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۰۵-۱۵:۰۱(

کرد.بازدیدمقاومتومقدسدفاعدستاوردهایملینمایشگاهازامروزآرانی»مسجدی«عباس

) شمسی تقویم در روز این مهم ادرمه۵رویدادهای شهید والدت • (ر) چالوس) شهرستان مازندران، (استان پوالدی شی۱۳۴۵یس قصر اشغال • ین،ره.ش)

) جنگ آغاز در بعثی دشمن توسط اطراف مناطق و دزفول عه.ش)۱۳۵۹غرب شهید شهادت جعفز• نیشابوریزاهلل شهرستان رضوی، خراسان (استان (ری (۱۳۵۹

) همدان) شهرستان همدان، (استان فراهانی محمدرضا شهید شهادت • خوزستان،۱۳۵۹ه.ش) (استان قصاب شمسیزاده علیرضا شهید شهادت • ه.ش)

) دزفول) شهبا۱۳۵۹شهرستان محسن شهید شهادت • (زه.ش) تهران) شهرستان تهران، (استان بز۱۳۵۹ی عملیات آغاز • شکستره.ش) و االئمه ثامن گ

) آبادان (۱۳۶۰حصر دامغان) شهرستان سمنان، (استان بیگی رجب مهدی شهید شهادت • (استان۱۳۶۰ه.ش) سلیمانپور مهدی شهید شهادت • ه.ش)

) اصفهان) شهرستان (۱۳۶۰اصفهان، رهنان) شهرستان اصفهان، (استان موسوی سیدعلی شهید شهادت • قبایی۱۳۶۰ه.ش) عباس شهید شهادت • ه.ش)

) بیدگل) و آران شهرستان اصفهان، (استان سرو۱۳۶۰آرانی علیاکبر شهید شهادت • (ره.ش) بیدگل) و آران شهرستان اصفهان، (استان آبادی نوش ۱۳۶۰ی

امی ذبیحاهلل شهید شهادت • ساره.ش) شهرستان مازندران، (استان (ری سا۱۳۶۰ی) شهرستان مازندران، (استان ایزدی نقی شهید شهادت • (ره.ش) ۱۳۶۰ی)

سا شهرستان مازندران، (استان قائمی محمدعلی شهید شهادت • (ره.ش) عشو۱۳۶۰ی) علی رمضان شهید شهادت • مازندران،ره.ش) (استان سوادکوهی ی

سا (رشهرستان سا۱۳۶۰ی) شهرستان مازندران، (استان فتاحی سیدخلیل شهید شهادت • (ره.ش) پی۱۳۶۰ی) ولیزاده بابا علی شهید شهادت • کلومیره.ش)

سا شهرستان مازندران، (ر(استان (۱۳۶۰ی) آمل) شهرستان مازندران، (استان شیاده اسدی سیدحشمتاهلل شهید شهادت • شهید۱۳۶۰ه.ش) شهادت • ه.ش)

ف شهرستان مازندران، (استان حسینی (ریدونکنارسیدخلیل شهمی۱۳۶۰) محمدی ابوالقاسم شهید شهادت • (ره.ش) نکا) شهرستان مازندران، (استان ۱۳۶۰ی

نوشه شهرستان مازندران، (استان کالیی گیل رضوانی سلیمان شهید شهادت • (ره.ش) البر۱۳۶۰) علی جان شهید شهادت • مازندران،زه.ش) (استان ی

) تنکابن) (۱۳۶۰شهرستان تنکابن) شهرستان مازندران، (استان نیکروش محمدرضا شهید شهادت • (استان۱۳۶۰ه.ش) وردی اهلل مهدی شهید شهادت • ه.ش)

بهشه شهرستان (رمازندران، بهشه۱۳۶۰) شهرستان مازندران، (استان گرجی نسب هاشمی سیدابوالحسن شهید شهادت • (ره.ش) شهادت۱۳۶۰) • ه.ش)

بهشه شهرستان مازندران، (استان کوهستانی رضایی محمدعلی (رشهید تهران)۱۳۶۰) شهرستان تهران، (استان سرخی عرب محمدعلی شهید شهادت • ه.ش)

)۱۳۶۰) اردبیل) شهرستان اردبیل، (استان ابربکوه موسوی سیدرسول شهید شهادت • همدان،۱۳۶۰ه.ش) (استان معروف حسین ملک شهید شهادت • ه.ش)

مالی (رشهرستان (۱۳۶۰) ساوجبالغ) شهرستان البرز، (استان رنجبر فرهنگ اهلل نصرت شهید شهادت • ذوالفقا۱۳۶۰ه.ش) احمد شهید شهادت • یره.ش)

سارمیا شهرستان مازندران، (استان (رکالیی (۱۳۶۱ی) تهران) شهرستان تهران، (استان حسینی محب محمود شهید شهادت • شهادت۱۳۶۱ه.ش) • ه.ش)

) چالوس) شهرستان مازندران، (استان ازوجی صابر (۱۳۶۲شهید قشالق) روستای آبیک، شهرستان قزوین، (استان طالبی روحاهلل شهید شهادت • ۱۳۶۲ه.ش)

) اردستان) شهرستان اصفهان، (استان ابیازنی داود شهید شهادت • گ۱۳۶۲ه.ش) شهرستان گلستان، (استان عودی محبتعلی شهید شهادت • گان،ره.ش)

) بانیال) گناو۱۳۶۳روستای شهرستان بوشهر، (استان حسینی عبدالحمید شهید شهادت • (هه.ش) م۱۳۶۴) (استان رنجبر رضا علی شهید شهادت • ی،زکره.ش)

) خمین) مالی۱۳۶۴شهرستان شهرستان همدان، (استان اللهی نعمت قدرتاهلل شهید شهادت • (ره.ش) نیاورانی۱۳۶۵) علی غالم شهید شهادت • ه.ش)
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سا شهرستان مازندران، (ر(استان (۱۳۶۶ی) تهران) شهرستان تهران، (استان رضائی بهرام شهید شهادت سیدرمضان۱۳۶۶ه.ش)• شهید شهادت • ه.ش)

ف شهرستان مازندران، (استان (ریدونکنارحسینی ف۱۳۶۷) شهرستان مازندران، (استان محمدی صمد شهید شهادت • (ریدونکناره.ش) شهادت۱۳۶۹) • ه.ش)

جهانگردیجهانیروز•ه.ش)۱۳۷۲()رنوشهرستانمازندران،(استانحاجیپورسعیدشهید

اجتماعی>>اجتماعی

سرو/چهلسالگی

مقاومتومقدسدفاعدستاوردهایملینمایشگاهازکشورقانونیپزشکیسازمانرئیسبازدید

کرد.بازدیدمقاومتومقدسدفاعدستاوردهایملینمایشگاهازامروزآرانی»مسجدی«عباس

۴۱۸۶۵۲خبر:کد

26September-۱۴:۵۸-۱۳۹۹مهر۰۵انتشار:یخرتا 2020

سازمان رئیس آرانی» مسجدی «عباس دفاعپرس، اجتماعی خبرنگار گزارش قانونیبه امروزپزشکی ظهر از بعد هفتههشنب(کشور روز ششمین با همزمان (

کرد.بازدیدمقاومتومقدسدفاعدستاوردهایملینمایشگاهازمقدسدفاع

گرفت.قرارقوهاینمختلفبخشهایفعالیتهایینرآخیانرجدرقضاییهقوهغرفههایازبازدیددرکشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

«اقتدار عنوان با مقاومت و مقدس دفاع دستاوردهای ملی نمایشگاه گزارش، این بر دفاع۴۰بنا هفته با همزمان و مقدس دفاع چهلسالگی مناسبت به «

است.عالقهمندانمیزبانوشدهپاربمقدسدفاعواسالمیانقالبموزهدرمقدس

421پیام/انتهای

یهاریارشهیرخبپایگاهمیزان/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۵۷-۹۹/۰۷/۰۵(جدول+سالنخستماه۵درنزاعدلیلبهقانونیپزشکیبهمراجعههزار۲۷۱

است.رسیدهثبتبهیرجاسالنخستماههپنجدرنزاع،دلیلبهکشورقانونیمراکزبهمراجعههزار۲۷۱ازبیش

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماهه پنج در و271ی،رکشور 594هزار

به مراجعه قانونیمورد کهپزشکی است رسیده ثبت به نزاع پی و187در (950هزار مابقی و مردان به مربوط مراجعات از و83مورد مراجع644هزار )همورد

است.بودهزنانبهمربوط

با تهران استانهای ترتیب به آمار، این اساس و42بر با167هزار رضوی خراسان با893هزار23، شرقی آذربایجان بیشت404هزار19و دررمورد، مراجعات ین

داشتهاند.یرجاسالنخستماهپنجدرراقانونیپزشکیبهنزاعپی

و هزار یک با بوشهر استانهای و511همچنین هزار یک با ایالم هرم615، وزو هزار یک با کمت786گان مراکزرمورد، به نزاع پی در مراجعات پزشکیین

دادهاند.اختصاصخودبهمذکورمدتدرراقانونی

مقاومتومقدسدفاعدهایدستاورملینمایشگاهازکشورقانونیشکیپزمانسازرئیسدیدبازدفاعمقدس:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۹/۰۷/۰۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIG0A5NP


کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۰۱-۹۹/۰۷/۰۵(جدول+یرجاسالنخستماه۵درنفر۷۰۰حدودشدنقرغ

دادند.دستازراخودجانقشدگیرغدلیلبهیرجاسالنخستماهپنجدرنفر۷۰۰حدود

حوادث خبرنگار گزارش سازمانبه توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران قانونیباشگاه جاپزشکی سال نخست ماهه پنج در کشور697ی،رکشور در نفر

بودند.نزنفر)117(مابقیومردآنهاازنفر580کهرفتندفروگرمکامبهقشدگیرغاثربر

با خوزستان استانهای آمار، این اساس با74بر کدام هر فارس و مازندران با60، گیالن بیشت54و غرمتوفی، از ناشی فوتیهای ماههرین پنج در را قشدگی

داشتهاند.یرجاسالنخست

استانهای مذکور، بازه در باهمچنین کدام هر نیز همدان و زنجان جنوبی، خراسان استانهای و فوتی سه با کدام هر سمنان و کمت6یزد آماررفوتی، ین

دادهاند.اختصاصخودبهمذکوربازهدرراکشوراستانهایبینقشدگیرغ

روزنوکنا،رنیوز،منجیلآنالین،جوانیرخبپایگاهاسکناس/روزنامهدیگر:منابع

)۱۵:۲۹-۹۹/۰۷/۰۵(آسیبزنندهرفتارهایجوالندل؛یالرس

نکنیم.فراموشراتقلیدی»«خودکشییاورتر»«اثرامانمیشودخاصرفتاریکباعثبهتنهاییگزرهیالرسیککهاستدرست،و...کشیوچاقخودزنی،خودکشی،

س قطار تورباالخره خانگی نمایش شبکه در که «دل» نقدهایزیال که پرحاشیهای ایستگاه رسید. پایانیاش ایستگاه به میشد روانشناسیزیع منظر از یادی

پایانی قسمت دو یکی در زننده آسیب رفتارهای از متعددی سکانسهای پخش به مربوط میشود، اشاره آن به مطلب این ادامه در چه آن است، وارد آن به

است.آن

مختلفی مالحظات دلیل همین به است؛ برنده تیغ یک لبه روی رفتن راه مثل خودکشی، به مربوط اخبار استانتشار قرمز خط خودکشی به دادن تاب آبو

کا رسانه فعاالن برای روانی، بهداشت حوزه کارشناسان که حدی تا شود. گرفتهمی نظر در بربرایش آموزشی مثرگاههای میکنند. کلمهگزار از میشود گفته اًل

م به منجر «خودکشی عبارت از نشود، استفاده تیتر در هرخودکشی از شود، استفاده موفق» «خودکشی عبارت بهجای خبررگ» پردازش در جذابیت گونه

جدول+سالنخستماه۵دراعنزدلیلبهقانونیشکیپزبهاجعهمرارهز۲۷۱تسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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ش و دادنها آبوتاب شود. پرهیز مخاطب کنجکاوی حس القای و سرخودکشی در حال این با میآید. بهحساب قرمزها خط جزو آنهم، جزئیات یالرح

م به منجر خودکشی خودزنی)، (نوعی دست با آینه شکستن قیچی، با خودزنی مثل صحنههایی پردل، قرص، بهوسیله خودکشی،رگ قصد با ارتفاع از یدن

کا به که است تکنیکی تصویر، کردن مات هستند. خشونتآمیز صحنههای از نمونههایی همگی که شد داده برساندرنمایش را منظورش میکند کمک گردان

است؟ کافی تنهایی به این آیا اما ندهد؛ نمایش را صحنه پ(اما صحنه فقط دادهرهرچند نمایش پایانی قسمت در صحنهها بقیه و شد تار پشتبام از یدن

س است! شده پر محتوایی چه با لیوانتان که کنید دقت نگفتند اما ببینید را لیوان پر نیمه گفتهاند ما به محتوارشدند).همیشه تولید که داد نشان دل یال

شودکمیتفدایکیفیتکهداردوجودهمیشگیخطراینواستآسان

بازدا و ترویج در نمایشی آثار سرنقش یک دارند. نقش آن در عامل چند که است پدیدهای هریخودکشی، نمیشودریال خاص رفتار یک باعث تنهایی به گز

سال که جوان» ورتر «رنجهای نام به رمانی نکنیم. فراموش را تقلیدی» «خودکشی یا ورتر» «اثر با1774اما داستان شخصیت خودکشی از بعد و شد نوشته

میشود رفتار یک ترویج باعث تأثیر این گاهی میگذارد. تأثیر مخاطبش بر باشد، که جنسی هر از محتوا تولید کردند! خودکشی او از تقلید به عدهای تپانچه،

بازدا شرایط هم گاهی مجموعهرو این در چه آن میکند. فراهم را بازداری داد، بهرخ رسیدن برای خودکشی به تهدید خودزنی، مثل رفتارهایی از یزدایی

م به منجر خودکشی درنهایت و باجخواهی) (بخوانید شخصی اعضایراهداف سالم، مسئله حل بهجای رسیدیم، بنبست به وقتی ندارد اشکالی گویی بود. گ

کا دقیقا کنیم! تهدید خودکشی با را ورخانوادهمان نیست مهم میزند دیگران به صدمهای چه ما کار اینکه داد. انجام اشتباهات همه آن از بعد آوا که ی

کا هر میتواند ما کارهدف چنین عشقم برای من که توجیه این گفتن و نکیسا تجاوز به اقدام مثل درست کند. توجیه را انگارری حاال هوس! نه کردم ی

است!برندهکندپیدایربهتتوجیهبتواندکسیره

ب مجموعه یک سکانسهای زدن، پلک سرعت به چیست؟امروز فیلمساز اجتماعی بستنرمسئولیت با آیا میمانند. باقی سالها تا و میشوند منتشر و یده

مجا فضای از را آوا) (توسط سمی قرصهای خوردن پالن میتوان کازچشمها، و نویسندگان آیا کرد؟ پاک سری قصهرگردان این نمایش و نوشتن موقع یال،

عباس گفته به پیش وقت چند درحالیکه میزند! حرف ما با اثر خود و پیداست ناگفته جواب بودند؟ کرده فکر نوجوانها و جامعه آسیبپذیر گروههای به

سازمان رئیس قانونیمسجدی، سالپزشکی در «خودکشی تعداد98کشور، سال5143به به نسبت و است97،8/0بوده داشته رشد ولیرمنبع:(درصد کنا)»

س عوامل شاید هستیم. خودکشی ترویج شاهد نمایشی آثار در مسئولیتربازهم تکلیف اما داشتیم»، نیاز سرنوشتی چنین به قصه پیشبرد «برای بگویند یال

قب و دارد خودکشی قصد دخترش میداند آوا مادر وقتی چرا میشود؟ چه فیلمساز نمیدهداجتماعی خبر متخصصی هیچ به است، کرده تهدید را او هم اًل

بدت به و شود حاضر محل در میرود؟رتا دخترش سراغ به ممکن شکل فشار(ین حضورش و شده نابود آوا رفتارهای خاطر به زندگیاش که رستا با مادرش

).تجاسآندرآواکهمیرودخانهایبهکردخواهدواردآوابهیادیزروانی

س رواندرمانی داشتبسیارصحنههای مشکل هم سریال در که رواندرمانی صحنههای از بزری حرفهای،مشکالت لحاظ به دیدیم حتیریال متأسفانه داشت. گی

س اما تیتراژ، در شناس روان اسم وجود درربا اسمشان که کارشناسانی از مهمتر که میدهد نشان این و داشت جدی بسیار نقایص روانشناسی، نظر از یال

اث و نتیجه میآید، سرتیتراژ در که است چهری با لیوانتان که کنید دقت نگفتند اما ببینید را لیوان پر نیمه گفتهاند ما به همیشه میشود. داده نمایش یال

س است! شده پر ارتقایرمحتوایی برای اگر کاش شود. کمیت فدای کیفیت که دارد وجود همیشگی خطر این و است آسان محتوا تولید که داد نشان دل یال

ید.رنیاوپایینجامعهدرراآنسطحدستکمید،زنمیسافیلمیمردمروانیبهداشت

بالینیشناسیروانارشدکارشناس|فیضآبادینگار:نویسنده

خراسانروزنامهسالم/زندگیمنبع:

آسیبزنندههایفتاررجوالنتبیان:|خبرخبرادامهادامه
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)۲۳:۳۰-۹۹/۰۷/۰۵(شهروندان!جیبدرساعتیبمبهشدار؛

در فرهنگی علل دنبال به باید عرصه این در میرسد نظر به و اند نداشته را الزم بازدارندگی اما است، شده اصالح نیز مرتبه چندین و است شده وضع سرد سالح خصوص در قوانین
پرداخت.جرائماینتکرارخصوص

دیگ اسلحه نوع هر یا و چاقو فردی اگر اسالمی مجازات قانون طبق سال: سالحرشعار این از استفاده با یا و دهد قرار خود نمایی قدرت و تظاهر وسیله را ی

د ها آن با و پرداخته افراد دیگر تهدید و اخاذی مزاحمت، به گذراندنرها به محکوم نشود، محسوب محارب مصادیق از که حالتی در شود، تا6گیر 2ماه

گردد.میشالقضربه74وزندانسال

استشدهتلقیجرمچاقوحمل

قانون است. جرم وقوع ساز زمینه خاص موارد در که است شهروندان برخی توسط سرد سالح دلیل بی حمل خورد می چشم به بیشتر که آنچه میان این در

خ به نسبت صالح ذی مراجع از مجوز بودن دارا بدون و مجاز غیر صورت به فردی اگر گوید می خصوص این نگهداردر سرد، سالح آنرید نقل و حمل و ی

دیگ معامله گونه هر در آن از یا و گذراندنراقدام به محکوم کند، استفاده تا91ی پرداخت6روز نیز و حبس تارمیلیون10ماه نقدرمیلیون20یال وجه یال

باشد.می

دیگ مصارف که کنند می حمل خود با را آن ادعا این با برخی که کوچک ابزار این اول نگاه غیرقابلردر آنی عصبانیت به انسان که اوقاتی در و گاها اما دارد ی

کشاند.میمشکالتقعربهخودبارانفرچندینکهشودمیبمبیبهتبدیلشودمینزدیکلرکنت

استشدهجرخالرکنتازسردسالححمل

و حقوقدان خرمشاهی، دادگستوعبدالصمد گرکیل آن خطرات و سرد سالح که هاست سال گفت: خصوص این در قوانینری است. گرفته را ما جامعه یبان

دنبال به همواره که اینجاست در اساسی مشکل اند. مانده ناکارآمد عمال ندارند بازدارندگی و اجرا قابلیت اینکه علت به اما دارد وجود زمینه این در متعددی

کنیم.میرهاراهاعلتوهستیممعلولبابرخورد

کنت عدم افزود: حوزهراو این در جرم وقوع افزایش با نیز کمی نظر از و کند پیدا رواج جامعه در گرم و سرد متنوع های سالح از استفاده تا است شده سبب ل

کنت در مختلف های دستگاه اما شد برخورد سرد سالح حمل مقوله با مختلف های شکل به ها سال شویم. رو به عمالررو و بودند ناموفق سرد سالح حمل ل

کنت از حوزه خاراین دنبالرل به باید و دارد ضرورت یا و جذابیت برایشان سرد سالح حمل برخی که است شده شکلی به جامعه وضعیت است. شده یشهرج

رفت.حوزهاینهای

دادگستواین رفت.رکیل دیگر راهکار یک دنبال به باید پس کنیم مقابله سرد سالح گسترش با ایم نتوانسته قانون به اتکا با لحظه این تا کرد: خاطرنشان ی

این با نحوی به نیز فرهنگی و اقتصادی معضالت نخواهیم چه بخواهیم چه دهد. نمی دست از را سرد سالح حمل های انگیزه شخص افراد، کردن زندانی با

است.یردیگمواردوقوععللیرازکردپیدادستموفقیتیبهحوزهایندرتواننمیمجازاتتشدیدباعلتهمینبههستندارتباطدرامر

لزمندرباسلحهتحویل

عدم احساس این کند. می سرد اسلحه جرم ارتکاب یا و خود امنیت تامین علت به یا شخص گفت: جامعه در سرد سالح حمل علت به اشاره با خرمشاهی

است.آوردهبوجوداوبرایراضرورتاینکهاستامنیت

دادگستواین یک پایه قدرکیل به امروزه افزود: حری که است کرده پیدا گسترش حوزه این اسلحهری حتی و است شده بیشتر گرم های سالح سمت به کت

کنند.میاستفادهاسلحهازبیشترسال30تا20بینافرادمتاسفانهودهندمیشخصتحویللزمندربرا

تص زمانرخرمشاهی از ای برهه در بود. نخواهد کارساز نیز حوزه این مجازات تشدید من نظر به و ندارد وجود قانونی خال سرد سالح حمل عرصه در کرد: یح
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نیست.عملیاتیتصمیماینشدمشخصامابودجامعهدراسیدفروشکردنمحدوددنبالبهمجلسبودشدهیادزجامعهدراسیدپاشیکه

تق نیز حوزه این نیست. جرم مخصوص صرفا و شود می برده کار به مختلف مصارف در اسید مثال برای که بود این تصمیم این توقف افزود: مشابهراو یبا

رفت.سردسالحبامقابلهبهیزسافرهنگوآموزشبابایدواستهمان

چیست. سرد سالح حمل تبعات که دهیم نشان خود جوانان به باید کرد: اظهار پایان در دان حقوق باآاین مقابله برای ما سالح تنها شاید بخشی گاهی

کند.میایجادراناامنیمیزانینربیشتآن،دارایشخصبرایاولوهلهدرسالححملمعتقدمباشد.جامعهسطحدراسلحهحملگسترش

به گام به گام عرصه این در تواند می همزمان صورت به آموزش و قانون وجود که هستند باور این بر قضایی حوزه متخصصین و نظران صاحب دیگر سوی از

شود.منجرسردسالححملکاهش

شه سریارمحمد و دادستان معاون خبری، اجتماعی خبرنگار به رابطه این در تهران جنایی دادسرای سردرگزارپرست سالح خصوص در قانون گفت: برنا ی

نگهدا و حمل خصوص در ها آن از یکی که است شده وارد آن بر نیز هایی تبصره و است شده تنظیم مرتبه تعیینرچندین مجازات آن برای که است بوده ی

است.دانستهبالمانعمجوزکسبازپسورزشیهایعرصهدرراوسایلاینازاستفادهواستشده

در فرهنگی علل دنبال به باید عرصه این در رسد می نظر به و اند نداشته را الزم بازدارندگی اما است شده وضع سرد سالح خصوص در قوانین افزود: او

پرداخت.جرائماینتکرارخصوص

تصریارشه جوانانری به باید شود. می تر سنگین ها آن وظیفه و رنگ پر آموزشی عالی مراکز و پرورش و آموزش خانواده، نقش عرصه این در کرد: گاهیآیح

در که است شده مشاهده بارها نباشد. ها آن اختیار در آینده در است ممکن آن از استفاده اما گیرد می صورت ها آن اختیار با ابتدا در سالح حمل که داد

بز خود این است. خورده رقم چاقو وسیله به هایی قتل شدن، چشم در چشم و قرمز چراغ از عبور جزئی، مالی ترمسائل فرهنگرگ که است این بر گواه ین

است.نشدهیزسا

وجود قطعا و شد منکر را قانون نقش توان نمی میان این در بود. خواهد نتیجه بی احتماال مجازات تشدید برای مجلس ورود گفت: ادامه در قضایی مقام این

است موثر بسیار مجازات و بسیازقانون متاسفانهریرا شد. خواهند مجازات و دستگیر شود کشف سرد سالح یا و چاقو ها آن از اگر که دانند می امروزه ی

کرد.خصوصایندراساسییرفکوبایداستکردهپیداافزایششدتبهقتلآندنبالبهوحرجوضربآمارامروز

بگیرندراخودحقلحظهدرخواهندمیسردسالححملبابرخی

مراجعریارشه در ها آن خواسته به رسیدگی که هستند باور این بر برخی امروزه کرد: اظهار افراد برخی توسط سالح حمل علل به اشاره با میزی طوالنی یربط

بگیرند.راخودحقلحظهدرخواهندمیسردسالححملبانحویبهوشوند

با زندان کردن پر با دانند. نمی را آن مجازات میزان حتی و کنند نمی فکر آن با جرم ارتکاب و سرد سالح حمل عواقب به راستا همین در افراد داد: ادامه او

شد.نخواهدحلمشکلیانددادهانجامراکارایننادانیرویازکهسالوسنکمافراد

س و دادستان جایگرمعاون های مجازات باید هستیم مجازات دنبال به اگر کرد: اذعان پایان در تهران جنایی دادسرای گیردزپرست قرار کار دستور در حبس ین

سا فرهنگ و آموزش آن کنار در آخزو در خورد. رقم شودری گرفته نظر در نیز مجازات باید مرحله شدیدترزین برخوردی با باید شود نمی متنبه که شخصی یرا

گرفت.قراراومقابلدر

؟شودقطعبایدساعتیبمباینسیمکدام

وجود تآعدم اصلی از ها مجازات و قوانین بازدارندگی عدم و اقتصادی فرهنگی، مشکالت آموزش، و سالحرگاهی حمل برای میان این در که بودند دالیلی ین

کنت راستای در شک بی شد. عنوان جامعهرسرد در روز هر که خطرناک و دار سابقه پدیده این مدارسرل در اول وهله در باید دهد می رشد را خود های یشه

مامو از دعوت با ایران مدارس کدام در که است این اساسی سوال پرداخت. آموزش افرادربه و انتظامی خودآین سال و سن کم افراد به حقوقی مسائل به گاه

شهروندان!جیبدرساعتیبمبسال:شعار|خبرخبرادامهادامه
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آن مستند خطرات از را ها آن مربوطه، مستندهای پخش با و دهیم می توضیح سرد سالح حمل تبعات خصوص مغفولآدر شدت به که اقدامی کنیم. می گاه

فک هیچ و است رسمیرمانده آمار طبق که معضلی شود. نمی پرورش و آموزش سوی از آن کردن برطرف راستای در قانونیی جانپزشکی حدودا 1000ساالنه

www.borna.news،1063501خبر:کد،1399مهر5انتشار:یخرتابرنا،یرگزارخبازگرفتهرباضافاتوتلخیصاندکیباسال،گیرد.شعارمیکشوردررانفر

)۰۸:۲۰-۹۹/۰۷/۰۶(شودبیانهنرزبانبهمقدسدفاعارزشهایقانونی:پزشکیسازمانرییس

اکران زودی به است قانونی پزشکی پروندههای از روایتی که «کاشف» مستند گفت: و شد هنر زبان به مقدس دفاع ارزشهای بیان خواستار قانونی پزشکی سازمان رییس تهران-ایرنا-
میشود.

گفت در آرانی مسجدی ایرناوعباس خبرنگار با مقدسگو دفاع دوران در قشر این نقش درباره نبوده، جدا مردم از وقت هیچ پزشکی جامعه اینکه بیان گفت:با

بسیا مقدس، دفاع دوران بسیاردر و داشتند حضور نبرد مقدم خط در رزمندگان با همگام پزشکان از خاکری پشت درمانی اقدامات از توسطری اول یزهای

میشد.انجامآنها

سازمان قانونیرییس سازمانپزشکی قانونینقش راپزشکی شهدا شناسایی سازماندر توسط شهدا دفن جواز صدور و شناسایی افزود: و شد پزشکییادآور

دارد.ادامهمیشوند،نائلشهادتفیضبهکهجانبازانیوحرممدافعشهدایشناساییحوزهدرهماکنونمسیراینومیشدانجامقانونی

تص سازمانروی متخصصان کرد: قانونییح وپزشکی داشتهاند خوبی علمی پیشرفتهای گذشته دهه چهار طی متخصصاندر توانمندی و پزشکیقابلیتها

میکند.یربرابپیشرفتهبسیارکشورهایباطوالنیسالهایگذشتازبعداستخوانیقرطازشهدامطهرپیکرشناساییدرقانونی

سازمان قانونیرییس درپزشکی و استانی مراکز تمامی در خدمات ارائه تهران۳۸۵به مراکز در حرم مدافع شهدای اکثر اینکه با گفت: و کرد اشاره کشور شهر

دارند.عهدهبرراوظیفهاینهماستانهامراکزدروعلمیقطب۱۰درامامیشوندشناسایی

حدود ارائه از آرانی سازمان۲مسجدی توسط قضایی دستگاههای به کارشناسی نظر قانونیمیلیون بهپزشکی مربوط خدمات این از بخشی افزود: و داد خبر

میرسند.شهادتبهجنگازناشیجسمیآثارخاطربهکهاستشیمیاییجانبازانویژهبهجانبازانوگرانرایثا

سازمان کارشناسی نظر اینکه بیان با قانونیوی کروناپزشکی موضوع که ماه اسفند اول از گفت: است، موثر بسیار شهید بنیاد مثل دستگاههایی تصمیمات در

دادیم.ادامهخدماتدهیبهکرونابامبارزهملیستادرسمیدستورالعملهایاساسبرونکردیمتعطیلراخدمتیهیچکشورجایهیچشدشروع

ج در سازمان این همکاران از برخی ابتالی قانونی، پزشکی سازمان باررییس افزود: و شد یادآور را آنها از بعضی شهادت و کرونا دوران در رسانی خدمت یان

شود.تعطیلیایابدکاهشخدماتندادیماجازهمشکالت،همه

میشوداکرانزودیبهکاشفمستند

پروندههای از روایتی که «کاشف» مستند گفت: و شد هنر زبان به مقدس دفاع ارزشهای بیان خواستار آرانی قانونیمسجدی تشپزشکی حوزه یح،ردر

شهروندان!جیبدرساعتیبمبسال:شعار|خبرخبرادامهادامه
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میشود.اکرانزودیبهاستحقاحیایدرسازمانایننقشومعایناتآزمایشگاه،

همکا افزایش لزوم بر تاکید با مروی با هنرمندان و فیلمسازان بین سازمانری عمومی روابط و قضائیه قوه رسانه قانونیکز ازرتصپزشکی بعضی کرد: یح

سازمان قانونیپروندههای پزشکی،پزشکی قصور مثل حوزههایی در پیشگیرانه اقدامات راستای در مردم برای جذابی و جالب بسیار سوژههای میتوانند

باشند.تصادفاتوخشونتآزمایشگاهی،معاینات

سازمان قانونیرییس ظرفیتهایپزشکی از تا خواست هنرمندان قانونیاز ساپزشکی فیلم تالشزبرای باید هنرمندان ویژه به همه افزود: و شوند بهرهمند ی

کنند.منتقلمردمبههنرزبانبارایرفداکاویردامردمصداقت،مثلمقدسدفاعارزشهایکنند

است.مسیرادامهبرایهاارزشهمینازمندیبهرهکشورنجاتراهتنهاواستباقیارزشهاکماکاناماشدهتمامجنگچندهرگفت:آرانیمسجدی

شودبیانهنرزبانبهمقدسدفاعشهایارزقانونی:شکیپزمانسازییسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۱۲:۱۷-۹۹/۰۷/۰۵(مازندران)(رانندگیحوادثدرپیادهینرعابفوتدرصدی36کاهش

گنمایی:ربز

داد.خبرامسالماهپنجدررانندگیحوادثدرپیادهینرعابفوتدرصدی36کاهشازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدیمازندرانایسنا/-مازندپیام

امسال، ماه پنج در گفت: عباسی (66علی مابقی51نفر و قبلزمرد سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که شدند کشته رانندگی حوادث در پیاده عابر ن)

داشت.کاهشدرصد36

را امسال ماه پنج در رانندگی حوادث تلفات آمار مجموع شه249وی محوربرون تفکیک به افزود: و کرد اعالم بارنفر روستایی راه و بیشت36ی ینردرصد

است.شدهگزارشآندرفوتی

قانونیکلرمدی باالتپزشکی مورد در بارمازندران بابل شهرستانهای گفت: استان در پیاده عابران متوفیات آمار سا11ین بار، کدام هر تنکابن و ینرنفربیشت9ی

است.شدهگزارشکههستندشهرهاییینرکمتعابرفوتییکباکدامنورهروگاهوکالردشت،گلوشدهفوتعابران

بیشت خصوص در همچنین دروی خودروی سوارین تفکیک به گفت: متوفیان با بارگیر با58ی بار وانت ، با21درصد موتور خودروها9درصد، سایر و درصد

است.شدهگزارشفوتیدرصد12با

تص بارعباسی مرداد گزارش این اساس کرد:بر با20یح تیر با16، اردیبهشت بیشت13، بارنفر ماه فروردین و کمت7ین تلفاترمورد که هستند هایی ماه ین

است.شدهگزارشآندررانندگی

.کردندفوتحادثهمحلدرنفر31وبیمارستاندرعابرانازنفر35گفت:پیادهعابرانفوتمحلتفکیکبهمازندراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبه ساپزشکی فرهنگ امر در توانند می استان اجرایی های یادآورشد:دستگاه وی مازندران، اززاستان استفاده با ی

قانونیآمارهای برنامهپزشکی ارتقایزیربا و پیشگیرانه باشند.آی موثر رانندگی حوادث در مصدومین و ها کشته آمار کاهش راستای در مردم عمومی گاهی

پیامانتهای

)۱۸:۵۰-۹۹/۰۷/۰۵(کردکسبکشوردرراتصادفازناشیمیروگرمدومکاهشرتبهیربختیاوچهارمحال

کرد.کسبکشوردرراتصادفازناشیفوتیموارددومکاهشرتبهاستانگفت:یربختیاوچهارمحالاستانراهپلیسرئیس-استانهاگروه

میدهد.نشانراکاهشدرصد39تصادفاتمیزانامسالنخستماهه6درداشت:اظهارکرد،رشهدرتسنیمخبرنگارباگووگفتدرنوربخشغالمعلی

تص بختیاروی و چهارمحال استان، این ارتباطی مسیرهای در رانندگی تصادف قربانیان تعداد کاهش با قانونی، پزشکی آمار برابر کرد: دومریح جایگاه در ی

گرفت.قرارکشور

بختیا و چهارمحال استان راه پلیس فوتررئیس به منجر تصادفات تعداد مدت این در افزود: تصادفات18ی در شده فوت افراد تعداد و درصد15درصد
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است.بودهجلوبهتوجهعدمتصادفاتعلتینربیشتاست.یافتهکاهش

تص دررنوربخش کرد: بیشت6یح امسال نخست شهرماهه شهرستان در تصادفات کمترین و لردگان و بودهرکرد فارسان شهرستان به مربوط تصادفات ین

است.

اینکه به اشاره با تصادفات1وی از مقصر6درصد راننده تنها تصادفات از دسته این در کرد: خاطرنشان است بوده احشام تصادفات به مربوط گذشته ماهه

میشوند.اعالممقصرنیزاحشامصاحباننامهآئیناساسبربلکهنمیشودمحسوب

/۹۹(مازندران)(امسالماهپنجطیرانندگیتصادفاتدرپیادهعابراننفراز66گرمخبرداد؛مازندرانقانونیپزشکیکلمدیرعباسی
۰۷/۰۵-۲۱:۵۶(

، امسال ماه پنج در گفت: استان قانونی پزشکی کل بقی51(66مدیر ما و قبلزمرد سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که شدند کشته رانندگی حوادث در پیاده عابر نفر 36ن)
داشت.کاهشدرصد

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبه راپزشکی امسال ماه پنج در رانندگی حوادث تلفات آمار مجموع عباسی علی دکتر مازندران، کرد249استان اعالم نفر

است.شدهگزارشآندرفوتیینربیشتدرصد36باروستاییراهویرشهمحوربرونتفکیکبهافزود:و

شهرهاینرکمتوینربیشت

باالت خصوص در بارعباسی بابل شهرستانهای گفت: استان در پیاده عابران متوفیات آمار سا11ین بار، کدام هر تنکابن و شدهرنفربیشت9ی فوت عابران ین

است.شدهگزارشکههستندشهرهاییینرکمتعابرفوتییکباکدامهرنوروگاهو،گلکاردشتو

متوفیانباگیرردخودرویینربیشتیرسوا

بیشت خصوص در همچنین عباسی دردکتر خودروی سوارین تفکیک به : گفت متوفیان با بارگیر با58ی بار وانت ، با21درصد موتور ، سایر9درصد و درصد

است.شدهگزارشفوتیدرصد12با

ماهینرکمتوینربیشت

است.شدهگزارشکههستندهاییماهینرکمتمورد7باماهفروردینوینربیشتنفر13بااردیبهشت،16باتیر،20بامردادگزارشایناساسبر

فوتمحلتفکیکبه

.کردندفوتحادثهمحلدرنفر31وبیمارستاندرعابرانازنفر35:گفتپیادهعابرانفوتمحلتفکیکبهاستانقانونیپزشکیکلمدیر

سا فرهنگ امر در توانند می استان اجرایی های :دستگاه شد یادآور استان اجرایی مقام آمارهایزاین از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی پیشگیرانهزیربا ی

باشند.موثررانندگیحوادثدرمصدومینوهاکشتهآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایو

دکرکسبکشوردرارتصادفازناشیمیروگمردومکاهشرتبهیبختیارومحالچهارتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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)۲۱:۲۰-۹۹/۰۷/۰۵(بیمارستانبهخودروسرنشیننزتنهاانتقالکانکس/باخودروبرخورددرسارویجوانسهگرم

شد.خودرواینسرنشیننزتنهاشدیدجراحتونفرسهگرمسببخیابان،حاشیهکانکسبایرسادر206یرسواخودرویدستگاهیکبرخورد

اورژانس عمومی روابط گزارش ساعت115به حوالی حادثه این مازندران پزشکی علوم سا23دانشگاه شرقی کمربندی در شب دولترجمعه خیابان در و خری

داد.

سوا خودروی سرنشین سه حادثه این در ، گزارش این اساس تنهاربر ولی باختند جان دم در بودند مرد همه که شدزی زخمی بشدت خودرو این سرنشین ن

یافت.انتقال)ه(رخمینیامامبیمارستانبهکه

س مجموعه این کارشناسان که کرد اعالم مازندران رانندگی و راهنمایی پلیس و است نشده مشخص حادثه این حادثهرعلت این وقوع علت بررسی گرم

شد.خواهداعالم،شدنمشخصصورتدرکههستندرانندگی

گزارش اساس قانونیبر شهپزشکی به منتهی ماهه پنج در امسالرمازندران ماه شه450یور برون و درون های جاده در رانندگی حوادث اثر بر استانرنفر ی

داشت.کاهشدرصد15قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهباختندجان
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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