ولی نمیشود. گزارش مذهبی و اجتماعی قانونی، محدودیتهای دلیل بختزبه سیاه ن

نامر یک هولناک ضربات با بدنش اعضای از یکی گاهی، از هر که خاکی کره خاموشاین خانه، همان در استخوانی شکستن صدای و میشود خرد وحشی، ِد

و...بینیپا،دست،میشود.

دختر سر اینکه تر. وحشیانه رفتارهای گاهی دنیایی10و برایش و کنی خواهی عذر به وادار را او و کنی فرو توالت کاسه در کوچک اشتباه یک خاطر به را ساله

ی.زبساوحشتناککابوسهایاز

مییافت.خاتمهموضوعومیبستراپروندههاتکتک)رشوهترس(ازنزرضایتباهمپلیسی،رکاهرانجامازناتوانخانواده

خ پول از ترس بهخاطر دخترش، از او فرار و پدر بیتفاوتیهای با همراه کرونا به مبتال ولی خودش، برای است شده جوانی خردسال، دختر آن ورحاال کردن ج

دختر از کرونا ابتالی از دلسو20ترس فرد دیگزساله. برد. دکتر به را دختر خری را دارویش دیگری آن سرفهرید. با همچنان دختر این و داد را تستش پول ی

سرفه.سرفه،سرفه،میخوابد.سرفهبامیخورد.غذا

ساعت و میدارد وا طغیان به شبانه را خورده زخم مادر که باالی4آنقدر خانهای پرخاش. و هیاهو با هم آن میکند، مرد این خانه در کوفتن به شروع صبح،

ف و داد هوو. نام به زنی با منرسرش به میگفت: و میرفت طفره دکتر به دخترش رساندن از که مردی بیمارستان. به جوان دختر رساندن برای میکند یاد

نیست. سحزمربوط این در فرن و داد و زده آخر سیم به فرگاه میکند. کروناییریاد روزهای این میدانم بود. شده خشک گلویش در دهه چند که یادهایی

است.زنهاییز کرده هوا را دستفروشیشان بساط کرونا و کرده خشمگینترشان اقتصادی فشار که روزهایی زد. خواهند یا زدهاند طغیان به دست یادی

فربیکا و پرخاشها خبر شنیدن با امروز قوز. باال قوز حکایت است شده و نمیکند رهایشان هم شب نان غم حتی و محدودیتها و ماندهری گلو در یادهای

کرد.خواهدجابهجارایربیشتمرزهایکروناکردمباورساکت،ودیدهخشونتزنی

جدول+امسالبهاردرسوختگیازناشیگمردمور۴۷۷تسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۸:۲۸-۹۹/۰۵/۱۲(بشناسیدراحاشیهپرقرصی

گیرد.میقراراستفادهموردبرنجمانندغالتیزدگیآفتازیرگیوجلوکردنعفونیضدبرایبرنجقرص

خب اجتماعی گروه گزارش (رگزاربه آلومینیوم فسفید حاضر حال در برنا؛ Aluminiumی phosphideتجا نام با فستر) عفونیPhostoxinکسین(وی ضد برای (

گیرد.میقراراستفادهموردبرنجمانندغالتیزدگیآفتازیرگیوجلوکردن

تجا های نام با بازار در آلومینیوم دیگرفسفید مختلف (ری فوس کوئیک مانند (Quickphosی سلفوس و (Celphosقرص نام به ایران در اما دارد وجود (

است.مشهوربرنج

سازمان اعالم قانونیطبق (پزشکی گذشته سال کشور، و586نفر(919)،1398کل دستز333مرد از را خود جان برنج قرص با مسمومیت اثر بر کشور در ن)

است.شدهبیشتردرصد11.4بود،مرد)310ومرد515نفر(825تلفاتآمارکهآنازقبلسالبامقایسهدررقماینکهاندداده

) تهران های استان گزارش این اساس (220بر مازندران (122مورد)، گیالن و بیشت85مورد) مرمورد) آمار داشتهرین را برنج قرص با مسمومیت از ناشی گ

اند.

اعالم قانونیبنابر برنج،پزشکی قرص با مسمومیت از ناشی شدگان فوت کل از تهران و144استان مرد نیز76نفر بازنفر مقایسه در رقم این که اند بوده ن

است.یافتهافزایشدرصدنوزده)1397قبل(سالمشابهمدت

برنجقرصقانونیغیرورودبرایسختگیرانهیرتدابیاعمالضرورت

تدابی اعمال نیازمند روند این کاهش برای شک جلربدون و فروش ممنوعیت برای سختگیرانه دارگیوی کشور به برنج قرص قانونی غیر ورود از سویری از یم.

است.یرضروکشآفتاینمخاطراتبهنسبتجامعهعمومدانشارتقایبرایمربوطهنهادهایسویازگستردهرسانیاطالعدیگر

تجا صورت به فقط یافته توسعه کشورهای در قرص این دسترسیراکنون و شود می استفاده صادراتی کانتینرهای و سیلوها در آفات بردن بین از برای و ی

تق آن به وجودرعمومی با متاسفانه اما است محدود بسیار کشورها این در تصادفی چه و عمدی چه مسمومیت، موارد اساس همین بر و ندارد وجود یبا

سال از برنج قرص عمومی فروش بیشت1391ممنوعیت هند کنار در ایران کشور مسمومیتر، آمار ت(ین این با تصادفی) یا رارعمدی خطرناک شدت به کیب

توسط شده ارائه آمار طبق قانونیدارد؛ مپزشکی نفر یکصد هر میان از مرکشور، عامل کشور، در مسمومیت از ناشی بوده12تا10گرگ برنج قرص آنها از نفر

است.

ظرف تواند می که م4تا3قرصی به منجر و کند اختالل دچار را قلبی تنفسی، سیستم هایرساعت نشانه و عالئم بروز زمان از شود؛ مسموم فرد دردناک گ

گذشت از پس م10-15بالینی و شوند می ظاهر مسمومیت های نشانه و عالئم آلومینیوم، فسفید قرص خوراکی مصرف از ازردقیقه کمتر مدت در ساعت6گ

خانگیخشونتهایمرزشکستنوکرونای:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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دهد.خراستممکن

قرا تحربی فشارخون، شدید افت حالی، بی و ضعف گیجی، سریکپذیری، دوبینی، لرزش، اشتهایی، بی خلطری، با همراه شدید های سرفه نفس، تنگی گیجه،

استفراغ تهوع، شکمی، دردهای رنگ، اس(سبز رنگ سیاه مدفوع یا استفراغ تعتدرمواردی بیمار،ر)، تنفس از گندیده ماهی یا سیر بوی استشمام و تشنج یق،

است.برنجقرصمصرفبالینیعالئمینرشایعت

خانگیآفاتلرکنتباناگوارپیامدهایکاهش

بیشت رسانی اطالع به نیاز که است هایی موضوع جمله از آن مسمومیت روند و کش آفت این مخاطرات کاهش شک دربی مردم عموم تا دارد کهری یابند

کنند.پرهیزخانگیآفاتلرکنتبرایهاقرصایناستفادهازبایدبلکهشودناگوارپیامدهایبهمنجرتواندمیتنهانهقرصاینازاستفاده

کنت و کش آفت متخصص احمدی، درخش وحید گفته میربه داده قرار شده بندی عایق محیط در و پذیر نفوذ های بندی بسته در قرص این معموال آفات، ل

تق محیط، و هوا رطوبت با واکنش اثر در و کند می پخش فسفین کشنده گاز شدن، آزاد صورت در قرص این ورشود. حشرات کامل رفتن بین از باعث یبا

شود.گرمبهمنتهیحتیوشدیدتصادفیهایمسمومیتبروزباعثتواندمیمسالهایندریرانگاسهلاینروازشودمیجوندگان

پیشگی برای باید ها خانواده کرد: توصیه منروی حبوبات و غالت سایر و برنج زدگی آفت از همچنینزی کنند. استفاده نمک و سیر از برنج قرص جای به ل،

کنت برای است انباربهتر آفات منارل یازی سیر عصاره حاوی که گیاهی منشا با برنج قرص از برایزل، نباید ها خانواده دیگر سوی از شود. استفاده است، یره

کنند.استفادهبرنجقرصازساسمانندخانگیآفاتلرکنت

مسمومیتعاملینربیشتخودکشی،

ت دارای که زا توهم قالبی های قرص مصرف برنج، در موجود قرص اشتباه مصرف حاضر حال همچنینردر و هستند برنج قرص خود یا و برنج قرص کیبات

بیش خودکشی برای برنج قرص مصرف عمدی عامل بین این در شوند. می محسوب برنج قرص با مسمومیت اصلی دالیل جمله از خودکشی جهت مصرف

دارد.نقشقرصاینازاستفادهازناشیمیرهایوگرممیزاندردیگرعاملدواز

داروسا دانشکده آموخته دانش فرجام، نیک مطالعهزشاهین با پژوهشی طی شادنیا شاهین دکتر راهنمایی با پزشکی علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ی

از ساله ده زمانی بازه طی که بیمارانی تمامی بالینی های پرونده با1395تا1385مقطعی حاد مسمومیت تشخیص با لقمان بیمارستان مسمومیت بخش در

بست آلومینیوم کهرفسفید است رسیده نتیجه این به بودند، شده م20.7ی به منجر ها مسمومیت موارد کشی(ردرصد خود و شده بیشت97/3گ ینردرصد)

بود.مسمومیتعلت

شده مسموم بیماران از داد نشان پژوهش این نتایج (52.8دیگر مردان فوت میزان بودند. مونث بقیه و مذکر دا59/1درصد معنی طور به ازردرصد) بیشتر ی

) نیز51/2زنان افراد سنی میانگین بود. (27.1درصد) شدند فوت که کسانی در سنی میانگین آمد. (28/3بدست مانده زنده افراد از بیشتر سال)26/8سال)

) مراجعین بیشتر بودند.67.4بود. مجرد م71/9درصد) موارد وردرصد تاهل وضعیت بین دار معنی رابطه اما بود مجرد مسمومین به مربوط نیز میر و گ

نیامد.دستبهمسمومیتنهایینتیجه

نیوزسالمتسیتناپرس،یرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۴:۳۴-۹۹/۰۵/۱۳(خوردنمیبرادرمبهجسدابعادی:رمنصوقاضیبرادر

)۰۵:۴۴-۹۹/۰۵/۱۲(خانوادهاشبهیرمنصوجسدتحویلدرابهام

نگرفتهاند.تحویلراجسدهنوزاستمدعییرفراقاضیبرادرکهدادخبرخانوادهاشبهیرمنصوقاضیجسدتحویلازدرحالیقانونیپزشکیسازمان

سازمان رئیس مسجدی، عباس تسنیم، گزارش قانونیبه منصوپزشکی قاضی جسد که پیش روز ده حدود از گفت: دیروز بررسیهایرکشور شد، منتقل ی

پاتولو و سمشناسی حوزه در اینکه برای است. شده انجام جسد معاینه و آمادهساژاولیه برای آزمایشگاهی فرآیندهای است،زی طوالنی تشخیصی المهای ی

مرامیدوا زمان نشود، آماده آزمایشها نتایج که زمانی تا کنیم. اعالم قضایی مراجع به را پاسخ آینده هفته دو یکی طی بتوانیم مشخصریم بهدرستی او گ

منصو غالمرضا برادر که است حالی در این سازمانرنمیشود. رئیس اظهارات درباره قانونیی هویتپزشکی هنوز اما کرده، رؤیت دوبار را جسد ما گفت:

به هنوز ما و نشده داده تحویل ما به هنوز برادرم پیکر هستیم. آزمایش نتیجه منتظر همچنان و نکردهایم احراز را قانونیاو ازپزشکی و نکردهایم مراجعه

است.نشدهدادهاطالعمابهنتیجهایهیچنیزقانونیپزشکیسوی

نوتدبیرتازه،افقپرس،بورسفرارو،یرخبپایگاهی/رهمشهروزنامهدیگر:منابع
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واکنش|گفتجسدهویتاحرازعدمازیرمنصوقاضیبرادر|است؟آمدهچهیرمنصوسربرقاضی؛گرممعمایکشفانتظاردر
)۰۵:۴۷-۹۹/۰۵/۱۲(بیبیسیگزارشبه

منصو24ساعت قاضی برادر گفتههای پیگیر-بنابر برای هنوز آنها مری، برادرشانری چندوگ با چه اگر نکردهاند، استخدام کهوکیل کسانی از میخواهند حتی و داشته صحبتهایی کیل
منصو غالمرضا به متعلق واقعا جسد اینکه قطعی تعیین تا را چیز همه فعال اما کنند شکایت داشتهاند، دست ماجرا این در او، منتظرند.ربهگفته و درآورده تعویق حالت به نه، یا است ی

منصو قاضی سر باربر این فوت خبر که خردادماه سیام ظهر از پس که است پرسشی این است؟ آمده چه فرازی متهم مطرپرس همچنان شد، منتشر حری

و ماه یک است. نیافته هم پاسخی و د12است از بارروز اتفاقیزگذشت چه دقیقا که نیست مشخص هنوز اما گذشته رسانه و فرهنگ دادسرای سابق پرس

منصو که کردند اعالم کشور مقامات برخی حادثه وقوع از پس ابتدایی ساعات است؛ افتاده او «دربرای هتل در رومانیوی پایتخت بخارست در واقع ک»

است.آمدورفتدراحتمالدواینمیانهماکنونتاوکردتغییر«قتل»بهبعدساعتچندهمانازالبتهکهفرضیهایاست؛کردهخودکشی

رو مزچند از پس منصوری مرگ ماجرای به سومی فرضیه پای اما مشکری کاووگ جسد از شده منتشر تصاویر بررسی شد؛ باز قاضی آقای منصورک شده یرپیچ

منصو غالمرضا از عمومی افکار آنچه با کاور داخل پیکر ابعاد اختالف منصورو فرار احتمال درباره گمانهزنیها میآورد، یاد به صحنهساری و مزی توسطری گ

مط را او خبرخود البته که فرضیهای کرد. تصاویرگزارح انتشار با میزان منصوری زندگانی دوران از بودری شرایطی در این زد. دامن آن به پیش از بیش ی

د هتل البی کف شده کشف جسد حادثه، وقوع ابتدایی دقایق همان از رومانی مقامات متواوکه متهم به متعلق را طبرک اکبر پرونده وری همدستش21ی

با این سرنوشت آنچه درباره کشور این پلیس بررسیهای زمان، همان از البته و کردند منصوزمعرفی معمای شد. آغاز زده، رقم را متهم بارپرس فرضیه3ی

منصو جسد کالبدشکافی نتیجه اینکه تا داشت ادامه ورعجیب تیرماه سوم که رومانی در م4ی از پس خودکشیرروز یعنی اول فرضیه عمال شد، منتشر او گ

م که بود آمده گزارش این در که چرا کرد؛ رد اثرررا او جسد روی اینکه بر بخارست دادستانی تاکید و بوده همراه «شتابزدگی» و «خشونت» با قاضی آقای گ

همچنان فرضیه تنها و کرد تقویت پیش از بیش را قاضی، این رسیدن قتل به فرضیه شده، وارد سخت» جسم یک «با که شده دیده ضربه» از ناشی «جراحات

صحنهساومشک قتل، احتمال جز به مزک باری زمان تا باید ردش یا اثبات برای که بود نزدیکانش یا او توسط بررسیهایزگ و کشور به جسد پزشکیگشت

میماندیم.منتظرقانونی

DNAیقرازطهویتاحرازانتظاردر

طب33درنهایت «اکبر پرونده نهم ردیف متهم جسد حادثه این وقوع از پس خبرروز سکوت در دوستان» و او،ری خانواده اعضای اطالع بدون حتی و ی

با بعد ساعاتی و شد اعالم نورنیوز سایت از غیررسمی شکل به ابتدا و بوده بیخبر آن از قاضی آقای خانواده که موضوعی شد. کشور وارد مردادماه یکم بامداد

شد.تاییدقانونیپزشکیرییستوضیحاتوتهراندادستانیاطالعیه

خب سوی از روز همان که دادستانی اطالعیه در چه بهرگزاراگر متعلق جسد ظواهر، اساس «بر که بود آمده شد، منتشر - قضاییه قوه به -وابسته میزان ی

منصو گذشترغالمرضا با حاال اما است» با10ی از منصوزروز جسد هویترگشت نتوانستیم ظواهر «براساس که میگوید «اعتماد» به او برادر کشور، به ی

دیگ شکل به لندن در واقع فارسیزبان رسانه یک گزارش در پیش روز چند که نکتهای کنیم.» احراز را مطرجسد فارسیری بخش که ویدیویی گزارش در شد. ح

منصو قاضی «صورت که کرده اعالم تهران دادستانی در رسانه این منابع از یکی که شد ادعا کرد، منتشر و تهیه اوربیبیسی بدن و نیست شناسایی قابل ی

است.»افتادهفرمازوماندهآفتابیرزروزهاانگار

منصو برادر توضیحات از میتوان را نکته این بارصحت از پس او وضعیت درباره دزی قاضی برادر شد. متوجه کشور به میگوید:رگشت «اعتماد» به گذشته

خواهرزادههایم و من خواهرهایش، همسرش، ازجمله حاجآقا بستگان کشور، به جسد ورود از ظاه2«بعد لحاظ به ولی دیدیم را جسد و رفتهایم یرمرحله

در است. جسد همان این که نشد احراز ما چی2برای چنین خانواده کل برای آزمایشزمرحله برادر و خواهران از دلیل همین به است. نشده احراز DNAی
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است.»نشدهاعالممابهآزمایشپاسخهنوزالبتهکهشدهگرفته

استنشدهخانوادهتحویلجسد

سازمان رییس را موضوع قانونیاین حدودپزشکی «از اینکه بیان با آرانی مسجدی عباس است. کرده تایید هم منتقل10کشور متوفی جنازه که پیش روز

پاتولو همچنین و سمشناسی حوزه در که دلیل این به و شده انجام جسد معاینه و اولیه بررسیهای آمادهساژشد، برای آزمایشگاهی فرآیندهای المهایزی ی

کنند.اعالمقضاییمراجعبهراپاسخآیندههفتهدویکی،ظرفکهکردیرامیدواابرازاست»،طوالنیتشخیصی

ازط هویت تشخیص تکمیلی اقدامات که گفته ایرنا به راستا همین در قضاییراو مقام دستور با جسد آن از پس و است انجام حال در ژنتیک آزمایشهای یق

خب برخی اما حین این در شد. خواهد او خانواده منصورگزارتحویل قاضی جسد که کردند اعالم برادرریها که موضوعی است. شده تحویل خانوادهاش به ی

است.نشدهتحویلمابههنوز«جسدمیگوید:«اعتماد»بهوکردهردراآنیرمنصو

منتظ بگیرما تحویل را جسد بعد و شود اعالم آزمایش جواب آزمایشهایریم انجام از بعد اگر آنگاهDNAیم. است، برادرم به متعلق جسد که شود مشخص

میگی تحویل را منصورجسد برادر گفته به قانونیی،ریم.» مپزشکی علت نه مدرتاکنون هیچ نه و کرده اعالم را بارگ ارتباط در دادسرا نه و رومانی از کی

منصو غالمرضا برای که منصوریراتفاقی خانواده عضو این است. نشده داده متوفی این خانواده به داده، جرخ در و این از پیش که مصاحبههایری یان

پیگی برای مسوولی هیچ که بود کرده تاکید «اعتماد» روزنامه با اعضایرقبلیاش دیگر و او که گفته بار این نکرده، برقرار ارتباط آنها با وضعیت و پرونده ی

بودهاند.ارتباطدرقضاییدستگاهبابیشتریهایرپیگیبرایمواردبقیهدرورفتهاندقانونیپزشکیبهشناساییبرایبار2یرمنصوخانواده

منصو قاضی برادر گفتههای بنابر پیگیرالبته برای هنوز آنها مری، برادرشانری چندوگ با چه اگر نکردهاند، استخدام حتیوکیل و داشته صحبتهایی کیل

غالمرضا به متعلق واقعا جسد اینکه قطعی تعیین تا را چیز همه فعال اما کنند شکایت داشتهاند، دست ماجرا این در او، بهگفته که کسانی از میخواهند

شود.مشخصقانونیپزشکیجوابتامنتظرندودرآوردهتعویقحالتبهنه،یااستیرمنصو

بیبیسیگزارشبهخانوادهواکنش

ج و دقیق اطالعات ارایه از رومانی پلیس اینکه به باتوجه که است خوددازمشخص گزارشیریی ارسال به تنها نورنیوز سایت پیشین نوشته اساس بر و کرده ی

دیگ29« راه کرده، اکتفا جسد با همراه طرصفحهای» از هویت تعیین جز آزمایشری تصویDNAیق هیچ تاکنون که چرا ندارد. منصوروجود جسد از درری ی

د هتل مسووالن حتی یا رومانی مقامات از کدام هیچ با نشده موفق هم بیبیسی گزارشگر و نشده منتشر رومانی گفتوهتل بخارست آنوک و کند گویی

است.»بودهبستهرویشانبه«درهاکردهاعالمکهطور

منصو قاضی مطربرادر ادعاهای رد یا تایید و لندن در واقع رسانه این سوی از شده منتشر گزارش به واکنش در اما است:ری گفته «اعتماد» به آن در شده ح

(تلفن برادرم شخصی وسایل از کدام هیچ حاال تا که چرا کجاست از دارند، آنها که دسترسیهایی نمیدانم منتها ندارم. اعتمادی بیگانه رسانه این به «من

بیخب آنها از هم ما که است مراجعی چه از آنها اطالعات نمیدانم است. نشده تحویل ایران به و...) نوشتههایش اینرهمراه، به پاسخ حساب این یم.»با

منصو غالمرضا برای که اتفاقیرپرسش چه آزمایشهایری نتیجه اعالم تا و فعال باید داده، قانونیخ رییسپزشکی بهگفته که زمانی بمانیم. منتظر کشور

انجامید!خواهدطولبهدیگرهفتهدوتااحتماالسازماناین

اسکانروزنو،مثلثآنالین،یرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۸:۰۷-۹۹/۰۵/۱۲(یرمتواقاضییکتارضاییمحسنفرزندازک/ومشکگهایرمداردنبالهماجراهای

م حتی و قتلها تاربرخی مرور با دارند. سیاست حضور از نشانهای کشتهشدگان بکشد. طول کمی شاید آنها به پاسخ که میشوند تبدیل معماهایی به زود خیلی بهرگها میتوان یخ
م اینگونه از جدیدترنمونههایی که یافت دست مرگها آن نمونه منصورین قاضی منصورگ قاضی فوت است. رومانی در ابهاماتیری دلیل به که است موضوعاتی جمله از رومانی در ی

شد.خواهدثبتاذهاندرداردکه

ایران؛ بان دیده گزارش جا30به سال منصورخرداد قاضی جسد رسید خبر که بود عنوانری اول وهله در است. شده پیدا رومانی در اقامتش محل هتل در ی

مط او قتل فرضیه بعدتر اما است کرده خودکشی او که منصورشد خانواده به جسد دیروز اینکه تا شد غالمرضارح متهم جسد مرداد اول شد. داده تحویل ی

شد.منتقلقانونیپزشکیبهکشوربهورودازپسیرمنصو

سازمان رئیس زمان آن قانونیدر منصوپزشکی متهم جسد انتقال به اشاره ساعتربا جسد گفت: قانونی، پزشکی به آن تحویل و کشور به صبح5ی نیم و

به قانونیبامداد قضائی،پزشکی مقام دستور به افزود: مسجدی دکتر است. شده شروع آزمایشگاهی و علمی الزم اقدامات آن، تحویل محض به و تحویل

متخصصان از متشکل قانونیتیمی مپزشکی در جسد بالین آزمایشگاهیربر تشخیصی قانونیکز جهتپزشکی در اولیه اقدامات و شدند حاضر تهران استان

شد.انجامفوتعلتتعیینجهتتخصصیبررسیهایوجسدشناسایی

گزارش «در کرد: اعالم چنین اطالعیهای در تهران دادستانی روز همان قانونیدر تصویربرداپزشکی و جسد دقیق معاینه با است: پزشکیرآمده اقدامات و ی

منصو غالمرضا آقای به متعلق جسد ظواهر، اساس بر اوال شد مشخص صورتپذیرفته تشخیصی بلندیرو مکان از که است حاکی بررسیها ثانیا است، ی

صور استخوانهای و چپ و راست (کتف تنه و صورت و سر در شکستگی چراکه است نموده تصویربرداتسقوط با جسدر) که شد اعالم دیروز شد.» روئیت ی

شد.دادهتحویلخانوادهاشبهیرمنصوقاضی

سازمان قانونیرئیس مپزشکی علت درباره سوالی به پاسخ در منصورکشور قاضی پاتولورگ و سمشناسی حوزه در اینکه جهت به گفت: فرآیندهایژی، ی

امیدوا است، طوالنی زمانرآزمایشگاهی آیا که سوال این به پاسخ در مسجدی عباس کنیم. اعالم قضائی مراجع به را پاسخ آینده هفته دو یکی در بتوانیم یم

نیزرم خانواده به جسد تحویل خصوص در وی نمیکنیم.» مشخص را زمان نشود، مشخص ما برای آزمایشها که زمانی «تا گفت: دادهاید؟ تشخیص را گ

است.»بررسیحالدرجناییدادسرایدرموضوعو)ت(اسشدهتحویلقضائیمقامدستور«باگفت:

منصو قاضی برادر خبر این انتشار از پس ساعتی اما خانواده به جسد تحویل خبر منصورتکذیب قاضی جسد تحویل خبر تکذیبری و رد را خانوادهاش به ی

به خانواده با هم دوبار و آوردند ایران به است، من برادر به منصوب که جسدی گفت: برنا به وی قانونیکرد. راپزشک جسد ظاهر نتوانستیم منتها رفتیم

است.نشدهاعالمهنوزآزمایشجواباماگرفتدیانایآزمایشماخانوادههمهازقانونیپزشککنیم.احراز

منتظ و نگرفتیم تحویل را جنازه هنوز ما خاطر همین منصوربه قاضی برادر نکردیم. احراز رویت لحاظ به چون شود اعالم دیانای آزمایش که مدعیریم ی

ب…شارگزبهکنشوا|گفتجسدهویتازاحرعدمازیمنصورقاضیادربر|است؟آمدهچهیمنصورسربر:24ساعت|خبرخبرادامهادامه
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که قدی و طول ابعاد نه سر، ابعاد نه نمیخورد داشتیم نظر در حداقل ما که کسی آن به چهره این اما نیست تشخیص قابل اندازهای و ازبینرفته «چهره شد:

هستیم.»آزمایشمنتظرودهیمتشخیصنتوانستیمهمدرصد50حتیکلیبهصورتامانمیخوردبرادرمبهدارد،جسداین

ذوالنو مجتبی بازمیگردد. مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون رئیس اظهارات به که دارد وجود هم ابهام یک موضوع این است:ردر گفته ی

مط گمانههای از منصور«یکی قاضی قتل درباره باندرح باشد.» اطالعاتی حاوی بوده ممکن که است فردی حذف برای کشور در فعال مخوف باند وجود ی،

است؟داشتهنقشیآیامیبردنامآنازنمایندهاینکهمخوفی

جا سال خرداد در که اینجاست تامل قابل گفت؟نکته چه مرآشنا خبر که منصوری توئیتررگ در رئیسجمهور مشاور آشنا، حسامالدین بود، شده منتشر ی

«طب به موسوم پرونده میرسد بهنظر بسارنوشت: چه و قوه سه هر در فعال شبکههایی وجود «بدون داد: ادامه او هست. هم غیراقتصادی ابعادی دارای ی»

»شود.زدهپروندهسروتهنکندشود.راندهدنیاازرومانیدرمتهمشیککهبگیردشکلفسادیاستبعیددیگرنهادهای

ابهامات هم رضایی محسن پسر رضاییپرونده احمد سالزپرونده رضایی احمد شد. کشته هتل در هم رضایی احمد اینکه تامل قابل نکته داشت. در93یادی

گلو سالرهتل و شد کشته امارات دادهزبا94یای اطالع گذشته سال آبانماه در افزود: مطلب این اعالم با رضایی احمد قتل سالروز در تهران، قتل ویژه پرس

با ایران به امارات کشور از وی جسد و رسیده قتل به رضایی احمد نام به رضایی محسن فرزند که درزشده رضایی احمد جسد افزود: وی است. شده گردانده

داشت.قرارورودیدرنزدیکیدرجسدکهاستحالیدراینوشدهپیداکشزدراصورتبهسوئیتکف

نمونهبردا کار امر این که داده تحویل احشا و امعا شامل داخلی محتویات بدون را رضایی احمد جسد امارات پلیس متاسفانه افزود: کردهروی غیرممکن ی

با تصزاست. تهران قتل ویژه موردرپرس بارها مقتول که میدهد نشان بودند ارتباط در رضایی احمد با که کسانی و شاهدان از برخی از ما بررسی کرد: یح

است.داشتهنگرانیاظهارتهدیدهااینازوگرفتهقرارتهدید

آرمانمنبع:

جیبایرانتیک،نیوز،قلمیرخبپایگاهامروز،اصفهانآنالین،اعتمادروزنو،نیوز،آفتابیرخبپایگاهصبح/هفتاقتصاد،دنیایروزنامهدیگر:منابع
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)۰۴:۴۱-۹۹/۰۵/۱۳(خانوادهبهیرمنصوقاضیجنازهتحویلتکذیب

spez91

ایرانبهبرادرمهمراهتلفنهنوزاند/آوردهکجاازرااطالعاتایندانمنمیبیبیسی/گزارشبهی»رمنصو«غالمرضاخانوادهواکنش
)۰۸:۲۰-۹۹/۰۵/۱۲(استنشدهتحویل

منصو قاضی برادر گفتههای پیگیربنابر برای هنوز آنها مری، برادرشانری چندوگ با چه اگر نکردهاند، استخدام او،وکیل بهگفته که کسانی از میخواهند حتی و داشته صحبتهایی کیل
منتظرند.ودرآوردهتعویقحالتبهنه،یااستیرمنصوغالمرضابهمتعلقواقعاجسداینکهقطعیتعیینتاراچیزهمهفعالاماکنندشکایتداشتهاند،دستماجراایندر

خب سایت گزارش منصوربه قاضی سر بر ؛ مدآرا باری این فوت خبر که خردادماه سیام ظهر از پس که است پرسشی این است؟ آمده چه فرازی متهم یرپرس

مط همچنان شد، ورمنتشر ماه یک است. نیافته هم پاسخی و است د12ح از بارروز مشخصزگذشت هنوز اما گذشته رسانه و فرهنگ دادسرای سابق پرس

منصو که کردند اعالم کشور مقامات برخی حادثه وقوع از پس ابتدایی ساعات است؛ افتاده او برای اتفاقی چه دقیقا که «درنیست هتل در دروی واقع ک»

و رفت در احتمال دو این میان هماکنون تا و کرد تغییر «قتل» به بعد ساعت چند همان از البته که فرضیهای است؛ کرده خودکشی رومانی پایتخت بخارست

است.آمد

رو مزچند از پس منصوری مرگ ماجرای به سومی فرضیه پای اما مشکری کاووگ جسد از شده منتشر تصاویر بررسی شد؛ باز قاضی آقای منصورک شده یرپیچ

منصو غالمرضا از عمومی افکار آنچه با کاور داخل پیکر ابعاد اختالف منصورو فرار احتمال درباره گمانهزنیها میآورد، یاد به صحنهساری و مزی توسطری گ

مط را او خبرخود البته که فرضیهای کرد. تصاویرگزارح انتشار با میزان منصوری زندگانی دوران از بودری شرایطی در این زد. دامن آن به پیش از بیش ی

د هتل البی کف شده کشف جسد حادثه، وقوع ابتدایی دقایق همان از رومانی مقامات متواوکه متهم به متعلق را طبرک اکبر پرونده وری همدستش21ی
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با این سرنوشت آنچه درباره کشور این پلیس بررسیهای زمان، همان از البته و کردند منصوزمعرفی معمای شد. آغاز زده، رقم را متهم بارپرس فرضیه3ی

منصو جسد کالبدشکافی نتیجه اینکه تا داشت ادامه ورعجیب تیرماه سوم که رومانی در م4ی از پس خودکشیرروز یعنی اول فرضیه عمال شد، منتشر او گ

م که بود آمده گزارش این در که چرا کرد؛ رد اثرررا او جسد روی اینکه بر بخارست دادستانی تاکید و بوده همراه «شتابزدگی» و «خشونت» با قاضی آقای گ

همچنان فرضیه تنها و کرد تقویت پیش از بیش را قاضی، این رسیدن قتل به فرضیه شده، وارد سخت» جسم یک «با که شده دیده ضربه» از ناشی «جراحات

صحنهساومشک قتل، احتمال جز به مزک باری زمان تا باید ردش یا اثبات برای که بود نزدیکانش یا او توسط بررسیهایزگ و کشور به جسد پزشکیگشت

میماندیم.منتظرقانونی

DNAیقرازطهویتاحرازانتظاردر

طب33درنهایت «اکبر پرونده نهم ردیف متهم جسد حادثه این وقوع از پس خبرروز سکوت در دوستان» و او،ری خانواده اعضای اطالع بدون حتی و ی

با بعد ساعاتی و شد اعالم نورنیوز سایت از غیررسمی شکل به ابتدا و بوده بیخبر آن از قاضی آقای خانواده که موضوعی شد. کشور وارد مردادماه یکم بامداد

شد.تاییدقانونیپزشکیرییستوضیحاتوتهراندادستانیاطالعیه

خب سوی از روز همان که دادستانی اطالعیه در چه بهرگزاراگر متعلق جسد ظواهر، اساس «بر که بود آمده شد، منتشر – قضاییه قوه به -وابسته میزان ی

منصو گذشترغالمرضا با حاال اما است» با10ی از منصوزروز جسد هویترگشت نتوانستیم ظواهر «براساس که میگوید «اعتماد» به او برادر کشور، به ی

دیگ شکل به لندن در واقع فارسیزبان رسانه یک گزارش در پیش روز چند که نکتهای کنیم.» احراز را مطرجسد فارسیری بخش که ویدیویی گزارش در شد. ح

منصو قاضی «صورت که کرده اعالم تهران دادستانی در رسانه این منابع از یکی که شد ادعا کرد، منتشر و تهیه اوربیبیسی بدن و نیست شناسایی قابل ی

است.»افتادهفرمازوماندهآفتابیرزروزهاانگار

منصو برادر توضیحات از میتوان را نکته این بارصحت از پس او وضعیت درباره دزی قاضی برادر شد. متوجه کشور به میگوید:رگشت «اعتماد» به گذشته

خواهرزادههایم و من خواهرهایش، همسرش، ازجمله حاجآقا بستگان کشور، به جسد ورود از ظاه2«بعد لحاظ به ولی دیدیم را جسد و رفتهایم یرمرحله

در است. جسد همان این که نشد احراز ما چی2برای چنین خانواده کل برای آزمایشزمرحله برادر و خواهران از دلیل همین به است. نشده احراز DNAی

است.»نشدهاعالممابهآزمایشپاسخهنوزالبتهکهشدهگرفته

استنشدهخانوادهتحویلجسد

سازمان رییس را موضوع قانونیاین حدودپزشکی «از اینکه بیان با آرانی مسجدی عباس است. کرده تایید هم منتقل10کشور متوفی جنازه که پیش روز

پاتولو همچنین و سمشناسی حوزه در که دلیل این به و شده انجام جسد معاینه و اولیه بررسیهای آمادهساژشد، برای آزمایشگاهی فرآیندهای المهایزی ی

کنند.اعالمقضاییمراجعبهراپاسخآیندههفتهدویکی،ظرفکهکردیرامیدواابرازاست»،طوالنیتشخیصی

ازط هویت تشخیص تکمیلی اقدامات که گفته ایرنا به راستا همین در قضاییراو مقام دستور با جسد آن از پس و است انجام حال در ژنتیک آزمایشهای یق

خب برخی اما حین این در شد. خواهد او خانواده منصورگزارتحویل قاضی جسد که کردند اعالم برادرریها که موضوعی است. شده تحویل خانوادهاش به ی

است.نشدهتحویلمابههنوز«جسدمیگوید:«اعتماد»بهوکردهردراآنیرمنصو

منتظ بگیرما تحویل را جسد بعد و شود اعالم آزمایش جواب آزمایشهایریم انجام از بعد اگر آنگاهDNAیم. است، برادرم به متعلق جسد که شود مشخص

میگی تحویل را منصورجسد برادر گفته به قانونیی،ریم.» مپزشکی علت نه مدرتاکنون هیچ نه و کرده اعالم را بارگ ارتباط در دادسرا نه و رومانی از کی

منصو غالمرضا برای که منصوریراتفاقی خانواده عضو این است. نشده داده متوفی این خانواده به داده، جرخ در و این از پیش که مصاحبههایری یان

پیگی برای مسوولی هیچ که بود کرده تاکید «اعتماد» روزنامه با اعضایرقبلیاش دیگر و او که گفته بار این نکرده، برقرار ارتباط آنها با وضعیت و پرونده ی

بودهاند.ارتباطدرقضاییدستگاهبابیشتریهایرپیگیبرایمواردبقیهدرورفتهاندقانونیپزشکیبهشناساییبرایبار2یرمنصوخانواده
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منصو قاضی برادر گفتههای بنابر پیگیرالبته برای هنوز آنها مری، برادرشانری چندوگ با چه اگر نکردهاند، استخدام حتیوکیل و داشته صحبتهایی کیل

غالمرضا به متعلق واقعا جسد اینکه قطعی تعیین تا را چیز همه فعال اما کنند شکایت داشتهاند، دست ماجرا این در او، بهگفته که کسانی از میخواهند

شود.مشخصقانونیپزشکیجوابتامنتظرندودرآوردهتعویقحالتبهنه،یااستیرمنصو

بیبیسیگزارشبهخانوادهواکنش

ج و دقیق اطالعات ارایه از رومانی پلیس اینکه به باتوجه که است خوددازمشخص گزارشیریی ارسال به تنها نورنیوز سایت پیشین نوشته اساس بر و کرده ی

دیگ29« راه کرده، اکتفا جسد با همراه طرصفحهای» از هویت تعیین جز آزمایشری تصویDNAیق هیچ تاکنون که چرا ندارد. منصوروجود جسد از درری ی

د هتل مسووالن حتی یا رومانی مقامات از کدام هیچ با نشده موفق هم بیبیسی گزارشگر و نشده منتشر رومانی گفتوهتل بخارست آنوک و کند گویی

است.»بودهبستهرویشانبه«درهاکردهاعالمکهطور

منصو قاضی مطربرادر ادعاهای رد یا تایید و لندن در واقع رسانه این سوی از شده منتشر گزارش به واکنش در اما است:ری گفته «اعتماد» به آن در شده ح

(تلفن برادرم شخصی وسایل از کدام هیچ حاال تا که چرا کجاست از دارند، آنها که دسترسیهایی نمیدانم منتها ندارم. اعتمادی بیگانه رسانه این به «من

بیخب آنها از هم ما که است مراجعی چه از آنها اطالعات نمیدانم است. نشده تحویل ایران به و…) نوشتههایش اینرهمراه، به پاسخ حساب این یم.»با

منصو غالمرضا برای که اتفاقیرپرسش چه آزمایشهایری نتیجه اعالم تا و فعال باید داده، قانونیخ رییسپزشکی بهگفته که زمانی بمانیم. منتظر کشور

انجامید!خواهدطولبهدیگرهفتهدوتااحتماالسازماناین

ایراندیدهبانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۲۲-۹۹/۰۵/۱۲(بیجوابوپایانبیپرسشهایویرمنصوقاضیگرم

با ایران به سابق قاضی منصوزجنازه غالمرضا حال این با مرگشت، از بعد روز چهل مشکری باوگ شده گرفته تحویل جنازه است معتقد برادرش که رسید ایران به حالی در کش
است.متفاوتمیشناختندآنهاکهغالمرضایی

و افتاده هتل البی در شده مشخص که حاال همین تا شد منتشر خیابان کف به پنجره از شدنش پرت خبر که زمانی همان از سیاسی: سرویس – نو سالم

است.رنگارنگگمانهایوحدسوبیجوابسوالازپری،رمنصوغالمرضاسابق،قاضیگرمگشته،ربکشوربهظاهراهمجنازهاش

منصو ترقاضی قصد نه؟ یا رفت دیدارش به کسی شد؟ پرت یا افتاد البی به خیابان؟ در یا شد کشته هتل در نرفت؟ری سفارت به چرا نه؟ یا داشت را هتل ک

است؟مردهواقعایرمنصوقاضیگتر،ربزسوالیحتیونه؟یاداشتگشتربقصدواقعانه؟یااستخطردرمیدانست

منصو هایرغالمرضا سال بین خدمت1397تا1367ی و روزنامهنگاران پرونده تا مشهد در زنجیرهای قتلهای پرونده از بود. قضاییه قوه در خدمت مشغول

طب اکبر پرونده در پایش شد مشخص نهایت در اما داد، انجام نظام به خدمت برای میتوانست چه هر خودش، گفته و باور به لواسان، وردر است گیر ی

است.گرفتهیردالهزار500رشوهموردیکحداقل

طب پای فهمید تا میگویند خاربرخی کشور از است گیر آلمانری به شده باعث که بوده سرطان درمان آخرش و اول مسئله میگویند دیگر برخی و شده ج

تصوی پیام خودش بربرود. ایران به میخواهد که داد آنری بگوید که بود زده زنگ هم متهمان از یکی به هم بعد ظاهرا است. بسته مرزها ولی 500گردد

رشوه.نهبودکادودالرهزار
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منصو غالمرضا حال این مربا از بعد روز چهل مشکری غالمرضاییوگ با شده گرفته تحویل جنازه است معتقد برادرش که حالی در هم آن رسید ایران به کش

میشد.زدهیزمجافضایدرآنازجرخابههتلداخلازجسدانتقالعکسشدنمنتشرازبعدکهحرفیاست،متفاوتمیشناختندآنهاکه

منصو قاضی برادر برایرالبته هماهنگی منتظر روز دو «برادرم بود: گفته ایلنا به و بود کرده متهم کارشکنی به را رومانی در ایران سفارت هم این از پیش ی

نگرفت.»صورتکشوربهگشتزباجهتهماهنگیگرفته،صورتکارشکنیهایبامتأسفانهامابود،ایرانبهگشتزبا

نوشت:نیوزانصافبهاینامهدربرادرشجنازهگرفتنتحویلشایعهوپروندهاینرخدادهایبهخودواکنشینرتازهتدرچنینهمیرمنصوقاضیبرادر

د طرمتعاقب مقتضی صورت در و انتقاد ضمن کذب، خبر خبرج از شکایت غالمرضارگزارح االسالم حجت خانوادهی اینجانبان اکاذیب نشر علت به که یهای

توسطرمنصو ایشان جنازه تحویل میکنیم، اعالم قانونیی داپزشک انتظار هستیم. ای ان دی نتایج منتظر کماکان و است نشده رسانهرانجام اصحاب یم،

کنند.یرپیگیموثقمراجعازرااخباروکنندیرخوددااکاذیبجردازفرافکنیازپرهیزضمن

حالی در اتفاقات این مرتمام از ماه یک از بیش گذشت از بعد که میدهد منصورخ قاضی انگیز شبهه منتشررگ باره این در خاصی اطالعات رومانی پلیس ی،

نداده.قرارایراناختیاردررااتفاقاینفیلمهایحتیونکرده

سازمان رئیس مسجدی، قانونیعباس خبپزشکی به هم پاتولورگزارکشور و شناسی «سم کارهای جسد، تحویل از بعد که است گفته فارس زمانبرژی ی»

م نتایج نخستین یعنی این داد، خاصی نظر نمیشود آماده آینده هفته دو یکی، از زودتر و مشکراست مشخصوگ فوتش از بعد ماه دو سابق قاضی ک

میشود.

مط با ملی امنیت کمیسیون رئیس این از منصورپیش حذف و قتل احتمال کردن مطرح گمانههای از یکی که بود گفه رسانهها به قاضیری قتل درباره ح

ازرمنصو فراتر مسئلهای به صحت صورت در که احتمالی باشد، مطالبی حاوی است ممکن که فردی حذف برای قضائیه قوه در فعال مخوف باند وجود ی،

طب منصورپرونده چون است. بوده مربوط طبری پرونده در صورتری در و نداشت پرونده فعلی اطالعات از بیش اطالعاتی ظاهرا و بوده چندم ردیف متهم ی

میشد.آزادزندانسالچندازپسدادگاهدرحضور

چند منصووهر خانواده مجتبیرکیل و نداشته دسترسی پرونده به او چون نمیداند، نادرست یا درست را فرضیه این خیلی که گفت خبر این به واکنش در ی

کند.نظراظهارخاصیاطالعاتاساسبرمیتواندملیامنیتکمیسیونرئیسعنوانبهیرذوالنو

)۰۵:۵۹-۹۹/۰۵/۱۲(استنشدهدادهتحویلمابههنوزجسدی:رمنصوقاضیبرادر

هستیم.آزمایشنتیجهمنتظرهمچنانواستنشدهدادهتحویلمابههنوزبرادرمپیکرگفت:یرمنصوغالمرضابرادر

بیجوابوپایانبیسشهایپرویمنصورقاضیگمرنو:سالم|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۵/۱۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHAOZCBV


منصو غالمرضا سازمانربرادر رییس اظهارات خصوص در قانونیی منصوپزشکی متهم جسد اینکه بر گفت:رمبنی است، شده داده تحویل وی خانواده به ی

وی است. نشده داده اطالعی ما به قانون پزشکی سوی از و هستیم آزمایش نتیجه منتظر همچنان نکردهایم؛ احراز هنوز اما کردیم رؤیت مرتبه دو را جنازه ما

به هنوز ما گفت: است، نشده داده تحویل ما به هنوز برادرم پیکر اینکه بیان قانونیبا سویپزشکی از و بودیم دادسرا در تاکنون و نکردهایم پزشکیمراجعه

است.نشدهدادهاطالعمابهنتیجهایهیچنیزقانونی

ایلنا:منبع

)۰۴:۲۹-۹۹/۰۵/۱۳(زنانههایآرایشگاهدردرمانیخدماتارائهدربارههشدارکرد:اظهارقانونیپزشکیسازمانرئیس

بابیخانمانیتاشدهکارتنخوابکهیرپیمانکاازُکشد/میُکشد،موادنکروناتهران؛درمخدرموادمصرفپاتوقازایرانعصرگزارش
)۰۴:۰۶-۹۹/۰۵/۱۳(همسردو

تا ایردر که موادی مصرف پاتوق روشنای تاریک و داشت حضور هم آیندهرج ماههای و روزها طی جمع فوتشدگان تعداد تخمین بود شوخی دستمایه کرونا و غذایی مواد مصرف یخ
میروند.خاکخروارهایرزبهجامعهاندجواننیروهایازاغلبکهَتنشانهزار4ازبیشسالهرمخدرموادمصرفباامامیاندازنددستراکروناویروسکهنبود.کسانیسخت

صاب سرعصرایران؛فاطمه ما قبال که بگم بهت تا کنارمون بشین دقیقه چند «آبجی جرئتری- حتی که نبودیم بدبخت اونقدر االن مثل و داشتیم سرها تو ی،

باشیم.»نداشتههمخودکشی

بود.گفتهراستشزانوییرزخراشهایوزخموارسیبرایشلوارشلنگهیزدنباالازقبلراجمالتاینناصر
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پایش زخم روی را بتادین آنکه محض به ناصراما زخم الی مصرفراستخوانهای شبانهی پاتوق از غرولندش و فحش ناله، صدای که نداشت ابایی دیگر یخت

برود.طرفترهم،آنتهرانشوشمیداندردیگرنزومرد10واومواد

ب زخم روی مستقیما نباید را بتادین کردم توصیه داد؛درزیروقتی ادامه عصبانیت با دارد؟ ارزش کسی برای معتاد یک جان گفت؛مگر قبل از خشمگینتر ی،

ندارد.درمانبرایپولیاماداردعفونتویزیرخونودردپایشاستیزرو10وشدهواردپایشبهضرباتیی،رگیردیکیانرج

ف عصبانیت و خشم با و بوده او سوی از حرفها شنیدن به دعوت که میبرد یاد شنیدن.راز نه و داره دیدن نه که ما. همهی زندگی شده این میزند؛ گرنهویاد

پا در را شب که میآید خوشش عاقلی شهردارکدام و مخدر انتظامی،مواد نیروی ماموران بار چند اگر که شرایطی در آنهم برساند. صبح به خیابانها و یرکها

ی.ربگیقرارموادیرخمادریانشئهمعتادیکهدفاستممکننیایندسراغت

ساعت45ناصر از بعد است. بندرعباس اهل و همراه12ساله و10شب پازمرد از یکی حاشیه در دیگر موادرن مصرف حال در شوش میدان محدوده کهای

است.مخدر

مانندمخدرموادمصرفمخصوصلوازمبامیکنندپهنکرپادرراساعتهچندبساطیحرتفبرایکهخانوادهایمانندآنهاکهجایی

با و میکنند پهن را عیششان بساط است، امن برایشان که کنارههایی و گوشه در سیخ و سنجاق وافور، کوچک، نیک پیک گاز اتمی، فندک َدمهایپایپ،

به را کند نشئهشان است قرار که دودی «کرعمیق مانند بعضیشان کار میفرستند. ازریه ویم» مستقیماُپک تا دارند نیاز سرنگ به و گذشته بازدم و َدم

در را تزرمواد شدهشان نحیف پای و دست همرگهای بین از اگر حتی میشود حساب سطحی شوخی یک همچنان کرونا ویروس جمع این کنند.در یق

باشد.گرفتهقربانیهمبساطیهایشان

پاتوق32 این در دم و دود با زندگی ناص10سال آوارنفره، امتداد است ماهی چند بیشترکه مدعی کشانده تهران به بندرعباس از را سالهایرگیاش ین

است.بودههروئیناخیراویاکرتمصرفگیرردراگذشتهسال32میگوید؛ومیشودموادمصرف

تت و زخمی پای درد از که میدهد؛ازوکمی توضیح میشود کم همیشه14کردهاش و میکردم کار بودم کرده شروع هم را مواد مصرف که زمانی یعنی سالگی

داشتم.رااعتبارمهمجامعهوخانوادهدرهمینبراینباشم.مصرفلنگکهمیآوردمدرپولیرآنقد

جوشکارپیمانکا در مهارت دلیل به که میشود مدعی شدهاو کارتنخواب که رجاییری شهید اسکلهی جمله از مختلف پروژههای در پیمانکار عنوان به سالها ی

است؟اینروزموحالحاالامامیکردندکارنظرمیرزگررکا90کهنمیشودباورتمیگوید؛ومیآوردباالراسرشکرده.کاربندرعباس

که نمیکنی باور هم را این میدهد؛ ادامه بماند حرفهایش رد یا تائید منتظر آنکه از7بدون عوضرکیلومتر خودم را رجایی شهید اسکلهی به مربوط یلهای

کردم؟

دربد از که هست کسی مگر میدهد؛ ادامه میکند مصرف هروئین حاضر حال در که اگررناصر من امثال اما باشد؟ راضی تحقیر و کارتنخوابی و همرَتی ک

گوشهای در باید دوباره دارد؟ فایدهای چه دبکنند افراد اکثر خانوادههای حتی نه و کند اعتماد ما به است حاضر کسی نه چون کنیم. رارِکز آنها اعتیاد با گیر

میپذیرند.

ف را دزدیاش که میزندناصر،«کرمردی کهریاد آقا این از میگوید؛ببین و دهد می نشان را مانده زمین و پاها بین سرش که زده چمپاتمه معتادان از یکی یم»

بیزا وضعیتمان و مخدر مواد از ما، تا گرفته را رفتنش برامضای راه یا انتخاب حق مگر اما داریم. هرگشتی که سوال این پاسخ در او وزیم؟ مواد مصرف ینه

میکنم».«دزدیمیگوید؛بلندصدایبامیکندتامینراهیچهازراخوراکش

د افراد که این دارد؟ این جز راهی شده طرد معتاد یک مگر میدهد؛ ادامه غرولندکنان و ندارد تفاوتی برایش سرزنش یا راهرتعجب از میگویند اعتیاد با گیر

ه زباله و ضایعات کردن حازجمع هرروز اگر میکنند تامین را موادشان مصرف هینههای کمک نوعی برایشان باشند،نهایتا داشته را سخت کار آن استزِل ینه

اعتیاد.ینههایزهتامیناصلیراهنهو

همسردوبابیخانمانیتاشدهکارتنخوابکهیپیمانکارازُکشد/میُکشد،موادنکروناان:ایرعصر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۵/۱۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



ت امیدی چه بربه برای دلخوشی هیچ میگوید که کنم؟ناصر کهرک زنی میدهد؛وقتی توضیح ایران عصر به اینگونه را ندارد.دلیلش خانه به تو20گشتن با سال

مالی ورشکستی از بعد اما کرده ورَتزندگی میگیرد طالق و میکند پد2َکت که رود می یادشان است دبیرستانی یکی و دانشجو یکی که داشتهاند،رفرزند ی

میدهد.آرامشمنبهلحظاتیحداقلکهکنمتالشیرمخدموادکرَتبرایبایدمنچرا

گذاشته، منفی تاثیر هم فرزندانت و همسر اعتبار و روان و روح و زندگی بر دهه دو حدود طی مواد مصرف که این مانند جمالتی شنیدن به عالقهای ناصر

حدود اعتیاد بر مبنی آمارهایی شنوندهی نخواهد مواد مصرف شبانه پاتوق یک وسط او که نیست نمیدهد.عجیب د3نشان و ایرانی مستقیمرگیرمیلیون ی

از فرزندآزامیلیون20بیش و همسر طالق، خود دل در و نیست همراه نفر یک دم و دود با فقط که موادی باشد. مخدر مواد با ایران جمعیت از ی،رَتن

دارد.دنبالبههمراخصوصیودولتیمراکزدرمخدرموادبارهچندودورهایکرتمیلیاردیینهزهومقاربتییهایربیماشناسنامه،بیکودکان

ف مشغول ناصر که لحظاتی تمام نشددر پاره که کرُچرتی بود بلند صدای با صحبت و ازریاد بیشتر پاتوق در حاضر افراد دیگر گفتهی به که سن40یم سال

حال در همچنان وداشت کمبود شدت به که میداد نشان خمیدهاش کمر و پا و دست اما نبود صورتش دیدن امکان بود. زدن داردزُچرت سوءتغذیه و ن

چی کلمه عینی معنای به کزو بود. نمانده باقی او از استخوان کمی و پوست جز ازری بیش آمار جزء هم است.19یم تهران کارتنخواب و متجاهر معتاد هزار

نیمه در مخدر مواد سوءمصرف از ناشی نشان و نام بی شدگان فوت میان در احتماال و ندارد زندگی ادامهی برای چندانی شانس میداد نشان او وضعیت

سال ک99دوم تزرباشد. دلیل به دیگرریم مخدر، مواد مکرر تزریقهای خود عضلههای داخل را اخیر،هروئین ماههای در و ندارد سرنگ کردن فرو برای یقرگی

میکند.

دادند.دستازاعتیاداثربرراخودجانایراندرنفر153و،هزار99سالاولماههسهدرقانونیپزشکیسازمانآماربراساس

مد جای به کرسوءسابقه کنار دست به پایپ که شناساییعلیرضا ترک را مواد بار چند حال میگوید؛تابه مقدمه بدون بود نشسته مثلریم که همیشه کردهام. ک

نبودم.عالفاالن

خال و فرحزاد درهی تا دروازهغار هرندی، فشافویه،شوش، از تهران در معتادان پاتوقهای اکثر در مواد مصرف تجربهی که اززاو پس پرامید روزهای داشته را یر

شرت و بنگاهها رفتم بار نکرده؛چند فراموش هم را کارک مدارکتهای اما تاریابی که میکنند درخواست سابقه سوء عدم ندارم؛یا که میخواستند شناسایی ک

یم.رداسوءسابقهبخواهددلتان

ب دوباره ما که نیست طبیعی شما نظر میدهد؛به ادامه کلمات بعضی آوای تغییر و رمق بی صدای دوستانیربا و مخدر مواد مصرف پاتوقهای سمت گردیم

میپذیرند؟شونجمعدرراماضامنیواوراقوگهربهیچبدونکه

محمود جمع، این مخدر مواد مصرف شبانهی پاتوق ب31در کلمات با شده تمام تازه هروئینش مصرف که برساله تاثیراتریده از ناشی نیست روشن که یده

مدا تمام تهران به ورود از بعد قبل سال سه که میدهد توضیح آن مدت بلند اثرات یا است مواد مصرف مشکیرلحظهای پالستیک یک در که شناساییام ک

هستم.خیابانهاآوارهموقعآنازوگذاشتمجابهداشتیسرویسدررابود

است.کردهتهرانکناروگوشهخیابانخوابمالیر،درخانهامازرامنیربیکامیگویدواستهمدانمالیراهل

ه که میگوید جمعآوزاو راه از را موادش مصرف بارینه ضایعات هوازی شدن سرد از بعد و میخوابد خیابانها گوشه است گرم هوا تا و میکند تامین یافتی

میرساند.صبحبهراشباعتیادباگیرردافراددیگرکنارمصرف،پاتوقهایدریاومیرودتهرانیستیزبهویرشهرداگرمخانههایبه

میخو فاسد شیر ما تارکرونا؟ گاه دمای در و زمستانها که سوال تلخش10یماین خندههای با میمانید زنده و میخوابید خیابان در تهران صفر منفی درجه

بط است؟ عجیب شما برای گرم و سرد هوای دمای تحمل میگوید و میشود تارهمراه شیر ازری روز چند که میدهد نشان را پاتوق گذشتهی مصرف یخ

شی همین از ما از نفر چند امروز میگفت بود. باقی آن از جرعه یک و بود گذشته مصرفش رارانقضای شده پنیر شبیه هوا گرمای خاطر به و است فاسد که ی

میترسانند.کروناازرامابعدمیگویدخندههستیم.باسالمماهمهیاماخوردیم
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دارد.رازبالهسطلهایدرغذاییپسماندهایوگذشتهمصرفیخرتاغذاییموادانواعمصرفتجربهکهمیدهدنشانحرفهایش

میخو که غذاهایی وقتها خیلی میخورمیگوید ما اما نمیخورد بدهید هم سگ به جوریم ما بدن واقع در میگوید کنایه با میمانیم. هم زنده و شدهریم ی

میسازدمابدنبهگذشتهمصرفیخرتاغذاهایومیشودگارزناسامابایمربخوتازهغذاهایاگرکه

را توهینکنندگان دارم چُبدوست کنار مهدی شیشهی مصرف ازرُکشمبساط که شده پهن درفتهای زوار و شکسته وسایل و لباس پالستیک دو حامل دستی خ

مهدی بود. کرده پیدا زباله خیابانها37سطلهای در مردم روزانه مداوم تحقیرهای و توهین از بود نکرده شروع را شبانهاش شیشهی مصرف هنوز که ساله

میگویند.متلکتحقیرآمیزکلماتیبااومثلافرادیبهخیابانازشدنردحالدرمردمازتعدادیاینکهوداشتشکایت

روزهای میداد نشان سرش موهای چربی و خاک از پر و چسبیده بهم اززتارهای پر و پاره هم رنگاش آبی تیشرت جای جای و نرفته حمام که است یادی

و میرویم جایی که گاهی اما شدهایم رانده حاشیهها به شهرها و روستا وسط و خانواده از که داد؛ما ادامه اینگونه را صحبتهایش گالیهوار لحن بود.با لک

برخورد کسی با است دستمان در که وسیلهای یا لباس نکند خدا و باشند نداشته ما با تماسی هیچ تا میکشند کنار را خودشان میشویم رد مردم کنار از

بدت جورکند.چون میکنند. ما با را رفتارها کسانیرین میخواهد دلم رفتارها این خاطر به میگوید کردهایم. منتقل آنها به را جهان مرضهای تمام انگار که ی

ُبکشم.رامیکنندتوهینکه

انسانیم.همچنانخباماکارتنخوابیمومعتادمیکند؛درستهزمزمه

آمادهسا حال راحتزدر زندگی این از و بودیم کرده خالص خودمونو حاال تا داشتیم جیگر ذره یه اگه میگیرد؛واهلل پی را جمالتش شیشه مصرف برای پایپ ی

خوشحالیم؟خیلیاوضاعاینازونمیفهمیمیزچیهیچمامیکنیدفکرمیشدیم.

ببین حرفاش پای بشین بیا شیشه مصرف از بعد دقیقه چند کن. ولش آبجی میگوید؛ نشسته او به پشت و آنطرفتر کمی که معتادی منفیمرد توهمات فاز

کرده.پیدابدبینانهتوهماتفازاالنداده.لمبهشتدرمیکنه.انگارپیداباشیمکهداغانآبادیهرومردمبهعشقیچه

تز تازه که طرزروحید به است.گردنش آزاد هم وقتم و هستم فعالی آدم من هست کار بحث اگر میگوید؛ببین و میشود نزدیک کرده تمام را هروئینش یق

با بزرعجیبی برایش سایز چند که پیراهنی و شده برریک است گفت؛«البتگ باشد شده پشیمان پیشنهادش از انگار بعد ثانیه چند میزند. زار نحیفش َتن

نی؟»َرما،مانعَنهوشمندملیکارت

همسرای دو با کارترکارتنخوابی دستهای و میزند کنار دادن هل شبیه حالتی در را وحید است الغر اندامی و سوخته آفتاب چهرهای با بلند قد مردی که ج

نشان را دیگر کارتی و است ایالم بهداشت شبکه کارمند که میشود مدعی کارت یک دادن نشان با دارم. کارت اینهمه من کن میگوید؛ولش و میدهد نشان

میداند.یهرسرطانبابودنشگیررددهندهی

اورژانس برای که تهران بودم آمده امروز شب115میگوید من تا کرد خالی را جیبم دزد یک کشیدم می درد سرطان از من وقتی اما ببرم. آمبوالنس ایالم

باشم.نداشتهمعتادانپاتوقکنارجزماندنبرایراجایی

باو دیگران و من برای درصد چند حرفهایش که مداراین وقتی کند سوال کسی که ندارد برایش اهمیتی چندان خیر یا است امکانرپذیر آیا دزدیدهاند را کت

ندا هم را همکارانت یا خانواده با تلفنی برتماس ادعایات شهر به که ساکنری و بروی کنند آماده برایت را مدنظر آمبوالنس بود قرار که ادارهای به یا گردی

امی شاید شوی. خانه ایمسافر برِد کرایه و بگیر را پول این بگوید و شود جیب به دست کسی که است این بهرج هَشگشت و بپرداز را چندزَهرت مصرف ینه

شود.تامیناینگونههمموادشوعده

میدهد؛دو ادامه اینگونه را ادعایاش زندگی روایت پول گرفتن بازبدون هم یکی او و میکنه زندگی همدان بچه دو با خانمهام از دارم.یکی بچه سه و ن

است.مالیردربچهمون

من به هم همکارانم اما شدهام. آواره شهر این در که است روز میدهد؛چند ادامه باشد کرده فراموش گویا آمدم تهران به امروز بود گفته قبل دقایقی که او
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ه و دارم حنجره سرطان میدهد توضیح نمیدهند. قرض پول و نمیکنند اورژانسزاعتماد ادعایی آمبوالنس سراغ به دوباره است. سنگین درمانش ینههای

نداشت.امکاناتیونبودمجهزچونبگیرم؟بهداشتوزارتازروآمبوالنسنکردمقبولچرامیدونیمیگویدومیرود

دارد.بستگیمخدرشموادمصرفوضعیتبهداردکارتنخوابیاشواعتیادبرایدیگرروایتچندجرایاینکه

تا در ایراما که موادی مصرف پاتوق روشنای تاریک و داشت حضور هم فوتشدگانرج تعداد تخمین بود شوخی دستمایه کرونا و غذایی مواد مصرف یخ

از بیش سال هر مخدر مواد مصرف با اما میاندازند دست را کرونا ویروس که نبود.کسانی سخت آینده ماههای و روزها طی اغلبهزار4جمع که َتنشان

به جامعهاند جوان نیروهای بسیازاز که شرایطی در میروند.آنهم خاک خروارها موادریر مصرف پاتوقهای به خودخواسته فرار یا شدن طرد دلیل به یشان

ندارند.نشانیونامهیچهمدفنوگرمهنگاممخدر

------------------------

)۰۸:۱۵-۹۹/۰۵/۱۲(شوندمیبندیاقساطرانندگیهاییمهرجوالیتدههمناسبتبه

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
کننداستفادهخودنقلیهوسیلهترخیصبرایفرصتاینازتوانندمیاست،توقیفدر

ط مجدد اجرای از ناجا راهور پلیس رئیس بازار؛ نبض گزارش کهربه کسانی گفت: و داد خبر والیت دهه مناسبت به رانندگی جرایم اقساطی پرداخت ح

ج دلیل به آنها نقلیه باالیروسیله کمالرمیلیون10یمه سید کنند.سردار استفاده خود نقلیه وسیله ترخیص برای فرصت این از توانند می است، توقیف در یال

ج دارای خودروهای توقیف خصوص در فر هستندرهادیان موظف کشور سراسر در ماموران قانون براساس داشت: اظهار تومان میلیون یک باالی رانندگی یمه

پا به و توقیف را خودروهایی چنین رانندهرکه به فقط بود خانواده با همراه خودرویی اگر کردیم تاکید ماموران به هم خصوص این در اما کنند منتقل کینگ

از قبل تا دادیم قرار کار دستور در را رانندگان گونه این به اخطار پیامک ارسال هم گذشته سال از اینکه ضمن کند تسویه را خود جرایم بایستی که دهند تذکر

کنند.پیدااطالعخودجرایممیزانازخودنقلیهوسیلهتوقیف

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
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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 االن 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

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.

.باشیدهمراهماباشنیدخواهیدبیشترهاپردهپشتاز
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سرمایهگسترانآنالین،-مردمراهخبر،اتحادمیهن،اقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع
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هزاریزروتولد»ازپیشگر«ممادر؛سالمتبرایآنعوارضوجنینغیرقانونیسقطیرزمینیزمراکزاز«جوان»پرونده
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هزاریزروتولد»ازپیشگر«ممادر؛سالمتبرایآنعوارضوجنینغیرقانونیسقطیرزمینیزمراکزاز«جوان»پرونده
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۳
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استانیاخبار

)۰۵:۵۴-۹۹/۰۵/۱۲(ایالمدردرمانیجنینسقطدرصدی۳۶افزایش

برای پارسال - ایرنا - سال۲۶ایالم با مقایسه در رقم این که شد صادر جنین سقط مجوز کردند مراجعه ایالم استان قانونی پزشکی کل اداره به که درمانی جنین سقط متقاضیان از نفر
است.یافتهافزایشدرصد۳۶)هآن(چهارماهماقبل

یکشنبه روز گزارش عمومیبه روابط از پزشکیایرنا کل ایالماداره استان جاقانونی سال اول ماهه چهار در درمانی جنین سقط مجوز صدور بود۲۶یر، مورد

بود.همراهدرصدی۳۶افزایشبامورد۱۹باگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرکه

قانونی تپزشکی مهم از یکی ایالم درمانیراستان سقط مجوز صدور شروط پزشکیین بارداقانونیدر سن چهاریررا از قبل باید قانون اساس بر که کرد اعالم

باشد.ایدورهمعتبرهایگرافیوسوناساسبرهفتگی۱۹ازپیشیاوماهگی

صورتی در ، گزارش این اساس تبر مهم مادر باردارکه سن همان که شرط ازیرین یعنی۱۹کمتر دیگر موارد باشد داشته را است ناهنجاهفته دریروجود

گیرد.میقراربررسیموردکندمیتوامجانیخطربااوبرایرایربارداادامهکهمادریربیمایاوشودمادرجرحموجبکهجنین

ناهنجا جنینیرتمام های درمانیی سقط مجوز صدور ناهنجانمیموجب تنها و حیرشود موجب که سهرهایی تایید به موضوع این و باشد مادر ج

است.درمانیسقطمجوزصدورشروطازیکیبرسدمعتمدومتخصصپزشک

دارد.جمعیتنفرهزار۵۸۰شهرستان۱۱باایالماستان

تابناکیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۵:۵۹-۹۹/۰۵/۱۲(میگیرند»«جانومیدهند»«جانفارسرودخانههایقشدگان؛رغآماربابتهانگرانیافزایش

بگذ که زدند رقم فارس استان در را طبیعی بالیای که سیالبهایی و سیلآسا بارشهای از آبیرشیراز- تأسیسات در کردن شنا با ایمنی نکات به توجهی بی دلیل به افراد از برخی حال یم
است.شدهکنندهنگرانمسئوالنبرایآنآمارکهخرندمیجانبهرابالهاییفارساستانرودخانههایو

سازمان گزارشهای اساس بر ها: استان -گروه آنالین قانونیقدس تعدادپزشکی سال98کشور طی فارس استان در غ1398نفر ازربراثر را خود جان قشدگی

میدهد.نشانرارشدیبهروروندآنازپیشسالبهنسبتآماراینکهدادنددست
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رودخانههاتابستانهقربانیجوانان

بیشتمعمو هستیم، خاکی سدهای و آب کانالهای استخرها، رودخانهها، در نوجوانان و جوانان از برخی کردن شنا شاهد گرما فصل شروع با آمارراًل ین

شهرغ و مرداد تیر، تابستان ماههای در نیز راستارقشدگی این در میشود گزارش قانونییورماه بیشتپزشکی هم فارس غراستان سنیرین گروه در را قشدگی

است.کردهاعالمرودخانههادررافوتیینربیشتوجوانانونوجوانانکودکان،

با آشنایی عدم همه از مهمتر و رودخانهها بستر ژرفای و گودی نبودن مشخص و رودخانه مسیر در برنده و تیز اشیای و سنگ وجود رودخانهها، پایین ایمنی

باشد.گرمبامساویرودخانههاآببهسپردنتنمیشودباعثکهاستمواردیازجملهشنافنون

میگیرندجانکهرودهایی

» کشاوررودخانه فراوان استخرهای و رودخانه آبگیر، دهها پاییندست مسیر در و میگیرد سرچشمه فارس استان غرب و شمال مناطق از که آبزُکر» پر را ی

گردشگ منطقه درمیکند، اقلید، شهرستان براق تنگ درودری سد شهرستانزیاچه در فهلیان رودخانه آن، از منشعب آبراهههای و مرودشت شهرستان در ن

گزارشهای که هستند مکانهایی ازجمله سپیدان شهرستان رودهای و آبگیرها سایر و پیر شش رودخانه شیراز، زنیان خان منطقه آب پر برمهای ممسنی،

است.دادهشدهآندرقشدگیرغازمختلف

باختندجاننفر39

م آمار اساس مدیربر فورکز و حوادث سالریت نخست سهماهه در شیراز پزشکی علوم دانشگاه پزشکی غ39تعداد99یتهای براثر نیز جانرنفر قشدگی

دادند.دستازراخود

سازمان گزارشهای اساس قانونیبر سال98کشور،پزشکی طی فارس استان در غ1398نفر بهربراثر نسبت آمار این که دادند دست از را خود جان قشدگی

میدهدنشانرارشدیبهروروندآنازپیشسال

غ شمار بودن باال به نیست شیراز پزشکی علوم دانشگاه بهداشت غرمعاون گوید: می و داده هشدار فارس استان در جدیرقشدگی مشکالت از یکی قشدگی

است.تابستانفصلدربهویژهعمومیبهداشتوسالمت

میکند.اعالمممسنیوشیراززنیانخانمنطقهسپیدان،مرودشت،اقلید،شهرستانهایازرااستانقشدگیرغمواردینربیشتهمتیعبدالرسولدکتر

بیشت غروی عامل کشاوررین استخرهای کانال، سد، رودخانه، را فارس استان در آغاززقشدگی به توجه با و راستا همین در داد: ادامه و کرد عنوان باغها و ی

است.آغازشدهبهداشتوزارتسویازقشدگی»رغبهپویش«نهجوانان،گروهدربهویژهرودخانههاویاچههاردیاها،رددرشناوگرمافصل

ممنوعشنا

است.گرمبایزباهمچوناستاناینآبیتأسیساتوآبگیرهادرشناداد:هشداررابطهایتدرنیزفارسمنطقهایآبکترشعمومیروابطمدیر

افراد افزاید: می ارجمند حتیزمحمدرضا که شرایطی نمیکردند، هم را آن تصور که شدهاند شرایطی قربانی مکانها این در شنا به عالقهمندی خاطر به یادی

نیستند.آشناآنبههمشناگرانینرماهرت

یادآو و هشدار با آبیاروی آبراهههای در شنا بازدارندگی درباره بارها گفت: فارس استان آبگیرهای در شنا بازدارندگی دری و آبگیرها هشدارری، سدها یاچه

هستیم.قشدگیرغحوادثوهشدارهااینبهبیتوجهیشاهدبازهمامادادهشده
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)۰۶:۲۸-۹۹/۰۵/۱۲(ی)ربختیاو(چهارمحالیرکودکآزاپدیدهواکاوی

کودکآزارشه ایرنا- بشرکرد- جوامع همه در مشکل و معضل یک عنوان به بزری زندگی در را مخربی اثرات است ممکن روانشناسان، و کارشناسان گفته به که دارد، وجود وری گسالی
شود.افراداینتوسطگسالیربزدریرکودکآزابروززمینهسازبساچهوباشدداشتهکودکآینده

مجا صفحههای بازدیدکنندگان افزایش برای کودک اذیت و آزار یا و کودکآزازشکنجه خانواده، یک توسط توسطری کودک خانواده از انتقام راستای در ی

غ ابزارافراد استفاده یا و کودکآزاریبه انجام با کودک از رسانههاری موراد از برخی که است موارد جمله از والدین از یکی توسط تهدید، برای گزارشی را آن

میکنند.

ناماد توسط کودک اذیت و همسرآزار یا و آزای کودک مادر، ناگوارِر اخبار اینگونه، موارد و بیگانه افراد توسط جسمی سالهاری یا و ماه چندین تا که است ی

میکند.گیرردوآشفتهرامردمذهنهای

چیست؟یرآزاکودک

تعا هربراساس موجود، بدرفتاریف فیرگونه تجازی استثمار یا و کودکان از جنسی استفاده سوء بیتوجهی، با همراه رفتار یا غفلت عاطفی، و سایرریکی یا ی

است.یرکودکآزامصداقشود،سال۱۸یرزافرادوکودککرامتیاوسالمتبهنسبتواقعیآسیببهمنجرکهاستثمارانواع

میشود.تقسیمبیتوجهیوغفلتوجنسییرآزاکودکبدنی،یرکودکآزاروانی،یاعاطفییرکودکآزاگونهچهاربهیرکودکآزا

ماده سال۱۱براساس در که نوجوانان" و کودکان از حمایت مرتکب۸۱الیحه" کس هر شد، عمدتصویب جقتل و ضرب وریا شود نوجوان یا کودک عمدی ح

شد.خواهدمحکومقانونیمقررمجازاتحداکثرسومدوازبیشبهموردحسبمقررات،طبقدیهپرداختبرعالوهنشود،قصاصعلتیهربه

مواد نادیده۶و۲،۴طبق باعث یا و شود کودک به اخالقی و روانی یا جسمانی صدمات آمدن وارد موجب که نوجوانان و کودکان آزار و اذیت نوع هر قانون

روانی بهداشت و سالمت عمدی تاگرفتن روز یک و ماه سه مرتکبان برای و ممنوع شود، کودک تحصیل از ممانعت و و۶جسمی حبس یالرمیلیون۱۰ماه

است.شدهپیشبینینقدیجزای

ماده مراک۶طبق و موسسات و افراد تمام قانون، نگهدازاین مسئولیت نحوی به که سری و مشاهدهری محض به تا مکلفند دارند، برعهده را کودکان پرستی

کودکآزا تکلیف،رموارد این ندادن انجام صورت در و کنند اعالم قضایی صالح مقامات به مقتضی تصمیم اتخاذ و مرتکب قانونی پیگرد جهت را مراتب ی

بود.خواهدیالرمیلیونپنجتانقدیجزایپرداختیاماه۶تاحبسآنهامجازات

به اعالم کودکآزازبراساس خانگی، خشونتهای گروه در موجود دادههای و آمار براساس کشور همسرآزاریستی آن از بعد و نخست رتبه در سالمندآزاری یری،

دارد.قراریرآزامعلولو

یرکودکآزاازثبتشدهگزارشهای
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به اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال آزاریستی کودک اینکه به اشاره با سالجاری در گفت: است، جهانی موضوع یک ازری بیش کودک۱۴۲ی مورد

است.شدهگزارشاستانیستیزبهبهیرآزا

است.داشتهرشدامسالنخستماههسهدرمیزاناینکهبودمورد۳۷۷یرکودکآزاحوزهدرگزارشهاتعدادگذشتهسالافزود:نجفیجواد

کودکآزا افزایش دالیل از یکی عنوان به اقتصادی مشکالت بروز همچنین و خانواده اعضای و فرزندان ماندن خانه در و کرونا ویروس شیوع به اشارهروی ی

کودکآزا گزارشدهی و اطالعرسانی خصوص در افراد سواد سطح رفتن باال گفت: و سامانهرکرد به افزایشزبه۱۲۳ی دالیل دیگر از انتظامی نیروی یا و یستی

است.استاندرشدهارائهگزارشهاییاویرکودکآزاآمار

گرفتند.قراراذیتوآزارموردیرسالجادرکهاستسنیگروهینربیشتسال۱۳تا۱۱سنیگروهداشت:اظهاروی

شماره با تماسگیرندگان درصد هفت اینکه به اشاره با کودکآزا۱۲۳نجفی، را اجتماعی اورژانس افزود:رو میدهد، تشکیل مراجعهکنندگان۵۴ی میزان درصد

میگیرند.قراراذیتوآزاریاویرکودکآزاموردبیشتردخترانمیدهد،نشانامراینکههستنددخترانگیرندگانتماسیاومراکزاینبه

کودکآزا غفلت، مسامحه، اینکه بر تاکید با مهمترنجفی، از عاطفی جنسی، و جسمی کودکآزاری انواع بیشترین گفت: هستند، اورژانسری مراکز با تماس ین

است.غفلتومصامحهنوعازیرکودکآزاحوزهدراستاندراجتماعی

کودکآزا در موثر و مهم عامل عنوان به اقتصادی و فرهنگی مشکالت طالق، خانوادگی، مشکالت اعتیاد، به فرزندانروی بودن والد تک گفت: و کرد اشاره ی

میکند.استفادهمقابلطرفبهفشارافزایشبرایکودکانازوالدینازیکیگاهیکهاستیرکودکآزاحوزهدردیگرعاملعنوانبه

گسالیربزدرآنپیامدهایویرکودکآزاپدیدهدربارهروانپزشکاندیدگاه

شه پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو و روانپزشک کودکآزاریک اینکه به اشاره با تمامرکرد مختلف، سنین در بچهها تمام بین که است پدیدهای ی

همان در اخالقی و اجتماعی روانی، مختلف پیامدهای دارای پدیده این گفت: میشود، دیده مختلف اجتماعی و اقتصادی سطح با جامعه اقشار و جوامع

دارد.آسیبدیدهفردگسالیربزیاوکودکیسنین

قادرحو کودکآزاریوش پدیده افزود: هری روانپزشکان نظر براساس یاری و سوءرفتار اورژانسیرکودکآزاگونه وضعیت بروز زمینه و باشد داشته تداوم که ی

دارد.خاصافرادیاومتولیمسووالنسویازمداخلهوبررسیبهنیازکهمیشوداطالقآورد،بوجودراکودکبرای

موجود آمار برخی براساس گفت: کودکآزا۳۰وی مورد خود عمر طول در نوجوانان و کودکان زندگیردرصد طول در کودکان این از درصدی که میگیرند قرار ی

میکنند.تجربهراآسیبروانیمزمنسیرعمر،طولدردرصدیونمیشوندمشکلدچارخود

کودکآزا در داشت: اظهار روانپزشک یاراین و مراکز در مراقبان مادر، و پدر جمله از هستند، وی مراقب که کسانی طرف از کودک غفلت، و مصامحه نوع از ی

میگیرد.قراراذیتوآزارموردهستند،کودکمراقبکهخویشاوندانی

س روش این در وی، گفته نگهداربه کودک از مناسب صورت به نمیتوانند کودک سرپرستان تغذیه، نیازهای جمله از کودک نیازهای یا و کنند وری پرستی

کنند.تامینراکودکپزشکینیازهایویروالدگ

آزا کودک در افزود: روانپزشک بهراین کودک به کودک مراقبان که جسمی سوءرفتار یا و جسمی یای و شدید دادن تکان کتکزدن، جمله از مختلف َاشکال

شود.واردآسیبکودکبهاستممکنومیکننداستفادهکودکتربیتبرایروشاینازومیکنندواردآسیبناخواستهصورتبهواشکالسایر

آزا کودک در داشت: اظهار گیرد،روی قرار استفاده سوء مورد کودک است ممکن که جنسی اینی که است جنسی سوءاستفاده یا و بدن کردن لمس شامل

است.یرآزاکودکینربدتیرآزاکودکنوع

کودکآزا وی، گفته کودکآزاربه بروز زمینه و میشود تحقیر کلمات و جمالت با کودک که روانی سوءرفتار نوع از فراهمری نیز را عاطفی و جسمی نوع از ی

میکند.
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یرکودکآزابروزبرگذارراثبیرونیعواملوتاثیرات

شه پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات وضعیترعضو والدین، و خانواده و کودک به مربوط عوامل شده، انجام سببشناسیهای براساس داد: ادامه کرد

دارند.مهمنقشیرکودکآزابروزدرجامعهوخانوادهاقتصادیواجتماعی

کودکآزا بروز در اجتماعی و اقتصادی شرایط اینکه به اشاره با کودکآزاروی و سوءرفتار گفت: دارد، مهم نقش شایعترری بیشتر فقیر جمعیت در امای است،

میدهند.انجامیرکودکآزادارند،فقرکهخانوادههاییتمامکهنیستمعنااینبهاین

کهرقاد گونهای به بودهاند، کودکی و خانواده در سوءرفتار قربانی کودکی در خودشان هستند آزاررسان که والدینی از یکی خانواده، علت در گاهی افزود: ۸۰ی

ش۹۰تا بدرفتار والدین بدرفتاردرصد و آزار از حالی کودکآزارح بروز با را اذیت و آزار این آنها، سوم یک و دارند را کودکی در منتقلری بعد نسلهای به ی

میکنند.

کنت در ناتوانی والدین، در روانپزشکی اختالالت افزود: روانپزشک روانپراین افسردگی، والدین، توسط خشم دررل موادمخدر مصرف شخصی، اختالالت یشی،

میشود.کودکبهنسبتسوءرفتارویرکودکآزابروزباعثوالدین

کودکآزا شیوع دیگر عامل عنوان به فرزندان تعداد و خانواده جمعیت به کودکآزاروی بروز احتمال گفت: و کرد اشاره فرزندانری تعداد دارای خانوادهای در ی

است.باالتربیشتر،

ویی،رقاد برخی رفتاژبه بهانهگیرگیهای یا و کودکان بودن نارس فعالی، بیش ذهنی، عقبماندگی جمله از کودکان عنوانری به غیرعادی توقعات داشتن و ی

کودکآزا تشدید یا و بروز باعث که خانهیرعواملی در کودکان این گفت: و کرد اشاره نگهدامیشود، مراکز و مدارس در یا و بیتوجهی دلیل به خانواده یرو

میگیرند.قرارجسمییرکودکآزایاوغفلتومسامحهنوعازیرکودکآزامورد

کودکآزا جمله از خانگی خشونت بروز در اجتماعی عامل یک عنوان به موادمخدر مصرف به درروی مشکالت دارای که خانوادههایی در افزود: و کرد اشاره ی

بیکا جمله از مختلف خرحوزههای در ناتوانایی فقر، مسکن، کودکآزاری، شیوع ندارند، کافی حمایتی نظام و میشوند اجتماعی انزوای دچار و هستند یرید

است.باالتر

یرکودکآزامسالهخصوصدرحقوقیدیدگاه

است.یرکودکآزاعواملازخانوادههافقروامکاناتکمبودگفت:نیزیربختیاوچهارمحالیردادگستجرموقوعازیرپیشگیمعاون

سهلانگا اینکه بیان با موسوی، محمد کودکآزارسید انواع از یکی کودک به نسبت خانوادهها هری گفت: است، سهلانگاری اختالفاترگونه به منجر که ی

میشود.محسوبجرمباشد،مادروپدربیتوجهیآنبارزمصداقکهیرقصوهریاوروانی

یرکودکآزابروززمینهسازعواملازبخشیاجتماعیوفرهنگیفقر

بختیا و چهارمحال در روانشناس کودکآزاریک بروز زمینه اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، فقر اینکه به اشاره با نیز حوزهری در گفت: میدهد، افزایش را ی

نا فرهنگی ناساآعوامل اجتماعی، انزوای کودک، پرورش در ضعف و بیسوادی خانوادهها، دادهرگازگاهی افزایش را خانوادگی تنشهای بروز زمینه زناشویی ی

میکند.فراهمرایرکودکآزابروزموجبامراینو

بیکارنس جمله از عواملی اقتصادی حوزه در افزود: صادقینصب بکارین زمینه خانوادهها اقتصادی مسایل و کارگیری مختلف(کودکان مشاغل در کودکان )ری

است.یرآزاکودکمصادیقازنیزامراینکهمیآوردفراهمراجسمیوجنسییربهرهگییاو

خ قدرت کمبودن و کودک اولیه نیازهای رفع در ناتوانی گفت: جامعه در اقتصادی مشکالت بر تاکید با کودکآزاروی، بروز باعث یارید و غفلت نوع از ی

میشود.جسمییرکودکآزاموارد،برخیدریاوبیتوجهی

میشود.کودکدرترسایجادباعثمادروپدراختالفکهاستیرکودکآزادالیلدیگرازنیزطالقواعتیادوی،گفتهبه
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خانوادههاسویازکودکانحقوقبهبیتوجهیاثرات

استاندارمدی اجتماعی امور بختیارکل و چهارمحال بروزری زمینه کودکان، با مرتبط نهادهای و جامعه خانواده، سوی از کودکان حقوق به گفت:بیتوجهی نیز ی

میدهد.افزایشقشراینبرایراآیندهدراجتماعیآسیبهایخصوصبهمختلفآسیبهای

موضوعات با که کسانی تا کرد تصویب کودکان حقوق برای را خوبی جایگاه قانون این افزود: کودکان از حمایت جامع قانون تصویب به اشاره با مقدس، شهرام

کنند.استفادهکودکانحقوقراستایدرقانوناینازاستفادهبابتواننددارند،کاروسرکودک

یکس به منجر که خانوادهها اقتصادی شرایط به اشاره با خانوادهروی و خانه روانی و جسمانی فضای امر این گفت: میشود، خانواده و جامعه در نارساییها ی

میدهد.قرارتاثیرتحتراکودکانحتیو

استاندارمدی اجتماعی امور بختیارکل و چهارمحال آزاری کودک اینکه به اشاره با نمیری شامل را کودک جسمانی اذیت و آزار یا و بدنی تنبیه فقط شود،ی

دارد.رواججامعدرنیزتحصیلییرکودکآزاگیزتابهوعاطفیوجنسییرکودکآزاحد،ازبیشتوجهیاوکودکبهبیتوجهیگفت:

کودکآزا بروز افزود: کهرمقدس حالی در است افزایش به رو جامعه در تحصیلی و عاطفی خاصی ،توجه امر این اینبه خانوادهها برخی شاید و نمیشود

نکنند.تلقییرکودکآزاعنوانبهرایرکودکآزانوع

کودکآزا مصادیق از والدین بیتوجهی و غفلت جمله از شود کودکان به آسیب به منجر که مواردی و تحصیل از بازمانده خیابانی، و کار کودکان گفت: یروی

است.

خانگیخشونتافزایشبرعاملیکروناویروسشیوع

استاندارمدی اجتماعی امور بختیارکل و چهارمحال خشونتری افزایش برای عاملی نیز امر این گفت: و کرد اشاره نیز جامعه در کرونا ویروس شیوع به ی

است.شدهیرکودکآزاجملهازخانگی

تف آموزشی، کالسهای در را ساعاتی کرونا، ویروس شیوع از قبل کودکان وی، گفته باربه که میگذرانند، دوستان و همساالن جمع در حضور مدارس، یحی،

است.شدهکودکانبیحوصلگیافزایشباعثوگرفتهآنهاازفرصتاینکروناشیوع

بیتح کودکان، برای کرونایی محدودیتهای ایجاد داشت: اظهار ادامهروی که است داده کاهش را همساالن کنار در حضور و نشاط و شادی و افزایش را کی

میشود.کودکانجسمیوروانیوروحیسالمتبهصدمهزدنبهمنجروضعیتاین

استاندارمدی اجتماعی امور بختیارکل و چهارمحال پرورشری کانون جوانان، و ورزش پرورش، و آموزش خصوص به کودکان حوزه متولی دستگاههای از ی

کنند.تهیهقشراینبرایمحتواباوخوببرنامههایخالقانهیزیربرنامهباتاخواستفرهنگیدستگاههایونوجوانانوکودکانیرفک

کرد.تاکیدنیزکودکانفراغتاوقاتکردنپربرایخانوادههایزیربرنامهبروی

یرکودکآزابامقابلهبرایمناسبراهکار

شه پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات بدترعضو از کودکان از جنسی سوءاستفاده اینکه بر تاکید با آزارکرد، کودک نوع بهرین کودکان برخی گفت: است، ی

میکنند.یرخوددامسالهاینبیانازدادهقرارآزارموردراویکهفردیازترسخاطر

میدهد.افزایشراکودکدراضطرابوافسردگیوانزواهمچنینواجتماعیآسیبهایبروززمینهیرکودکآزانوعاینی،رقادیوشرحوگفتهبه

کودکآزا بروز در اینکه به اشاره با سروی، در افراد این از حمایتی و درمانی مداخالت باید کودکآزاریعتری بروز صورت گفت:در شود، انجام زمان یرین

ار از پس و کنند عمل باید اورژانسی صورت به روانپزشکی و اطفال حمایتیزمتخصصان و حقوقی مداخالت یا و روانپزشکی و روانشناسی مداخالت یابی

شود.انجام

فرزندپرورقاد اصول آموزش ارائه به پیشگیری، راههای از یکی عنوان به خانوادهها به جنسی تربیت و کودکآزاری از کودکآزاری گفت: و کرد اشاره پدیدهری ی
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دارد.دنبالبهراجامعهفردبرایآیندهدراجتماعیآسیبهایازیربسیابروززمینهکهاستاجتماعی

یرکودکآزاکاهشبرایعاملیکودک،حقوقویرفرزندپرومهارتبهتوجه

به اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال بهریستی فعالیتهای اینکه به اشاره با اززی، پس کودکان از فرهنگی و اجتماعی حمایتهای همچنین و یستی

کودکآزا میافتد،ربروز اتفاق فرزندپروی مهارتهای و کودکان حقوق خصوص در خانوادهها به اولیه آموزشهای قراررگفت:ارائه بیتوجهی مورد جامعه در ی

است.گرفته

بر فرزندپرونجفی، آموزش توانمندسارارائه گفت: و کرد تاکید ازدواج از پیش دوران در خصوص به خانوادهها در فرزندان با ارتباط و زندگی مهارتهای یزی،

است.یرکودکآزاازیرپیشگیبرایگامیمختلفابعاددرخانواده

به سازمان مداخالت اینکه به اشاره با آزازوی، کودک بروز از اطالع از پس گفت:ریستی میشود، انجام بروزی علتهای خصوص در اولیه بررسیهای از پس

شود.مییرنگهدایستیزبهمراکزدروجداخانوادهوخانهازقضاییحکمبافرزندباشد،ادامهداراذیتوآزاراینکهصورتیدرخانواده،درپدیدهاین

اجتماعیمشکالتکاهشدرخانوادههافرهنگوگاهیآسطحارتقایرگذاراث

به اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال سطحریستی بردن باال گفت: مهارتآی تقویت کودک، با برخورد نحوه خصوص در خانوادهها فرهنگ و گاهی

است.موثریرآزاکودکپدیدهخصوصبهخانوادگیمشکالتکاهشدرازدواجازقبلخصوصبهخانوادههابینزندگیمهارتهایویرفرزندپرو

کرد؟بایدچهیرکودکآزامشاهدهبامواجهدر

به اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال کودکآزاریستی با مقابله بحث اهمیت به اشاره با کودکآزاری حادثه بروز از پس مداخالت انجام و مردمری از ی،

دهند.گزارش۱۲۳کارشناسانبهرادیگرافرادیاوبستگانخانواده،سویازیرکودکآزاگونهرهتاخواست

ط از مداخالت ارائه به کودکآزارنجفی، وقوع از پس روانشناس و مددکار شامل اجتماعی اورژانس تخصصی تیمهای وریق مشاوره گفت: و کرد اشاره ی

میشود.انجامبعدیمداخالتانجامبرایکودکبانزدیکافرادوخانوادهبامصاحبه

پیشگی دادگسترمعاون جرم وقوع از بختیاری و چهارمحال ازری نیز هی مشاهده صورت در تا خواست کودکآزارمردم انتظامیرگونه نیروی به را مراتب ی

دهند.اطالعیستیزبه۱۲۳تماسشمارهیاوشهرسطحدادستانیها

کودکآزا بروز صورت در وی، گفته جلربه برای مراجع، به صحیح اطالعرسانی و کودکآزارگیوی استمرار از مراکزری در و جدا خانواده و خانه محیط از کودک ی،

میشود.یرنگهدایستیزبه

استاندارمدی اجتماعی امور بختیارکل و چهارمحال کودکآزاری شاهد که کسانی اجتماعی منظر از گفت: نیز نیروهایری تا باشند منتظر نباید هستند، ی

کنند.اطالعرسانیانتظامینیروییاویستیزبه۱۲۳خطبهرایرکودکآزاگونهرهبایدوشوندعملواردقضاییوانتظامی

کودکآزا مشاهده صورت در و کنند مسوولیت احساس کودکان حقوق به نسبت باید افراد همه افزود: مسووالنرمقدس تا کنند اطالعرسانی را موضوع این ی

کنند.یرگیوجلیرکودکآزاتکراروبروزازموجودظرفیتهایازاستفادهبابتوانند

آسیبدیدهکودکانازقانونیحمایت

پیشگی دادگسترمعاون جرم وقوع از بختیاری و چهارمحال کودکآزاری که افرادی با برخورد بحث اهمیت به اشاره با نیز باری افزود: میدهند، انجام ی

میشود.قانونیبرخوردمتخلفانباواستجرمیرکودکآزا،۸۱سالدرکودکانازحمایتجدیدقانونتصویب

موسوی محمد کودکآزاسید بیشتر اینکه بر تاکید درربا اطالعاتی اشرافیت و میافتد اتفاق بسته محیطهای و بستگان خانوادگی، محیطهای در یها

میدهد.خربستگانوخانوادهتوسطیهارآزاکودک،بیشترآماربراساسگفت:است،کمبسیاریرکودکآزاخصوص

به طوی تصویب و کودکآزارتهیه با مقابله همکارح با استان در بهری انتظامی، نیروی دادگستزی و پرورش و آموزش بارریستی، نخستین برای استان ی
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فرهنگسا گفت: و کرد کودکآزازاشاره کاهش برای راهکار یک آزای، کودک گزارشدهی خصوص در مردم بین در جلری و مسالهرگیوی این استمرار از است.ی

پیشگی دادگسترمعاون جرم وقوع از دادگستری در قاضی یک و کودک ویژه شعبه یک فعالیت به استان وری کرد اشاره کودک خاص استان های طی حرگفت:

کالنت انتظامی ماموران کالنترآموزش هر در و است شده اجرا کودک حقوق حوزه در کودکآزا۲یریها مواقع در مداخالت برای کودک حقوق ویژه یرمامور

دیدهاند.آموزش

کودکآزا بیشتر افزود: طالقرموسوی و خانوادگی اختالفات دلیل به وریها میشوند زناشویی اختالفات قربانی عنوان به کودکان که دهد می مردزخ و ن

میدهند.قرارمقابلطرففشاربراییرابزاراکودک

بسیا در گفت: بروی یک عنوان به کودک از زوجین طالق خانوادههای در خصوص به مواقع از میکنند.ری استفاده مقابل طرف به فشار برای عاملی و برنده گ

ط اجرای به طرموسوی، این چهارم گام گفت: و کرد اشاره استان در خانواده تحکیم فرزندپرورح مهارت طرح، این شدن اجرای برای که است مراکزری در ح

میشود.ارائهنیزمادرانبهیرفرزندپرومهارتهایکودک،ونوزادواکسیناسیونبرعالوهبهداشت

فرابگیرند.کودکسنبامتناسبرایرفرزندپرومهارتهایهستندملزممادرانح،رطایندرگفت:وی

کودکانازمراقبتبرایفرهنگییزیانسارجضرورت

استاندارمدی اجتماعی امور بختیارکل و چهارمحال برری رسانههای گفت: و کرد تاکید کودکان حوزه در مردمی تشکلهای و سمنها ساختن درفعال باید نیز

کنند.اطالعرسانیکودکحقوقخصوص

کرد.تاکیدکودکسالمتازمراقبتبرایفرهنگییزیانسارجبهوی،

گیرد.قرارتوجهموردوشناساییکودکاننیازهایبایدگفت:وکردتاکیدکودکانحوزهدرآسیبازیرپیشگیحوزهبهتوجهبرمقدس

قانونیپزشکیدرشدهاثباتیرکودکآزاپروندههایبررسی

قانونیکلرمدی بختیاپزشکی و کودکآزارچهارمحال پروندههای اینکه به اشاره با نیز بهری شده اثبات جنسی و جسمی قانونیی میشود،پزشکی داده ارجاع

دارد.رایرکودکآزاپروندههایفراوانیینربیشتشدهاثباتجسمییرکودکآزاگفت:

مراکز در شده تشکیل پروندههای تعداد اعالم بدون سامانپور، قانونیعلی کودکآزاپزشکی خصوص پروندههایردر و مراجعان درصد یک از کمتر افزود: ی

میدهند.تشکیلیرکودکآزاپروندههایرانزاعحوزهدرشدهتشکیل

کودکآزا حوزه در شده تشکیل پروندههای تعداد کاهش به سالجاروی در کاری و قضات به آموزش ارائه گفت: و کرد اشاره کالنتری مهدهاییها،رکنان مربیان

کرد.عنوانقانونیپزشکیبهارجاعیپروندههایکاهشدالیلازرایرکودکآزاشناساییراستایدردرمانوبهداشتمراکزمسووالنوکودک

آزاسامانپور کودک حوزه در شده تشکیل پروندههای استان داشت:در برایراظهار کشور در آمار این که صورتی در است دختران از بیشتر پسران جسمی ی

است.بیشتردختران

وبختیا چهارمحال استان مسووالن و کارشناسان نظر براساس ایرنا، گزارش والدربه تک اقتصادی، و فرهنگی مشکالت طالق، خانوادگی، مشکالت اعتیاد، ی

جمعیت ، نازبودن ناساآیاد، اجتماعی، انزوای کودک، پرورش در ضعف و بیسوادی خانوادهها، بروزرگازگاهی زمینه کودک بودن فعال بیش زناشویی، ی

میدهد.افزایشرایرآزاکودک
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/۹۹(مازندران)(است!کمتریرآوتابکهروزهاییدرنزاعدرصدی14کاهشمازندران؛کروناییروزهایدرنزاعآمارازجالبیروایت
۰۵/۱۲-۰۷:۵۳(

کاهش شاهد استان این قانونی پزشکی آمار براساس هرچند است؛ توهین و نزاع به مربوط قضایی پروندههای از مهمی بخش مازندران /در نیوز وارش - در14مازندران نزاع درصدی
است.بودهیرجاماهسه

تاثیر جامعه در اقتصادی مشکالت بروز روزها این نیوز/ وارش گزارش دهد.زبه می تغییر را آنها رفتار مواقع برخی در و گذاشته مردم اجتماعی رفتار در یادی

هرح ماشینی زندگی مسیر در هایزکت بنابراینزینه بگذارد، مستقیمی تاثیر تحمل آستانه بودن پایین در شاید که کند می تحمیل جامعه افراد بر را یادی

باشد.زندگیروزمرهمسایلمقابلدرافرادیرآوتابکاهشبردالیلینرتمهمازتواندمیاقتصادیمسایل

د تعداد و خشونت ورگیرمیزان نزاع به مربوط قضایی پروندههای از مهمی بخش مازندران در باشد، آن اجتماعی وضعیت بیانگر میتواند جامعهای هر در ی

بودیم.یرجاماهسهدرنزاعدرصدی14کاهششاهداستاناینقانونیپزشکیآماربراساسهرچنداست؛توهین

مدی عباسی گفته سازمانربه قانونیکل جاپزشکی سال ماه سه در شده، انجام معاینات آمار استانرمازندران، در و5ی در333هزار میزان این که بوده نفر

داشت.کاهشدرصد14قبلسالمشابهمدتبامقایسه

شده ذکر تعداد این و3از مابقی514هزار و مرد بیشتزنفر و هستند سارن شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع بارین با1084ی بابل با773، آمل نفر573و

است.شدهثبتنفر93عددباآبادعباسشهردرترتیببهنزاعمواردینرکمتو

است.شدهگزارشنزاعموردینربیشتترتیببهنفر1251بافروردینو1993بااردیبهشت،2089باخرداداستان،مراکزازارجاعیآماراساسبر

کل مدیر گفته قانونیبراساس دپزشکی و مازندران بیشترگیراستان مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین بهپزشکی افراد از توجهی قابل بخش و است

د و نزاع وقوع مراکزرگیردنبال به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی قانونپزشکی به توجه با دیدگی آسیب میزان و نوع اساس بر که شود می ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازات

به کمتوجهی صورت در که میرسد نظر به فرهنگی و اجتماعی کامال پدیدهای نزاع گفت باید ایسنا، گزارش آسیبهاییربه میتواند وضعیت این یشهیابی

باشد.داشتهدنبالبهمازندراندرجدی

د از مختلفی فیلمهای مجارگیرتاکنون فضای در اجتماعی سوءرفتارهای و بسیازیها است. بوده مازندرانیها به متعلق که شده منتشر وری نزاعها ما از ی

که نزاعهایی دیدهایم؛ نزدیک از را میبینیم موبایلی فیلمهای در آنچه با مشابه واقعی ورتصاویر است کمارزش و کوچک بسیار مسالهای آنها از برخی یشه

میآورد.باربهیرجبرانناپذیخسارتهایگاهومیدهدخریررفتامهارتهایبهنبودنآشناولحظهدرخشمنکردنلرکنتعلتبهصرفا

جرائم آمار میان در روزها این شتم و ضرب و توهین نزاع، شامل برافروختگی و خشم تندخویی، عصبانیت، خشونت، بر مبتنی جرائم که، معتقدند کارشناسان

آو تاب و مردم تحمل آستانه دهد می نشان که شرایطی است، توجهی قابل رقم ما جامعه در بلکه استان در تنها کوچکترنه با و یافته کاهش جامعه ینری

هستیم.افرادبینعرفازجرخایررفتاوکالمیهایالعملعکسشاهدتنش

قرا بی شاهد برمان دور روزانه ما طوربیشتر به هستیم، خود نیز و مردم تحمل آستانه کاهش عبارتی به یا ها دررفتن کوره از ها، عصبانیت ها، بیری با که ی

ت تراهمیت جلوه کم و شدیدرین دعواهای و جدالها ها، کشمکش مگوها، و بگو کرد، عبور آن کنار از گذشت و اعتنایی بی و صبر با توان می که موضوع ین

کند.مینابودراگیرردافرادزندگیکهدهدمیخراتفاقهاییوشودمییرناپذیجبرانشرایطبهمنجرگاهیوگیردمیشکل

رفتارها گونه این که معتقدند شناسان جامعه و روانشناسان از بسیاربرخی و دارد اقتصادی بحران در وضعیتیریشه بودن نامطلوب دلیل به ناچار به مردم از ی

آو تاب که شود می سبب حق احقاق از ناامیدی که گویند می کارشناسان از دیگر بعضی دهند. می بروز خود از را رفتارها این شهروندانرمعاش تحمل و ی
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د به و یابد فیرگیرکاهش های پیگیزی روند شدن طوالنی دلیل به که دارند اعتقاد دیگر بعضی میان در اما شود منجر قضاییریکی مراجع در ها پرونده ی

بگیرند.راخویشحقبازوزوربهاتکاءباتاگیرندمیتصمیمشخصهبهخودافراد

تحقیقی منظر از مسأله این اما گیرد می نشأت کرده رشد آن در که محیطی و خانواده فرهنگ از رفتارها این بروز که معتقدند کارشناسان از یشهربرخی

فزاینده طور به شهروندان صبر و تحمل آستانه تا شده سبب زندگی و اجتماعی شرایط بلکه است عصبانی ایرانی جامعه که گفت توان نمی و ندارد فرهنگی

یابد.کاهشای

ابزا خشونت واقع ببردردر پیش را کارهایش تواند نمی که فردی هر که است شده ناآی یا طورآگاهانه به افراد از برخی البته کند. استفاده آن از گاهانه

برسند.هایشانخواستهبهوبگیرندخوداختیاردررادیگرانراحتیبهتاکنندمیپیشهخودرفتارهایوکارهاتمامدرراخشونتهدفمند

چ نچرخیدن و شغلی های محدودیت این و است کرونا بحران دچار کشور شهرهای همه مانند مازندران تابآوراکنون حدودی تا اقتصادی های کمرخ را ی

شود محدودتر خیابانی های نزاع تا شده عاملی کرونایی های محودیت شاید است، نزاع خصوص در استان این برعکس کامال آمار توجه جالب نکته اما کرده

برنامه صورت هر در زندگیراما در و نشوند فروپاشیدگی هم از و وحشت دچار مردم که بدهند قرار مناسب و متعادل حد در را جامعه باید مسئوالن و یزان

کنند.عملاند،کردهکههایییزیربرنامهبامتناسبروزمره

مازندپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۰:۲۰-۹۹/۰۵/۱۲(مازندراندرمخدرموادمصرفسوءازناشینفر13گرم

کیهانخبرنگاری-رسا

جا سال ماه سه سال13یردر مشابه مدت با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان استان سطح در مخدر مواد مصرف از ناشی عوارض اثر بر نفر

یافت.کاهشدرصد38قبل

مدی عباسی قانونیکلرعلی فوتشدگانپزشکی اینکه به اشاره با مخدر7مازندران مواد مصرف سوء فوتیهای کل از افزود: هستند مجرد مابقی و 12متاهل

بود.نزیکومردنفر

سطح افزایش استان، اجرایی مقام پیشگیآاین صحیح آموزش و اعتیاد ویرانگر عوارض مورد در اساسیترگاهی را مواد مصرف سوء بروز از مبارزهری در گام ین

دانست.خانمانسوزبالیاینبا

ان)(مازندراست!کمتریآورتابکههاییروزدراعنزصدیدر14کاهشش:وار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۰۴-۹۹/۰۵/۱۲(مازندران؛کروناییروزهایدرنزاعآمارازجالبیروایت

آمار براساس هرچند است؛ توهین و نزاع به مربوط قضایی پروندههای از مهمی بخش مازندران در قانونیایسنا/مازندران کاهشپزشکی شاهد استان این

است.بودهیرجاماهسهدرنزاعدرصدی14

تاثیر جامعه در اقتصادی مشکالت بروز روزها حزاین دهد. می تغییر را آنها رفتار مواقع برخی در و گذاشته مردم اجتماعی رفتار در زندگیریادی مسیر در کت

ه هایزماشینی تواندزینه می اقتصادی مسایل بنابراین بگذارد، مستقیمی تاثیر تحمل آستانه بودن پایین در شاید که کند می تحمیل جامعه افراد بر را یادی

باشد.زندگیروزمرهمسایلمقابلدرافرادیرآوتابکاهشبردالیلینرتمهماز

د تعداد و خشونت ورگیرمیزان نزاع به مربوط قضایی پروندههای از مهمی بخش مازندران در باشد، آن اجتماعی وضعیت بیانگر میتواند جامعهای هر در ی

بودیم.یرجاماهسهدرنزاعدرصدی14کاهششاهداستاناینقانونیپزشکیآماربراساسهرچنداست؛توهین

مدی عباسی گفته سازمانربه قانونیکل جاپزشکی سال ماه سه در شده، انجام معاینات آمار استانرمازندران، در و5ی در333هزار میزان این که بوده نفر

داشت.کاهشدرصد14قبلسالمشابهمدتبامقایسه

شده ذکر تعداد این و3از مابقی514هزار و مرد بیشتزنفر و هستند سارن شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع بارین با1084ی بابل با773، آمل نفر573و

است.شدهثبتنفر93عددباآبادعباسشهردرترتیببهنزاعمواردینرکمتو

است.شدهگزارشنزاعموردینربیشتترتیببهنفر1251بافروردینو1993بااردیبهشت،2089باخرداداستان،مراکزازارجاعیآماراساسبر

کل مدیر گفته قانونیبراساس دپزشکی و مازندران بیشترگیراستان مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین بهپزشکی افراد از توجهی قابل بخش و است

د و نزاع وقوع مراکزرگیردنبال به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی قانونپزشکی به توجه با دیدگی آسیب میزان و نوع اساس بر که شود می ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازات

به کمتوجهی صورت در که میرسد نظر به فرهنگی و اجتماعی کامال پدیدهای نزاع گفت باید ایسنا، گزارش آسیبهاییربه میتواند وضعیت این یشهیابی

باشد.داشتهدنبالبهمازندراندرجدی

د از مختلفی فیلمهای مجارگیرتاکنون فضای در اجتماعی سوءرفتارهای و بسیازیها است. بوده مازندرانیها به متعلق که شده منتشر وری نزاعها ما از ی

که نزاعهایی دیدهایم؛ نزدیک از را میبینیم موبایلی فیلمهای در آنچه با مشابه واقعی ورتصاویر است کمارزش و کوچک بسیار مسالهای آنها از برخی یشه

میآورد.باربهیرجبرانناپذیخسارتهایگاهومیدهدخریررفتامهارتهایبهنبودنآشناولحظهدرخشمنکردنلرکنتعلتبهصرفا

جرائم آمار میان در روزها این شتم و ضرب و توهین نزاع، شامل برافروختگی و خشم تندخویی، عصبانیت، خشونت، بر مبتنی جرائم که، معتقدند کارشناسان

آو تاب و مردم تحمل آستانه دهد می نشان که شرایطی است، توجهی قابل رقم ما جامعه در بلکه استان در تنها کوچکترنه با و یافته کاهش جامعه ینری

هستیم.افرادبینعرفازجرخایررفتاوکالمیهایالعملعکسشاهدتنش

قرا بی شاهد برمان دور روزانه ما طوربیشتر به هستیم، خود نیز و مردم تحمل آستانه کاهش عبارتی به یا ها دررفتن کوره از ها، عصبانیت ها، بیری با که ی

ت تراهمیت جلوه کم و شدیدرین دعواهای و جدالها ها، کشمکش مگوها، و بگو کرد، عبور آن کنار از گذشت و اعتنایی بی و صبر با توان می که موضوع ین

کند.مینابودراگیرردافرادزندگیکهدهدمیخراتفاقهاییوشودمییرناپذیجبرانشرایطبهمنجرگاهیوگیردمیشکل

رفتارها گونه این که معتقدند شناسان جامعه و روانشناسان از بسیاربرخی و دارد اقتصادی بحران در وضعیتیریشه بودن نامطلوب دلیل به ناچار به مردم از ی

آو تاب که شود می سبب حق احقاق از ناامیدی که گویند می کارشناسان از دیگر بعضی دهند. می بروز خود از را رفتارها این شهروندانرمعاش تحمل و ی

د به و یابد فیرگیرکاهش های پیگیزی روند شدن طوالنی دلیل به که دارند اعتقاد دیگر بعضی میان در اما شود منجر قضاییریکی مراجع در ها پرونده ی
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بگیرند.راخویشحقبازوزوربهاتکاءباتاگیرندمیتصمیمشخصهبهخودافراد

تحقیقی منظر از مسأله این اما گیرد می نشأت کرده رشد آن در که محیطی و خانواده فرهنگ از رفتارها این بروز که معتقدند کارشناسان از یشهربرخی

فزاینده طور به شهروندان صبر و تحمل آستانه تا شده سبب زندگی و اجتماعی شرایط بلکه است عصبانی ایرانی جامعه که گفت توان نمی و ندارد فرهنگی

یابد.کاهشای

ابزا خشونت واقع ببردردر پیش را کارهایش تواند نمی که فردی هر که است شده ناآی یا طورآگاهانه به افراد از برخی البته کند. استفاده آن از گاهانه

برسند.هایشانخواستهبهوبگیرندخوداختیاردررادیگرانراحتیبهتاکنندمیپیشهخودرفتارهایوکارهاتمامدرراخشونتهدفمند

چ نچرخیدن و شغلی های محدودیت این و است کرونا بحران دچار کشور شهرهای همه مانند مازندران تابآوراکنون حدودی تا اقتصادی های کمرخ را ی

شود محدودتر خیابانی های نزاع تا شده عاملی کرونایی های محودیت شاید است، نزاع خصوص در استان این برعکس کامال آمار توجه جالب نکته اما کرده

برنامه صورت هر در زندگیراما در و نشوند فروپاشیدگی هم از و وحشت دچار مردم که بدهند قرار مناسب و متعادل حد در را جامعه باید مسئوالن و یزان

کنند.عملاند،کردهکههایییزیربرنامهبامتناسبروزمره

/۹۹/۰۵((کردستان)نزاعمراجعیندرصدی۷رشدباختند/جانمخدرموادسومصرفاثربرنفر۱۱کردستان:قانونیپزشکیکلرمدی
۱۲-۰۸:۰۲(

اند.دادهدستازراخودجاناستانایندرمخدرموادمصرفسواثربرنفر۱۱ماهخردادپایانتایرجاسالابتدایازگفت:کردستانقانونیپزشکیکلرمدی-سنندج

جا سال اول ماهه سه در داشت: اظهار مهر، خبرنگار با گو و گفت در آباد خانی را۱۱یربهتاش خود جان کردستان استان در مخدر مواد مصرف سو اثر بر نفر

بودند.نفر۱۲قبلسالمشابهمدتشدگانفوتکهاستحالیدراینودادهانددستاز

بودند.مردقبلسالمشابهمدتوامسالاولماههسهدرمخدرموادمصرفشدگانفوتهمهافزود:وی

قانونیکلرمدی دیگپزشکی بخش در امسالرکردستان اول ماهه سه در کرد: بیان و کرد اشاره رانندگی حوادث از ناشی مصدومین آمار به خود سخنان از ی

شدهاند.مصدومکردستاناستاندررانندگیحوادثاثربرنفر۳۶۵وهزاریک

قبل سال مشابه مدت مصدومین تعداد به نسبت تعداد این اینکه بیان با قبل۱۹خانیآباد سال مشابه مدت مصدومین داد: ادامه است، داشته کاهش درصد

بودند.نفر۶۶۹وهزاریک

و هزار یک امسال اول ماهه سه رانندگی حوادث مصدومین کل از شد: یادآور و۵۲وی مرد دیگر۳۱۳نفر کلزنفر از که است حالی در این و بودند ن

بودند.نزنفر۴۹۱ومردنفر۱۷۸وهزاریکقبلسالمشابهمدتمصدومین

قانونیکلرمدی مراکزپزشکی به کنندگان مراجعه و مصدومان آمار به خود سخنان ادامه در قانونیکردستان درپزشکی گفت: و کرد اشاره نزاع دلیل به استان

کردند.مراجعهکردستاناستانقانونیپزشکیاداراتبهنزاعمصدوم۴۲وهزارسهمدتاین

سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این داشت: اظهار است، داشته رشد درصد هفت قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این اینکه بیان با خانیآباد

بود.نفر۸۳۸وهزاردونزاعمراجعینآمارکهقبل

ان؛مازندرکروناییهایروزدراعنزآمارازلبیجاروایتنیوز:ازهر|خبرخبرادامهادامه
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مراکز به امسال نخست ماهه سه در که نزاع مراجعین کل از افزود: قانونیوی وپزشکی هزار دو کردهاند مراجعه کردستان و۳۲۲استان مرد نزنفر۷۲۰نفر

بودند.

)۱۲:۲۶-۹۹/۰۵/۱۲(گلستانازکوتاهخبرچندوآققالیرشهردابهاعتباریالرمیلیارد۱۰۰اختصاص

اختصاصرگ - ایرنا - شهردارمیلیارد۱۰۰گان به گریال باغ چاله محله اهالی گالیه ، آققال مخدرری مواد مصرف از ناشی جانباختگان افزایش و نانواییها در بهداشت رعایتنکردن از گان
.استاستانیکشنبهامروزکوتاهخبرهایجملهازاستاندر

مدی توسعه دولترمعاون هیات مصوبه براساس : گفت و کرد انتقاد الکترونیک هویت احراز به ها دستگاه برخی توجهی بی از گلستان استاندار منابع و یت

کنند.میعملآنبهدستگاه۷۵فقطگلستاندرکهندارندراهویتاحرازکرمداوشناسنامهکپییافتردحقاجراییدستگاه۱۵۰

**

گ باغ چاله محله شهروندان بخشربرخی این بر بیشتر نظارت خواستار و کرده اعتراض محله این های نانوایی در بهداشتی های پروتکل نشدن رعایت به گان

شدند.کرونادوراندرمهم

**

مدی زارعی قانونیکلرحسین افزایشپزشکی از با۱۱گلستان مقایسه در امسال نخست ماهه سه استان مخدر مواد مصرف سوء از ناشی فوتیهای درصدی

بودند.نزنفر۲ومردنفر۸تعداداینازکهباختندجانمخدرموادمصرفسوءاثربرنفر۱۰مدتایندرگفت:ودادخبرپارسالمشابهمدت

**

جهادکشاور گیاهی تولیدات بهبود امسالزمعاون گفت: گلستان به۶۵۰ی استان اراضی از تاکنونزهکتار سطح این از که رفته خیار کشت و۲۱یر ۵۰۰هزار

شد.برداشتتن

**

امام(ررمدی حضرت فرمان اجرایی ستاد گفت:هکل استان در احسان و همدلی رزمایش مرحله دومین اجرای به اشاره با گلستان از۶۵) نیازمند خانوار هزار

میشوندبرخوردارستادمومنانهکمکهای

**

استاندارس فنی دفتر آورپرست جمع های پروژه اجرای برای گفت: ساری دیواره سطحی، آبهای دفع و آقزی در معابر آسفالت و ها رودخانه ساماندهی و ی

یافت.تخصیصاعتباریالرمیلیارد۱۰۰بربالغقال

د…(کراعنزاجعینمرصدیدر۷شدباختند/رجانمخدرموادسومصرفاثربرنفر۱۱دستان:کرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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ینرآخ/است؟بویراحمدوکهگیلویهدرشدگیقرغیرپیشگیمتولیکسیچهبویراحمد؛وکهگیلویهپزشکیهاییترفوکزرمرئیس
)۲۱:۱۷-۹۹/۰۵/۱۲(والدینبهتوصیه/نیستاعتمادقابلبشاررودخانه/بویراحمدوکهگیلویهدرشدگیقرغآمار

م فوررئیس هایرکز بارش دلیل به افتد می اتفاق مرتب رودخانه سطح و بستر در تغییر است، وحشی رودخانه یک بشار رودخانه گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های وزیت یاد
است.تغییرحالدرمرتبرودخانهبسترکهچرانیستدرستاینکهکنندشناتوانندمیهمدوبارهاندکردهشناقبالکهنقطهیکدرمیکنندتصوربرخیها،برفشدنذوب

غ ؛ مرکبنا علت سومین شدگی بیشترق که هستند مکانی نخستین رودخانهها و میشوند محسوب کشور در غیرعمدی حوادث از ناشی غرگ آمار شدگیرین ق

بیشت مازندران گیالن، خوزستان، استان دارند. غررا میزان و آمار آنکهرین وجود با نیز بویراحمد و کهگیلویه اما دادهاند، اختصاص خود به را کشور در شدگی ق

دارد.وجودخصوصایندریزسافرهنگوآموزشهالزومکهاستشدگیقرغباالیمیزانبااستانهایجزوندارد،یاچهایردویارد

اطالعات و آمار قانونیطبق سالپزشکی در و98کشور هزار یک غ275، اثر بر ازرنفر قبل سال با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان شدگی ق

است.یافتهافزایشدرصد36.4بود،نفر935تلفاتآمارکهآن

غ خصوص در رسانی اطالع چقدر طرهر از آموزش ارائه شدگی، مرق کاهش شاهد شود، بیشتر امر متولیان و رسانهها درریق انگیز غم حادثه این اثر بر گ

و بگیرند برعهده را مهم امر این باید مربوطه دستگاههای در فرهنگی بخش خصوص این در که بود، خواهیم تابلوهایزاستان جمله از الزم یرساختهای

پیشگی و بینی پیش متولی کسی چه حاضر حال در اما شوند، فراهم غرهشداردهنده اقداماتری با نمیتوان آیا و است؟ بویراحمد و کهگیلویه در شدگی ق

گرفت؟راتلخاتفاقاتاینگونهجلویفرهنگیحوزههایدرکمینههایزهواولیه

م رئیس جلیل فورمحسن غرکز آمار افزایشی روند به بویراحمد و کهگیلویه پزشکی غریتهای آمار گفت: و کرده اشاره گذشته سالهای طی شدگی شدگیرق ق

هستند.آبپرووحشیاستانرودخانههایچهاگراست،باالخیلییاچهردویاردنداشتندلیلبهبویراحمدوکهگیلویهاستاندر

غ لحاظ از استان آمار به سالروی میگوید: و میکند اشاره شدگی بویراحمد96ق و کهگیلویه استان غ12در دچار سالهایرنفر که شدند شدگی 98و97ق

یافتند.افزایشنفر26و13بهترتیببهآماراین

غ آمار به دررجلیل شدگی سال4ق ابتدای در99ماهه گفت: و کرده سال4اشاره اول بویراحمد99ماهه و کهگیلویه استان رودخانههای غ9در دچار قرنفر

بود.استانشدگیقرغآمارنفر98،25سالاولماههچهاردرکهشدندشدگی

د بویراحمد و کهگیلویه در اینکه به توجه با کرد: اظهار و کرده اشاره آمار این بودن باال دالیل به درجلیل یا و نداریا دالیلریاچه از یکی است، باال آمار این یم،

غ آمار بودن پیشگیرباال برای خاصی متولی که است این شدگی غرق ویژه به بحرانها بینی پیش و نداری شدگی خاصیرق دستورالعمل خصوص این در و یم

است.نشدهیفرتع

جل و کاهش در مهمی نقش میتوانند کننده، جدا حصارهای و دهنده هشدار عالئم نصب تخصصی، آموزشهای همگانی، آموزش افزود: غرگیووی از قری

باشند.داشتهشدگی

بویراحمدوکهگیلویهپزشکیهاییترفوکزرمرئیسجلیلمحسن

وی به گژجلیل بشار رود بارشهایزیرگیهای دلیل به است، وحشی رودخانه یک بشار رودخانه کرد: بیان و زد وزی بستر در تغییر برفها، شدن ذوب و یاد

قب که نقطه یک در میکنند تصور برخی میافتد. اتفاق مرتب رودخانه بسترسطح که چرا نیست. درست این که کنند، شنا میتوانند هم دوباره کردهاند شنا اًل

است.تغییرحالدرمرتبرودخانه

کردنشنادرالزمآموزشهای

م فوررئیس غرکز باالی آمار از خود نگرانی از بویراحمد و کهگیلویه پزشکی رودخانههایریتهای در که کسانی میکند: بیان و میگوید استان در شدگی ق
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غ دچار عمدتراستان شدهاند شدگی غق بشار رودخانه در ورزشکاران از یکی بودهاند. جامعه در مفید و انسانی سرمایههای و پویا جوان، افراد بررًا بنا شد. ق

کنیم.فراموشرودخانههادرشناهنگامالزمضوابطواصولنبایداین

دارد.شدهقرغفردنجاتدرکلیدینقشهاینجات،وامدادآموزشاولیه،کمکهایازاستفادهواحیاءآموزشجملهازیرضروآموزشهایگفت:وی

هر در استخر ارتفاع میداند و دارد استخر آن از کافی اطالع کند، شنا استخر یک در میخواهد که فردی دارد، آدابی کردن شنا گفت: ادامه در جلیل محسن

پیدا آن بستر و سطح رودخانه، از کافی شناخت رودخانهها، در کردن شنا از قبل باید افراد لذا نیست، گونه این رودخانهها در اما است، میزان چه به نقطه

دارد.ضرورتالزاماتیرعایتکردنشنابرایوکنند

تش یکرجلیل از میشود، انبساط و انقباض دچار انسان بدن که چرا کند. کردن، شنا به شروع و شود رودخانه وارد مقدمه بدون و مرتبه یک نباید فرد کرد: یح

میدهند ازدست از را خودش توانایی و قدرت انسان بدن عضالت رودخانه به ورود محض به و است سرد رودخانه آب دیگر طرف از و گرم انسان بدن طرف

س یک باید ابتدا رودخانه به ورود برای لذا میشود، انقباض دچار حرو رودخانههایری بگیرد. انجام باید رودخانه آب با بدن دمای انطباق و ابتدایی، کات

م نهایت در و قلبی سکته دچار میشود، رودخانه وارد فرد که وقتی دارد وجود احتمال این و است گرم فرد بدن و هستند سرد آب دارای شناگرانراستان گ

میگیرد.انجامسختیبهاوبرایکترحومیشودسفتانسانبدنعضالتشویمرودخانهواردمرتبهیکاگرشود.

تص غروی سندروم کرد: صورتریح این در که میگیرد، صورت رودخانه به افراد ناگهانی ورود با هستیم، مواجه آن با که است جدیدی پدیده شناگران شدگی ق

یم.زبپرداکردنشنابهگاهیآوبرنامهباکهاستالزملذاشود،مواجهیردیگمشکالتبایاومیشودسکتهدچارفردومیشودواردشکانسانبدنبه

شوند.مشخصبایدکردنشنابرایایمننقاطنیست،اعتمادقابلبشاررودخانهگفت:وی

تیراندا شنا، مهارت فراگرفتن بر اسالم دین در گفت: و کرد اشاره آموزش اهمیت به سوازوی و تاکیدهایرکاری یادگیزی است، شده اصلیریادی شنا ی

میباشد.یکنندهرپیشگی

پیشگی برای برنامهای باید گفت: و کرد تاکید واحد نجات امداد عملیات فرماندهی ایجاد ضرورت بر جلیل تلخرمحسن واقعه جمله از حوادث بینی پیش و ی

باشیم.داشتهشدگیقرغ

یاسوجبشاررودخانه

تع صورت در داد: ادامه بسترروی در دهنده هشدار عالئم نصب متولی مثال طور به میشوند. برطرف مشکالت از بخشی نجات و امداد واحد فرماندهی یف

متولی اگر لذا دارد، وجود بروند، بین از سیل و رودخانهها طغیان با یا و شود برده سرقت به تابلوها این اینکه احتمال چون شود، مشخص باید رودخانهها

میکند.اقدامدهندههشدارعالئمنصببرایًامجددباشدداشتهوجود

ندا آشنایی آنها به نسبت که رودخانههایی در گفت: و کرد، کنند، شنا بشار رودخانه در میخواهند که کسانی به توصیههایی واردرجلیل و نکنید شنا ید،

غ حین در که فردی کنیم سعی و دارد. وجود ضربه شدن وارد احتمال که چرا ندهید، انجام مورد بی شوخی و خطرناک کارهای کردن شنا هنگام قرنشوید،

بگی سر پشت از است بگیرشدن جلو از را او اگر که چرا غریم، خودش با را ما وریم شود تعبیه طناب یا چوب باید موقعهایی چنین در است بهتر و میکند. ق

کنند.مراقبتخودازطنابیاوچوبیقرطازافراد

میآو بیرون به آب از که را فردی افزود: غروی فرد حیاتی عالئم کنید. دراز پهلو، به چیرید اگر کنید. چک را شده برطرفزق را آن میشود، او تنفس از مانع ی

این برای کنید. شروع را قلبی ماساژ کنید سعی نرسیدید، نتیجهای به روش این از اگر باشد. کارساز میتواند دهان به دهان تنفس مواقع گونه این در کنید.

غ سینه قفسه روی عمودی بصورتی را خود دست کف کافیست هررکار در و داده قرار قلبی30یق ماساژ هنگام در اگر بدهید. مصنوعی تنفس بار دو ماساژ

برنگردد.آنیرمودهاندرونبهمحتویاتتاگردانیدربرافردیعرسخیلیزداستفراغمصدومشخص

تف به که هنگامی والدین کرد: تاکید ادامه در والدینروی و افتاده رودخانه در فرزند که بوده مواردی نکنند غفلت آنها از و باشند فرزندانشان مراقب میروند یح

بویروکهگیلویهدرگیدشقغرآمارینآخر/است؟احمدبویروکهگیلویهدرگیدشقغریپیشگیرمتولیکسیچهنیوز:کبنا|خبرخبرادامهادامه
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نشد.پیدادیگروافتادیانرمهرودخانهآبدریردیگفرزندیاوشدندمتوجهبعددقیقه30او

م مدیررئیس فورکز و حوادث بیریت قربانی کودکان و کنند می احتیاطی بی ها خانواده نیز مواقع برخی در کرد: تاکید بویراحمد و کهگیلویه پزشکی یتهای

غ خطر گرفتن نظر در بدون خانوادهها این شوند. می ها آن بدونراحتیاطی کودک و میزنند چادر امن نا مکانهای و رودخانه حاشیه در شدگی ازآق گاهی

میدهند.دستازراخودجانآبعمق

سال در که کرد نشان خاطر غ98،38جلیل کهرمورد افتاد اتفاق شدگی و26ق فوت غ12نفر دالیل از یکی خانوادهها نظارت عدم کردند. پیدا نجات قرنفر

میگیرد.انجامکاراینمااستاندرمتاسفانهامااست،ممنوعرودخانههادرکردنشنااست،جوانانونوجوانانشدگی

همکا به همیاروی و یکیری رودخانهها بستر در دهنده هشدار عالئم نصب عدم گفت: و کرد اشاره دهنده هشدار تابلوهای برای شدن قائل ارزش و مردم ی

تخ را آنها شده، نصب رودخانهها بستر در تابلویی وقتی مردم است، جدی مشکالت تخراز تابلو آن اگر و نکنند مجددریب که کنند تالش است، شده ًایب

کنند.نصبراتابلو

م رئیس مدیرجلیل فورکز و حوادث اینکهریت بیان با بویراحمد و کهگیلویه پزشکی قرار150یتهای بویراحمد و کهگیلویه استان در بشار رودخانه از کیلومتر

کنیم.همگانیراآنوشودگرفتهجدیمدارسازبایدالزمآموزشهایکرد:تاکیددارد،

)۰۳:۵۶-۹۹/۰۵/۱۳(لرستاندرترافیکیحوادثمتوفیاندرصدی16کاهشداد:خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

خبرداد.استاندرترافیکیحوادثمتوفیاندرصدی16کاهشازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

گفت در نظیفی حمیدرضا جاودکتر سال اول ماهه سه کرد: اظهار ایسنا با کل112ی،رگو اداره به و دادند دست از را خود جان ترافیکی حوادث در پزشکینفر

شدند.دادهارجاعلرستانقانونی

است.داشتهکاهشدرصد16قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینداد:ادامهوی

بودهاند.مرد92ونز20استان،دریرجاسالترافیکیحوادثتلفاتمجموعازکرد:بیانلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

بیشت افزود: بارنظیفی ترافیکی حوادث تلفات شه80ین برون جادههای در شه23ی،رنفر درون مسیرهای ورنفردر است.9ی شده گزارش روستایی جاده نفر

فوق مدت در همچنین کرد: اظهار کل1829وی اداره به ترافیکی حوادث قانونیمصدوم تعدادپزشکی این از که کردهاند مراجعه تابعه مراکز و 1380لرستان

است.داشتهکاهشدرصد29بودهنفر2592کهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدروبودندنز449ومرد

قانونیکلرمدی سالجاپزشکی اول ماهه سه در اینکه بیان با ادامه در از34یرلرستان قانونینفر دپزشکی درمانی سقط آماررمجوز گفت: کردهاند، یافت

د کهرمتقاضیان قبل سال مشابه مدت به نسبت مدت این در درمانی سقط د61یافت برای مراکزرنفر به درمانی سقط مجوز قانونییافت استانپزشکی

بویروکهگیلویهدرگیدشقغرآمارینآخر/است؟احمدبویروکهگیلویهدرگیدشقغریپیشگیرمتولیکسیچهنیوز:کبنا|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتهکاهشدرصد32کردندمراجعه

مجموع از اینکه بیان با متقاضی61وی تص50نفر شدند، درمانی سقط مجوز اخذ به موفق سازمانرنفر کرد: قانونییح بررسیپزشکی متولی عنوان به کشور

جنین که میکند درمانی سقط مجوز صدور به اقدام مواردی در تنها درمانی، سقط مجوز صدور های ناهنجازدرخواست واجد و چهارماه شدیدریر یهای

باشد.یربارداتداومصورتدرجانیباخطرهمراهالعالجصعبیهایربیمابهمبتالمادریاوبودهمادرزادی

پیامانتهای

ستانلردرافیکیترحوادثمتوفیانصدیدر16کاهشداد:خبراستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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