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کشورقانونیپزشکیسازمانرییساستانیسفرپیدربلوچستانوسیستانقانونیپزشکیکلادارهآزمایشگاههایتجهیزاتارتقاء
)۹۹/۰۷/۱۵-۱۳:۱۸(

سرولو و شناسی سم آزمایشگاههای جدید دستگاهی کشورژتجهیزات قانونی پزشکی سازمان رییس استانی سفر در بلوچستان و سیستان استان قانونی پزشکی کل اداره ژنتیک و ی
گرفت.قراریربردابهرهمورد

سازمانرگزارخب رییس مسجدی، عباس دکتر - میزان قانونیی کلپزشکی اداره از بازدید ضمن بلوچستان و سیستان استان به سفر با امروز صبح پزشکیکشور،

دستگاهقانونی استان، کلGC-massاین اداره شناسی سم قانونیآزمایشگاه دستگاهپزشکی یک همراه بلوچستان و سیستان انداhplcاستان راه یزجدید

گرفت.قراریربهرهبرداموردنیزژنتیکآزمایشگاهآناالیزرژنتیکدستگاهدومینهمچنینیافت؛ارتقاآزمایشگاهاینتجهیزاتو

سازمان قانونیرییس کلپزشکی اداره از بازدید ضمن قانونیکشور برداپزشکی بهره و افتتاح و بلوچستان و سیستان جدیدراستان دستگاهی تجهیزات از ی

سرولو و شناسی سم تجهیزژآزمایشگاههای بلوچستان و سیستان استان به قضاییه قوه محترم رییس سفر مصوبات از یکی گفت: کل اداره آن ژنتیک و ی

م تخصصی پیگیرآزمایشگاه از بعد که بود استان این سازمانرکز ستاد و استانی مسئوالن قانونیی قضاییه،پزشکی قوه رییس شخص مالی حمایتهای و

هستیم.مردمبهخدمتمسیردربلوچستانوسیستاناستانتخصصیآزمایشگاههایدستگاههایوتجهیزاتارتقایشاهدامروز

بکا با افزود: حدودرگیروی مراجعین به پاسخ و پروندهها به رسیدگی جدید، دستگاههای رسیدگی45ی مورد استان خود در نمونهها و مییابد کاهش روز

میکرد.طوالنیترراپاسخدهیروندامرهمینومیشدفرستادههمجواراستانهایبهآزمایشگاهینمونههایاینازپیشمیگیرد.قرار

شود.انجامیربیشتسرعتباپروندههابهپاسخدهیوارائهاستانآنیززعمردمبهیربهتخدماتاقداماینباکهکردیرامیدوااظهارمسجدی

کا با دیدار بلوچستان، و سیستان استان قضایی شورای جلسه در قانونیکنانرحضور رجوعپزشکی ارباب با گفتگو و دیدار نیز و بلوچستان و سیستان استان

است.بلوچستانوسیستاناستانبهسفردرمسجدیدکتربرنامههایدیگرازآناندرخواستهایبهرسیدگیروندخصوصدر

پیام/انتهای

بلوچستانوسیستانبهکشورقانونیشکیپزمانسازرئیسسفرازیتصویرشارگزشبستان:|خبرخبرادامهادامه
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خبرنگارانباشگاهسیما،وصداشبستان،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۲:۱۵-۹۹/۰۷/۱۷(استفحاشیفرهنگشدنبابعواملازرسمیرسانههایمحدودیتهایی:زنوروکامبیز

و نمیشود اجرا یکسان اجتماعی گروههای برای قانون که است این دالیل از یکی گفت: دارد، متعددی دالیل سازنده نقد جای به فحاشی فرهنگ شدن باب اینکه بیان با حقوقدان یک
دارند.قرارامنیتحاشیهدرسیاسییانهایرجازبعضی

نورو گفتزکامبیز در توی از نمایندگان برخی بیاخالقی و تند ادبیات با ارتباط در ایسنا، با ادبیاترگو از استفاده گفت: نظام، مسئوالن به نسبت مجلس یبون

ایران در سیاسی ادبیات که است سالها و نیست جدید دوره مجلس به منحصر ایران، سیاسی فضای در عصبانیت وجود و توهینآمیز کلمات و پرخاشگرانه

پرخاشگرانه ادبیات از دیگران از بیشتر هستند، امنیت حاشیه در که ایران سیاسی جامعه از بخشهایی بهخصوص و است شده عصبانیت و پرخاش با توام

میکنند.استفاده

گرایش روند اما ندارد مجلس به اختصاصی امر این گفت: است، کرده پیدا رواج ایران سیاسی جامعه در کالمی خشونت به گرایش از نوعی اینکه بیان با وی

میکند.پیرویفضااینازمیگذردتشکیلشازماهچندتنهاکههمجدیدمجلسواستفزایندهخشونتنوعاینبه

رفتا خشونت چه و کالمی خشونت چه خشونت، داد: ادامه نیست، ایران جامعه نفع به عنوان هیچ به ادبیاتی چنین اینکه بیان با حقوقدان منجرراین ی

مثال عنوان به میشود. دیده نیز رفتار در خشونت بلکه نمیشود محدود کالمی خشونتهای به صرفا نیز موجود خشونتهای و میشود خشونت تولید به

رفتا الگوی این اما گرداندند خیابانها در را افراد این و دادند انجام خشنی رفتار و شدند وارد بیمارستانی به رشت شهر در اوباش از عدهای اواخر یرهمین

است.جرمزامناعتقادبهواستخشونتبارالگوییک

مهمتزنورو از یکی داد: ادامه کالمیری خشونت و پرخاش مرتکب که است کسانی با قانونی برخورد اوال باشد داشته بازدارندگی جنبه میتواند که مسائلی ین

اتفاق این اما شود مذمت بیاخالق فرد یک عنوان به باید میکند صحبت توهین با که کسی است، جامعه در افراد قبیل این کردن انگشتنما دوما میشوند

دهند.قرارشماتتموردرااوعلناوبدهندتذکرنمیکند،رعایترایرگفتانزاکتکهنمایندهایبهکهباشندگترهاییربزمجلسدربایدنمیافتد.

گروههای برای قانون که است این دالیل از یکی گفت: دارد، متعددی دالیل سازنده نقد جای به فحاشی فرهنگ شدن باب اینکه بیان با حقوقدان این

ج از بعضی و نمیشود اجرا یکسان ازراجتماعی بخش این و نمیشود آنها به متعرض کسی بگویند هرچه و دارند قرار امنیت حاشیه در سیاسی یانهای

نمیخواهد.پاسخآنازهممرجعیهیچونیستمرجعیهیچبهپاسخگوومیزندحرفباشدداشتهدوستکهادبیاتیولفظهرباسیاسیجامعه

ج همین و دارد وجود تبعیض نیز اخالق اجرای در گفت: شود، اجرا تبعیض بدون باید قوانین اینکه بیان با ازروی دارد قرار امن حاشیه در که سیاسی یان

نمیگیرد.قراردیگرانشماتتموردنیزاخالقینظر

پ…مانسازییسراستانیسفرپیدربلوچستانوسیستانقانونیشکیپزکلهادارمایشگاههایآزاتتجهیزارتقاءان:میز|خبرخبرادامهادامه
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گفتزنورو برای فضا این، بر عالوه کرد: خاطرنشان گفتوی امکان که زمانی و نیست مهیا چندان نیز بگیردوگو اوج میتواند عصبانیت نباشد، فراهم گو

آمار بنابر و است باال جامعه نسبت به نزاعها تعداد نیز جامعه در شود. پرخاشگرانه فضا قانونیو به600ساالنهپزشکی نزاع بهخاطر مورد پزشکیهزار

میکنند.مراجعهقانونی

جای به گفت: است، ایران در رسمی رسانههای محدودیتهای سازنده نقد جای به فحاشی فرهنگ شدن باب دیگر عامل اینکه بیان با حقوقدان این

مجا فضای رسمی، بسیارزرسانههای رونق مجازی فضای از بخشی و است کرده پیدا پرخاشگزیادی توسعه عوامل از تاری چون است ایران در توهین و ی

میکند.پرتنشرافضاعاملایناماداردیربسیاحسنهاییزمجافضاینیست،شناساییوتعقیبقابلحدودی

پیامانتهای

سالشعارآنالین،اعتماداعتدال،خطیرخبپایگاهی/رساالمردمروزنامهدیگر:منابع

استفحاشیهنگفرشدنبابعواملازسمیرسانههایرمحدودیتهایی:نوروزکامبیزایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۱۲:۱۰-۹۹/۰۷/۱۵(همداندرکودک2یشدنزمغضربهجزئیات

گفترگزارخب در کمالی ارتین دکتر ایسنا: مطوی ایسنا، با -یکشنبهرگو گذشته روز کرد: آباد13ح خان روستای اهالی از ساله چهار بچه پسر یک مهرماه-

شود.میسوارتراکتوررویبرورودمیصحرابهپدرشهمراهبهکبودراهنگشهرستان

مغ ضربه و کند می سقوط تراکتور روی از کودک این متأسفانه داد: ادامه بود، رفته صحرا به تراکتور با کار برای بچه پسر این پدر اینکه بیان با وزوی شده ی

می فوت کودک و ماند می نتیجه بی درمان کادر تالش متأسفانه اما گیرد می قرار جراحی عمل تحت و شود می منتقل کبودراهنگ بیمارستان به بالفاصله

کند.

من پنجره از کودک و گذارند می تنها خانه در را شان ساله چهار بچه دختر همدانی مادر و پدر نیز گذشته هفته کمالی، گفته ضربهزبه و کرده سقوط پایین به ل

شود.اوگرممانعتواندنمیهمجراحیعملوشودمییزمغ

قانونیکلرمدی کودکانپزشکی شرایطی هیچ تحت کرد توصیه والدین به همدان منزاستان در را خود سال هفت درزیر ماندن تنها چراکه نگذارند تنها ل

باشد.داشتههمراهبهنیزروحیعوارضمیتواندجسمیآسیبهایبرعالوهسال6تا1کودکانلزمن

کنند، مراقبت فرزندانشان از دقیق اما نامحسوس صورت به و باشند قایل فرزندان بر خود نظارت برای حدودی و حد ها خانواده است بهتر اینکه بیان با وی

ندهد.خرکودکشانبرایبلندیازسقوطهمچوناتفاقیتاباشندکودکشاناعمالمراقبهمیشهکهکرددرخواستوالدیناز

قانونیکلرمدی آخپزشکی طبق کرد: اعالم ایسنا به پیش چندی همدان امسالراستان نخست ماهه پنج آمار پنج21ین شامل وزتن سقوط16ن اثر بر مرد

است.نداشتهیرتغییگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهباختندجانارتفاعاز

یکشنبه باغدار6همچنین نیز35مهرماه گذشته ماه اواخر و باخت جان همدان شهرستان توابع از انجالس روستای در گردو درخت از سقوط اثر بر سالهای

کرد.فوتاسدآبادشهرستاندرگردودرختازسقوطعلتبهساله45باغداریک

آنالینکوشیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۳۶-۹۹/۰۷/۱۶(همدانجادهایسوانحدرنوجوانانوکودکانگرمافزایش

م میزان گفت: همدان استان راه پلیس رییس ایرنا- استانرهمدان- این رانندگی سوانح در نوجوانان و کودکان سالجا۶گ نخست سهرماهه گذشته سال مشابه مدت به نسبت ی
است.داشتهافزایشدرصد

ع رضا شهزیزسرهنگ پایان تا سال ابتدای از داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز از۱۹یورری نوجوان و تا۲کودک جاده۱۷ماهه سوانح در ساله

دادند.دستازراخودجاناستاناینای

کرد: اضافه و۱۳وی دختر هفت شامل استان این جاده سوانح باختگان جان از مدت۱۲یرزپسر،۶تن این در همچنین هستند، بین۶سال تا۱۲نوجوان

۱
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هستند.پسرآنهاهمهکهباختندجانسال۱۷

همدان استان راه پلیس میرییس تشکیل نوجوانان و کودکان را استان این ای جاده سوانح متوفیان از درصد هشت گذشته سال نخست نیمه کرد: بیان

است.داشتهافزایشدرصد۱۱بهرقماینیرسالجااولماهه۶کهدادند

ع مهمتزیزسرهنگ از یکی داد: ادامه مری آمار بودن باال علل مهاررین برای کمربند حتی و کودک صندلی از نکردن استفاده رانندگی سوانح در کودکان میر و گ

است.شدهسانحهبروزهنگامخودروازبیرونبهآنهاپرتابموجبامراینواستآنهالرکنتو

تاثی آنها کوچک جثه علت به کمربند بستن که چرا کنند استفاده کمربند از نمیتوانند خاص سن یک تا کودکان البته گفت: بهروی باید و ندارد آنها مهار در ی

کنند.استفادهکودکصندلیازحتمطور

بالفاصله تصادف، بودن ناگهانی و آنی علت به حالیکه در میکنند کودک کردن بغل به اقدام نیز والدین از برخی داشت: اظهار همدان استان راه پلیس رییس

میشود.پرتابجلوبهوالدینبغلازکودکوشدهبازهادستضربهینرکمتشدنواردازبعد

ع ناخودزیزسرهنگ انسان و یافته کاهش عکسالعمل قدرت حادثه، بودن ناگهانی علت به تصادف بروز هنگام کرد: اضافه برایآی را خود دستهای گاه

میبازد.جانمواقعبیشتردروشدهپرتاببغلازکودکهنگامایندرومیدهدفشاروتکیهخودروبدنهازبخشیبهوکردهبازخودجانازحفاظت

کودکان کردن سوار ممنوعیت وجود با داد: ادامه شایع۱۲یرزوی تخلف این اما کودکان، توسط ایمنی کمربند بستن امکان نبود علت به جلو صندلی در سال

میکند.یمهرجرامتخلفرانندهارشادضمنمواجههصورتدرپلیسوبوده

به راننده تسلط کاهش موجب امر این که است راننده بغل سال و سن کم کودکان کردن سوار ها تخلف دیگر از یکی گفت: همدان استان راه پلیس رییس

باشد.نیزکودکبهاشحواسبایدخودروفرمانبرعالوهکهچراشدهجلو

ع کوزیزسرهنگ مواقع برخی افزود: موجبوی اقدام این مواقع بیشتر در که چرخاند می را فرمان یکباره به و کرده استفاده راننده پرتی حواس از خردسال ک

است.شدهنیزدلخراشرانندگیسوانحبروز

م عامل ای جاده تصادفات در کرد: تاکید انگاروی سهل با که هستند والدین سال و سن کمن کودکان ورگ رانندگی و راهنمایی قوانین به توجهی بی و ی

کنند.میفراهمراکودکشانگرمزمینهآنهابهنسبتمسئولیتاحساسنداشتن

آخ سویرطبق از شده ارائه آمار قانونیکلرمدیین شامل۲۱۴همدان،پزشکی و۱۶۵تن شهز۴۹مرد برون و درون رانندگی سوانح در ازرن استان این ی

شه پایان تا فروردین شاملرابتدای که باختند جان امسال رانندگی۲۹یور سوانح در شهنفر شه۱۴۰ی،ردرون برون سوانح در مسیرهای۲۳ی،رنفر در نفر

است.جادههاسایردرنفر۲۲وروستاییوخاکی

)۱۲:۱۳-۹۹/۰۷/۱۶(رانندهفرارورانندگیتصادفدرهمدانیجوانگرم

داد.خبرحادثهصحنهازرانندهشدنیرمتواوموتورسوارراکبیکبامجهولخودروییکتصادفازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی ارتین مطودکتر ایسنا، با ساعترگو کرد: -چهارشنبه6ح امروز جوان16صبح یک بهار شهرستان توابع از آباد حسام جاده در ساله32مهرماه-

شود.مییرمتواتصادفصحنهازبالفاصلهوکردهبرخورداوباخودرویککهبودهترددحالدرموتورسیکلتسوار

مط کند، می فوت دم در جوان مرد این اینکه بیان با یکشنبهروی متأسفانه کرد: موتورسوار13ح یک نیز برخورد52مهرماه دیوار با احتیاطی بی اثر بر ساله

همدانجادهایسوانحدرنوجوانانوکاندکوگمرایشافزایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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داد.دستازراخودجانجراحاتشدتعلتبهمذکورفردپزشکیکادرتالشوجودباوکرد

تص بپذیرکمالی باید کرد: فیریح برخوردهای و ها تصادف در و است محافظتی سیستم فاقد موتورسیکلت که موتورسوازیم در میریکی باال های سرعت ی

کند.واردموتورسواربهیرناپذیجبرانهایآسیبوصدماتتواند

استخوان در شدید های شکستی موجب و کرده وارد صورت و سر ویژه به بدن به عمیقی های آسیب تواند می موتورسیکلت با تصادف اینکه به اشاره با وی

موتورسیکلت برای حادثه بروز از ابتدا در و شویم حوزه این در صدمات کاهش در سعی ایمنی، نکات رعایت با که است مهم بسیار افزود: شود، موتورسوار های

شود.متحملراضرروآسیبینرکمتموتورسوارداد،خرایحادثههماگروکردهیرگیوجل

یا فوت عمده عامل گردن و سر به وارده صدمات کند. می محافظت صورتش و سر از که است موتورسوار برای صدفی مانند کاسکت کاله کرد: اظهار وی

است.یرضروایمنی،کالهداشتنموتورسواریکبرایبنابرایناستدوچرخهسوارانوموتورسوارانبرایجسمیناتوانیهای

تص قضایی مسئول مقام میراین کند می فکر موتورسوار که شده دیده بسیار است. امنیت و نظم ایجاد برای رانندگی و راهنمایی قوانین شک بی کرد: یح

موتورسوار خود جان انداختن خطر به همه از مهمتر و نظمی بی و ترافیک موجب اما است موتورسیکلت چون کند، عبور ها اتومبیل میان و قرمز چراغ از تواند

شود.می

ت با ادامه در سالأوی از اینکه بر فوت98تا89کید به منجر تصادفات مجموع مط34.5در است، داشته کاهش درردرصد تصادفات میزان کرد: ماهه6ح

با گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در امسال شه29نخست درون تصادفات در کاهشرفوتی شه140درصدی،23.6ی برون تصادفات در کاهشرفوتی ی

است.داشتهدرصدی90افزایشروستاییخاکی-تصادفاتدرفوتی23ودرصدی27.4

اینکه بیان با مجموع22کمالی در داد: ادامه اند، باخته جان موارد سایر در هم شامل214نفر و165نفر مرد جانزنفر49نفر استان ای جاده تصادفات در ن

اند.دادهدستازراخود

نیز گذشته سال مشابه مدت در کرد: خاطرنشان شه38وی درون تصادفات در شه193ی،رنفر برون تصادفات در روستایی12ی،رنفر خاکی- تصادفات در نفر

دهد.مینشانراگرمبهمنجرتصادفاتدرصدی19کاهشآمارهاوکردندفوتمواردسایردرنفر21و

پیامانتهای

کناریرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۴۷-۹۹/۰۷/۱۵(مازندران)(دهیم؟تشخیصراساختگیتصادفچطور

خا جایی در روز اول ساعتهای و شب پایانی ساعتهای در ساختگی تصادفات بیشتر شده، انجام قانونی پزشکی پژوهشگران توسط که مطالعه یک نتایج اساس اتفاقربر شهر از ج
است.ینهرقوکرمشتصورتبهسرنشینافرادآسیبهایتصادفهاایندرمعمولطوربهمیافتند.

صحنهسا خودرو، پرشین گزارش رسمیزبه غیر و رسمی خبرهای اخیر سالهای در که است موضوعی ساختگی، تصادفات و شنیدهزی آن مورد در یادی

میشود.

مطالعات اینکه به توجه اسالمیزبا آزاد دانشگاه قانونی، پزشکی سازمان پژوهشگران است، نگرفته صورت ایران در اجتماعی مخرب پدیده این مورد در یادی

ساختگیرسا تصادف دسترس در پروندههای کلیه مازندران؛ پزشکی علوم دانشگاه و قانونیی زمانیپزشکی بازه در را مازندران مورد1395تا1390استان

انندهرارفروگیداننرتصادفدرهمدانیجوانگمرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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دادند.قراربررسی

داشتند.یرهمکامطالعهایندرکهبودندپژوهشگرانیهمکارانشانوعباسی»«علیاسدینژاد»،گسر«ن

شد، بررسی مطالعه این در که ساختگی تصادفات به مربوط پروندههای در200تعداد اینکه دلیل به ولی بود قانونیمورد شهرستانهاپزشکی پروندههای تمام

شد.بررسیدوبخشیپرسشنامهایازاستفادهباپروندهمورد79تنهانبودنددسترسیقابلدادهشدهاند،ارجاعیرکالنتبهکهمواردییا

به مراجعهکننده افراد جمعیتشناختی اطالعات خصوص در پرسشنامه اول قانونیبخش تحصیالتپزشکی سطح و تاهل وضعیت شغل، جنس، سن، شامل

بود.آسیبنوعومراجعهنوعفرد،یشنزپوتصادف،نوعبهمربوطدومبخشو

شده،79از بررسی و75پرونده مردان به مربوط سالهای4مورد متولد مراجعهکننده افراد بود. زنان به مربوط از1347تا1380مورد نیمی حدود و بودند

مد افراد این اکثر بودند. مجرد بیشترآنها آن از بعد و داشتند دیپلم مدرک (رین مراجعهکننده افراد اکثر همچنین بود. سیکل افراد این تحصیلی 82.2ک

داشتند.آزادشغلدرصد)

واربیشت آن از بعد و خودرو با موتور تصادف مراجعهکننده؛ شخص توسط گزارششده تصادف نوع کمتژین و نقلیه وسیله تصادفرگونی به مربوط فراوانی ین

بود.پیادهعابرباماشین

بهربیشت مراجعهکننده افراد قانونیین بیشتپزشکی بودند. خودرو جلوی سرنشین یا موتور راننده ساختگی، تصادفات وسیلهردر بر سوار سرنشین تعداد ین

خا در که بود افرادی به مربوط پروندهها از نیمی از بیشتر بود. نفر یک و نفر دو حادثه هنگام در ورنقلیه میکردند زندگی استان از علت38ج آنها از درصد

بوند.کردهگزارشمسافرترامازندراناستاندرحضور

بود.تهراناستانبهمربوطپروندههابیشتراستانجرخاافرادبینازوقائمشهربهمربوطپروندههاینربیشتاستان،درمقیمافرادپروندههایبیندر

حدود حدود61در در و بودند دادهشده ارجاع بیمارستان به آمبوالنس با افراد پروندهها، از خا89درصد حادثه، وقوع محل موارد از بود.ردرصد شهر از ج

بود.صبحششتابامداد12وشب24تا19ساعتهایبهمربوطحادثهوقوعساعاتینربیشتهمچنین

کمتربیشت سیاهشدگی و بود ساییدگی پروندهها این در ثبتشده آسیب نوع تمامیرین در آسیبها این بود. مصدوم افراد در گزارششده آسیب نوع ین

بود.افراددرینهرقصورتبهآسیبهامواردبیشتردروبودندکرمشتصورتبهسرنشینها

این میگویند: مطالعه این پژوهشگران دارند، آزاد شغل ساختگی تصادفات پروندههای بیشتر در افراد شد، مشخص پژوهش این در اینکه به توجه با

ه پرداخت در مربوطه بیمههای و شود فراهم افراد این درآمد کسب و کار برای زمینه اگر باشد. افراد بد مالی وضعیت نشاندهنده میتواند ینهزموضوع

مییابد.کاهشحوادثیچنینوقوعاحتمالباشند،داشتهیربیشتیهایرسختگی

م در ساختگی تصادفات «الگوی عنوان با پژوهشی علمی مقاله صورت به مطالعه این قانونیکزرنتایج سالهایپزشکی در مازندران در1390-95استان «

است.شدهمنتشرایرانقانونیپزشکیفصلنامه

ایسنامنبع:

تکخودروبانک،دنیاییرخبپایگاهامروز/فرصتتعادل،آزادی،عصرروزنامهدیگر:منابع

ان)(مازندردهیم؟تشخیصارساختگیتصادفچطورخودرو:شینپر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۱۹-۹۹/۰۷/۱۶(داشتیقرغ۴۵امسالمازندرانیایردمازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

مدیرسا طری- پرونده اینکه بیان با مازندران قانونی پزشکی درکل بارح استان در جارغ۴۵یا سال در درصدریق چهار قبل سال مشابه مدت به نسبت میزان این گفت: شد، بسته ی
است.داشتهکاهش

خب گزارش طرگزاربه پایان تا شروع از داشت: اظهار عباسی علی مهر، ساری سالم دزح مابقی۴۱شامل۴۵یاری و غزمرد علت به نفر رارن خود جان شدگی ق

داشت.کاهشدرصد۴قبلسالمشابهمدتبهنسبترقماینکهدادنددستاز

با ماه مرداد گفت: شه۱۴وی بار، با۱۴یور تیر با۹، خرداد غ۸و که بودند ماههایی ترتیب به ارجاعیرنفر آمار براساس و است شده ثبت آن در شدگی ق

با بابلسر شهرستانهای قانونی، پزشکی مراکز با۱۳از نوشهر با۷و چالوس بیشت۶، ساردارای وشهرهای غرقی آماررین بدون شهرهایی میاندرود جویبار، ی،

است.بودهغرقی

کل قانونیمدیر :پزشکی گفت با۳۰تا۲۱استان سن بیشت۲۴سال ورمورد با۵۰تا۴۱ین کمت۲سال غرمورد سن ورین است شده گزارش شدگی ۷۶ق

هستند.بومیمابقیوبومیغیرشدگانقرغازدرصد

غ محل تفکیک به استان قضائی شورای رارعضو شدگان خا۳۱ق طرنفر از ،۸ح،رج خصوصی بخش داخل۵نفر هم نفر یک پوشش، قابل غیر منطقه نفر

سارط ایمن محدودههای مکرر، هشدارهای و توصیهها وجود با مغروقین بیشتر افزود: و کرد اعالم خازح و نشده طری از بودند.رج کرده انتخاب شنا برای را ح

البرزسبزخبر،دوربیننیوز،شمالیرخبپایگاهکائنات/روزنامهسیما/وصدافارس،پانا،یرگزارخبدیگر:منابع

ان)(مازندردهیم؟تشخیصارساختگیتصادفچطورخودرو:شینپر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۰۶-۹۹/۰۷/۱۶(مازندرانیایرددرشدگانقرغدرصدی4رشدکرد:اعالممازندراناستانقانونیپزشکیکلمدیر

ط پایان تا شروع گفت:از عبلسی سالمسارعلی دزح مابقی41(45یاری و غزمرد علت به قبلرن)نفر سال مشابه مدت به نسبت رقم این که دادند دست از را خود جان شدگی 4ق
داشت.کاهشدرصد

ط پایان تا شروع گفت:از خبر این اعالم با عباسی علی ایلنا، خبرنگار گزارش سالمساربه دزح غ45یاری علت به کهرنفر دادند دست از را خود جان شدگی ق

داشت.کاهشدرصد4قبلسالمشابهمدتبهنسبترقماین

است.شدهثبتآندرشدگیقرغکهبودندهاییماهترتیببهنفر8باخردادو9باتیر،14بایوررشه،14باماهمردادافزود:وی

با بابلسر شهرستانهای قانونی، پزشکی مراکز از ارجاعی آمار گفت:براساس با13عباسی نوشهر با7و بیشت6،چالوس ساردارای شهرهای ، غرقی ی،رین

است.شدهاعالمغرقیآماربدونشهرهاییمیاندرود،جویبار

است.شدهگزارششدگیقرغسنینرکمتمورد2باسال50تا41وینربیشتمورد24باسنسال30تا21:گفتاستانقانونیپزشکیکلمدیر

هستند.بومیبقیماوبومیغیرشدگانقرغازدرصد76استانقانونیپزشکیمراکزازارجاعیگزارشاساسافزود:بروی

غ محل تفکیک به استان قضایی شورای رارعضو شدگان خا31ق طرنفر از ،رج ،8ح خصوصی بخش داخل5نفر هم نفر یک ، پوشش قابل غیر منطقه نفر

سارط ایمن های محدوده مکرر، هشدارهای و ها توصیه وجود با مغروقین بیشتر : افزود و کرد اعالم خازح و نشده طری از کردهرج انتخاب شنا برای را ح

بودند.

مازندپیامعبارت،نیوز،گذارایران،عصریرخبپایگاهایسنا/ایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۰۷-۹۹/۰۷/۱۵(شدندمعرفیخوزستانبرتراجراییدستگاههای

مدی سازمان رییس گفته برنامهربه و ایثازیریت امور و شهید بنیاد و اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل ادارات خوزستان مشتری بهطور رارگران اجتماعی رفاه و سالمت گروه در اول رتبه ک
آوردند.بهدست

شد.انجاماختصاصیوعمومیهایشاخصدرگروهچندینقالبدرهایابیزارمسیرمردم:این

ار این مشمول اجرایی دستگاههای از تعدادی بین این در داد: ادامه مشازوی هیچگونه خواهدریابیها منعکس مافوق مقامات به آنها نام که نداشتهاند کتی

شد.

مدی توسعه راهبردی شورای بینردبیر از اینکه بیان با استان تعداد75یت مشمول ار64دستگاه در سالزدستگاه عملکرد گفت:رش1398یابی کردند، کت

سال رجایی شهید جشنواره بخشنامه برابر اساس ادا1399برهمین اعالمرسازمان اجرایی دستگاههای این نام استانی جشنواره ستاد و کشور استخدامی و ی

شد.

تص گروهرحاجتی در توسعهزیحکرد: و شزیربنایی اختصاصی و عمومی شاخصهای مجموع در شهریرساخت کسبرکت به موفق خوزستان صنعتی کهای

کرد.کسبرانخسترتبهاختصاصیوعمومیشاخصهایمجموعدرقضاییوعمومیگروهدرنیزخوزستانداراییواقتصادیامورکلادارهواولرتبه

آموزشی، گروه در گفت: داد، اختصاص خود به را اول رتبه خوزستان استان دامپزشکی کل اداره مجموع در خدماتی و تولیدی گروه در اینکه بیان با وی

۶
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آورد.بهدسترانخستجایگاهخوزستاناستانایحرفهوفنیآموزشکلادارهاختصاصیوعمومیشاخصهایمجموعدرفرهنگیوپژوهشی

مدی سازمان رییس گفته برنامهربه و ایثازیریت امور و شهید بنیاد و اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل ادارات خوزستان مشتری بهطور گروهرگران در اول رتبه ک

آوردند.بهدسترااجتماعیرفاهوسالمت

باالت اضافهکرد: رشدرحاجتی فک2ین پرورش کانون کل اداره به اختصاصی و عمومی شاخصهای امتیازات مجموع در خوزستان،رساالنه نوجوانان و کودکان ی

یافت.اختصاصخوزستانیزشهرساوراهکلادارهواستانقربنیروییعزتوکترش

ط اهمیت به اشاره با اداروی نظام در شهروندی حقوق اجرای از مردم رضایتمندی میزان سنجش اررح در بیانداشت: کلزی، اداره گرفته، صورت یابیهای

شد.زمینهایندربرتررتبهکسببهموفقخوزستاناستاندامامورپشتیبانی

مدی توسعه راهبردی شورای فرمانداردبیر گفت: خوزستان ارریت در باغملک شهرستان فرماندازی برتر رتبه کسب به موفق اختصاصی شاخصهای یریابی

آورد.بهدسترابرتررتبهاختصاصیشاخصهاییابیزاردرمنتخبیرشهردا18میانازگتوندیرشهردانیزاینبرعالوهوشداستانهای

د و بندر کل اداره اول رتبه کسب به ارروی در خرمشهر نوردی امورزیا و اقتصادی تولیدی، گروه در آموزش تخصصی شاخصهای وزیابی کرد اشاره یربنایی

کل اداره همچنین داد: قانونیادامه ارپزشکی در اول رتبه خوزستان رازاستان استان اجتماعی و فرهنگی عمومی، گروه در آموزش تخصصی شاخصهای یابی

کرد.کسب

ار در یادآورشد: شزحاجتی ویژه آموزشی تخصصی شاخصهای شریابی دولتی، دررکتهای دزفول درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه استان، گاز کت

کردند.کسبرااولرتبههایدرمانیآموزشیمراکزودانشگاههاگروهدرآموزشتخصصیشاخصهاییابیزار

برنامه اساس مدیزیربر توسعه راهبردی شورای در گرفته صورت حری ورزشی برنامه درآینده خوزستان؛ کاریت ویژه اصالحی اجراییرکات دستگاههای کنان

کا رایانهای سیستمهای بروی پیشگیراستان منظور به نزدیکرکنان آینده در میز پشت مدت طوالنی نشستنهای بهدلیل آنها جسمی آسیبهای کاهش و ی

شد.خواهدیزانداراهونصب

)۱۵:۰۹-۹۹/۰۷/۱۵(شدافتتاحبلوچستانوسیستانقانونیپزشکیردآزمایشگاهیدستگاه۲

مراسمی کشوردر قانونی پزشکی سازمان رییس حضور با بلوچستان و سیستان قانونی پزشکی ژنتیک آزمایشگاه دستگاه تجهیز و شناسی سم آزمایشگاه دستگاهی آنالیز زاهدان-ایرنا-
شد.افتتاح

قانونیرییس شدهپزشکی نصب و تهیه آیتک و فنی دستگاههای داشت: اظهار مراسم این در شنبه سه روز زاهدان به سفر در مردمکشور به خدمت مسیر در

شود.تسهیلقانونیپزشکیپروندههایروندتاگرفتقرار

مسجدیآرانی بکاعباس با مراجعالنرگیرافزود: به پاسخ و پرونده به رسیدگی زمان جدید دستگاههای یابد۴۵ی می کاهش پروندههاروز این از پیش که چرا

شد.میارسالهمجواراستانهایبه

م در تخصصی آزمایشگاه تجهیز بلوچستان و سیستان به قضاییه قوه رییس سفر مصوبات از یکی کرد: بیان پیگیروی از بعد که بود استان مسووالنرکز یهای

هستیم.تخصصیآزمایشگاهتجهیزاتارتقاشاهداکنونقضاییهقوهرییسمالیهایحمایتوقانونیپزشکییزکرمستادو

است.شدهثبتکشوردرتصادفاتازناشیگرمهزار۱۷گذشتهسالگفت:وی

د گزارش عمومیربه روابط از ایرنا قانونییافتی رییسپزشکی بلوچستان، و قانونیسیستان درکشورپزشکی امسال۵افزود: و۶ماه فوتی۳۲۲هزار نفر

شدندفیمعرستانخوزبرتراییاجردستگاههایدم:مرمسیر|خبرخبرادامهادامه
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میدهد.نشانراجادهایهایفوتیدردرصدی۱۶ازبیشکاهشآماراینکهشدهثبتتصادفاتازناشی

امسال ماهه پنج در بلوچستان و سیستان در جادهای های فوتی تعداد داد: امیدوا۳۲۷ویادامه که است، بوده ارمورد و ادارات تالش با مربوطهریم گانهای

باشیم.آماراینکاهششاهدهاجادهوضعیتبهبودو

بودیم.شاهدرادرصدی۲۶کاهشمردادپایانتاامسالنیزکشورقانونیپزشکیگانه۴۰خدماتومعایناتدرحوزهافزود:آرانیمسجدی

)۰۸:۵۸-۹۹/۰۷/۱۹(بلوچستانوسیستانقانونیپزشکیکلادارهآزمایشگاههایتجهیزاتارتقاء

)۱۲:۵۷-۹۹/۰۷/۱۶((اردبیل)دارد؟ادامهکیتامغانجادههاییزبهسابرایمسئوالنیرپاسکا/نداردتمامیگرمجادهتلختیترهای

معمولت استانها-جاده ایمنسارگروه اهمیت و است هم به روستاها و شهرها تردد و اتصال مسیر مردمزین جان با جادهها این که چرا نیست پوشیده کسی هیچ بر آن اصالح و ی
نیست.بدورمقولهاینازنیزاردبیلاستانشمالجادههایوداردکاروسر

شدافتتاحبلوچستانوسیستانقانونیشکیپزدرمایشگاهیآزدستگاه۲ایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۲

۱
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خب گزارش اردبیل،رگزاربه از تسنیم معمولتی مهمترجاده و است کشورها حتی و شهرها روستاها، اتصال راه کیفیترین دارد، شهر یک توسعه در را نقش ین

بسیا که است اردبیل استان در اصلی معضالت از یکی جادهها ایمنی بارو را خود جان نفر هزهاران سالیانه که چالشی میکند، روبرو چالش با را مردم از ی

میشود.واردآنهابهیرناپذیجبرانجانیخساراتیاومیدهنددستازآن

فاجعه جراحات به منجر که باشند وحشتناک تجربه یک میتوانند حوادث گونه این از ناشی خسارتهای و تلفات و راهها در تصادفها رشد به رو روند امروزه

شوند.آمیز

م میزان که است جادههای از یکی مغان سرعترجاده دید، کاهش باالست، آن جادهیی سوانح در میر و عالیمزگ به توجه بدون رانندگی و احتیاط عدم یاد،

وارداتی خودروهای از برخی دانست، تصادفات دلیل را انسانی عوامل تنهایی به نمیتوان اما شود جاده در رانندگی حوادث بروز باعث میتوانند همه رانندگی

کند.پیداکاهشرانندگیحوادثکهداشتانتظارنمیتواننشودبرطرففنینقصهایاینکهزمانیتاودارندقرارپایینیسطحدرنیز

م و تصادف تکرار پر مرغصه جاده بعنوان آن از امروزه که مغان جاده در سهلرگ جاده این رهگذران و ساکنان دلهای بر سنگینی داغهای میکنند، یاد گ

است.گذاشتهمهربیوبرخوردارکمتراماالعبور

از بیش ترافیک بار برای که مغان جاده مسافت م30بعد با است شده ساخته پیش اردبیلرسال و مشکینشهر به مغان جادهی بودن شلوغ و استان کز

ت صدها تردد کشاورربخاطر محصول و بار انواع حمل و دیزلی ماشین انواع و کامیون و مسافربزیلی ماشین صدها تردد میان این و پاسخگوری شخصی و ی

نیست.

دوباره مسافربامروز اتوبوس دستگاه یک شاخ به شاخ درربرخورد پژو خودرو با مشگینشهررکیلومت34ی - پارسآباد جاده مصدوم2ی یک و کشته نفر

گذاشت.دلهابرجدیدداغیکهاستداشته

م مدیررئیس فورکز و حوادث داشت:ریت اظهار خبرنگاران جمع در اردبیل استان پزشکی سهشنبهیتهای دیشب به15شامگاه شاخ برخورد اثر در مهرماه

سوا با اتوبوس سوارشاخ سرنشین دو بران روستای نزدیکی در شهر_پارسآباد مشگین جاده در پرشیا پژو مسافرانری از نفر دو و باختند جان دم در پژو ی

شدند.مجروحنیزاتوبوس

اینکهیبانیرغ بیان بستبا و منتقل آباد پارس شهرستان خمینی امام بیمارستان به اورژانس توسط حادثه افزود:رمجروحان شدند، استانی شمالی جادههای

میدهد.خرمغانپارسآبادوگرمیمشگینشهر،شهرستانهایدراستانجادهایتلفاتدرصد70وبودهپرحادثهوپرترددمسیرهایازاردبیل

اردبیلاستانهایجادهدرنظارتیتجهیزاتوامکاناتکمبود

اینکه بیان با خبرنگاران جمع در امروز ظهر اردبیل استان راهور پلیس اظهارفرمانده دارد، صعودی سیر استان کل با مقایسه در آباد پارس شهرستان تصادفات

است.بردهسوالیرزرااردبیلاستانودادهقرارالشعاعتحترااستانکلآمارآبادپارسدرتصادفاتباالیآمارداشت:

فقیرت جزو اردبیل استان نیز ترافیکی امکانات به نسبت گفت: و داد خبر اردبیل استان های جاده در نظارتی تجهیزات و امکانات کمبود از استانهارفتاحی ین

طو به باشد می جدول پایین رتبه در خوان پالک های دوربین زمینه در و مناطقربوده در خوان پالک های دوربین بحث در اساسی و مهم معضل این که ی

است.مشهوداستانمختلف

قانونیکلرمدی افزود:پزشکی نیز اردبیل مربیشتاستان جاده به که استان شمالی جادههای در فوت به منجر تصادفات میافتدرین اتفاق است شده معروف گ

میطلبد.رااستانازمنطقهاینجادههایمشکالتومسائلحلویربطزمسئولینبیشترمساعدتوتوجهموضوعاینکه

هرچند و است نگردیده ارائه برنامهای و تغییر نتیجه، هیچ عمال و شده تبدیل انتخاباتی شعار به فقط مواصالتی جاده این کردن دوبانده تاکنون متاسفانه

نیست.جبرانقابلیزچیهیچباکهکهضایعههاییمیآوردارمغانبهمغانمردمبراییرناپذیجبرانضایعههاییکبار

م تصادفات این وقوع با که است این است برانگیز تامل و توجه قابل توجهیها، بی از بیش که ای استانیرنکته و شهرستانی مسئوالن بار هر جاده این در گبار

دبی…(ارد؟دارادامهکیتامغانجادههاییبهسازایبرمسئوالنیپاسکار/دندارتمامیگمرجادهتلخهایتیترتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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م جاده نام به تالشها این همه است مشهود که آنچه میان این در اما گویند می تالشهایشان از و افتند می تکاپو به عمومی افکار به جوابگویی بهربرای و گ

است.بودهدیگرانکام

دارد.مسیرایندرتصادفاتبارکاهشبرایمسئوالنیادزچنداننهتوجهیبهنیازاردبیلاستاناصلیراههایازیکیبعنوانمغانجاده

نباشیم.یزمانزعکشورنقاطسایردرچهومغاندشتدرچههموطنیهیچگرمشاهداینکهامیدبه

کیشرآذینرنس

/ش131انتهایپیام/

شهرخوانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۱۴-۹۹/۰۷/۱۶(استنشدهمشخصهنوزفارسدرقهوهمسمومیتدلیل

غلظترمدی وجود دلیل به مسمومیت قبل تجربههای طبق اما گفت: است، نشده اعالم و مشخص هنوز فارس در قهوه مسمومیت علت اینکه بیان با فارس قانونی پزشکی یادزکل
است.بودهکافیئن

گفت در درودچی تووعلیرضا به اشاره با ، شیراز از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با برایزگو بایستی کرد: اظهار مسموم، قهوه مصرف و یع

شود.ارسالفارسقانونیپزشکیبهآزمایشبرایکومشکشدهمصرفقهوههایازنمونهایموضوعاینمسمومیتعلتوتشخیص

د منتظر افزود: غلظتراو وجود دلیل به مسمومیت قبل تجربههای طبق اما هستیم، شیراز پزشکی علوم دانشگاه سوی از قهوه نمونههای کافیئنزیافت یاد

است.بوده

تص آوردرودچی جمع حال در شیراز پزشکی علوم دانشگاه اعالم طبق کرد: مشکریح قهوههای نمونه ووی بگیرد صورت آزمایش تا کرد صبر باید و هستند ک

برسد.استانیهاهماطالعبهنتیجه

در صالح ذی مقامات سوی از موضوع این که است شده گزارش فارس استان سطح در قهوه با مسمومیت به مربوط گزارش اخیر روزهای طی است گفتنی

است.بررسیحال

پیام/انتهای

دبی…(ارد؟دارادامهکیتامغانجادههاییبهسازایبرمسئوالنیپاسکار/دندارتمامیگمرجادهتلخهایتیترتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۴۲-۹۹/۰۷/۱۷(دادهشدارگرفتگیزگاحوادثبروزبهنسبتشرقیآذربایجانگازکترش

شرتب عمومی روابط رئیس ایرنا- شریز- پژوهشی تیم تحقیقات نتایج اساس بر اینکه به اشاره با شرقی آذربایجان استان گاز گازرکت از ناشی حوادث بروز احتمال موسمی بادهای کت،
داد.هشداردودکشهانقصازناشیگرفتگیزگابروزبهنسبتمیدهد؛افزایشراطبیعی

قنب رضا طبیعی،رغالم گاز از ناشی حوادث وقوع بر مؤثر عوامل بررسی پژوهشی، های پروژه نتایج اساس بر افزود: خبرنگاران با گو و گفت در پنجشنبه روز ی

ت مهم از یکی توجهرباد مورد بیشتر شدید بادهای وزش زمان در ایمنی نکات رعایت دارد ضرورت و کرده نقش ایفای حوادث، تشدید در که است عواملی ین

گیرد.قرار

طی شرقی آذربایجان استان در طبیعی گاز از ایمن استفاده عدم از ناشی حوادث ارقام و آمار مطالعه داشت: اظهار بیشت۵وی بروز از حاکی اخیر، ینرسال

باشد.میماهمهروفروردینهایماهدرحوادثآمار

.ایمبودهروبروموسمیبادهایوزشبامهر،وفروردینهایماهدراستانهواییوآبموقعیتبهتوجهباداد:ادامهیرقنب

اعالم اساس قانونیبر گذشتهپزشکی سال شرقی آذربایجان از۶۰استان که دادند دست از را خود جان کربن منواکسید گاز استنشاق اثر بر استان این در نفر

بودند.مردبقیهونزنفر۲۳تعداداین

آساخبرآینده،اقتصادبازار،تحلیلیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۲۸-۹۹/۰۷/۱۸(یافتکاهشدرصد۱۵اصفهاندرقشدگیرغتلفاتامسال:نخستماه۶در

مدی ایرنا- مدیراصفهان- استاندارکل بحران درریت گفت: اصفهان جا۶ی سال نخست حدود۵۲یرماه گذشته سال مشابه مدت به نسبت که باختند جان استان این آبی منابع در نفر
داشت.کاهشدرصد۱۵

جمعه روز شیشهفروش مدتمنصور این مجموع در افزود: ایرنا با گو و گفت غ۷۲در دچار کهرنفر شدند اصفهان استان مختلف آبی منابع در نفر۲۰قشدگی

یافتند.نجاتآنها

بیشت۸۰وی کرد: اضافه و اعالم مرد را باختگان جان این غردرصد مورد کشاوررین استخرهای در شدگی بازق ها باغ و مسیر۱۸ی طول در آن از پس و مورد

است.بودهمورد۱۷باسمیرمدروزایندهرودجملهازرودخانهها

غ موارد سایر رارشیشهفروش سمیرم۱۴قشدگی حنای و تیران خمیران زایندهرود، جمله از سدها در مورد هفت و رودخانهها از منشعب کانالهای در مورد

بود.انسانیخطایقشدگیها،رغعاملینربیشتکرد:یحرتصوذکر
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موث نقش پیشگیرانه اقدامات و مردم به اطالعرسانی اینکه بر تاکید با غروی تلفات آمار کاهش در امسالری کرد: خاطرنشان داشت، اصفهان در شدگی ق

غزموارد از بیماریادی شیوع بدلیل طرفی از و داشتیم خرداد ماه در شدگی افرادرق هوا، گرمای و استخرها بودن تعطیل و کرونا مانندزی آبی منابع در یادی

میکردند.تنیآبوشنارودخانهها،

مدیرمدی استاندارکل بحران غریت حوادث به توجه با اظهارداشت: اصفهان جاری سال نخست نیمه در برایرقشدگی پیشگیرانه اقدامات که است الزم ی

شود.اجراوآغازاکنونهمازآیندهسال

به ش۲۵۰وی کرد: اضافه و اشاره استان رودخانههای از منشعب کانالهای طول ورکیلومتر کانالها همه بررسی به موظف اکنون از اصفهان منطقهای آب کت

یهاست.ردهیاویهارشهردایرهمکاباروستاییویرشهسکونتگاههایمحلنزدیکوخطرپرمناطقدربویژهآنهایزایمنسا

ش عهده به زایندهرود رودخانه ساماندهی اینکه بیان با خشکرشیشهفروش رودخانه سطح که روزها این کرد: خاطرنشان است، اصفهان منطقهای آب کت

است.دارد،گردابیوخندقیحالتکهمکانهاییرفعوکاراینبرایخوبیفرصتاست،

ش همچنین داد: ادامه نظارت،روی و گشت واحدهای تقویت و استقرار به نسبت باید منطقهای آب اقدامکت استان سدهای کنار در غواصی و نجات و امداد

کند.

و هزار سه به اشاره با کشاور۵۰۰وی کشاورزاستخر جهاد سازمان کرد: تاکید اصفهان، استان در ایمنسازی درباره استخرها این همه مالکان به باید آنهازی ی

کند.اطالعرسانی

است.ممنوعآبکانالهایویزکشاوراستخرهایرودخانهها،درکردنشنااصفهانیراستاندابحرانیترمدیستاداعالماساسبر

آمار اساس بر گذشته قانونیسال و۸۰شامل(نفر۹۳اصفهان،پزشکی غز۱۳مرد اثر بر بهرن) نسبت که دادند دست از را خود جان استان این در قشدگی

یافت.افزایشدرصد۷۸حدود۹۷سال

)۰۷:۵۲-۹۹/۰۷/۱۹((اصفهان)بیگناه!جانهایبالییرزمینیزسقطهای

حدود ساالنه ایران، در بهداشت وزارت آمار ه80براساس پرداخت توانایی عدم اقتصادی، مشکالت فقر، محققان نگاه از آن دالیل عمده که میگیرد صورت ایران در سقط ینهزهزار
است.نامشروعروابطواعتیادطالق،خانوادگی،مشکالتفرزند،تربیتویرنگهدا

و غیرقانونی خواه و باشد قانونی خواه است دردآور آن از زدن حرف ، ایمنا خبرنگار گزارش اززبه حرف میشود، گرفته آن در انسان یک جان که چرا یرزمینی؛

سقط نانوشته آمار این اما و نیست باال چندان قانونی سقط آمار است، میان در جنین داشتهزسقط افزایش جامعه امروز شرایط به توجه با که است یرزمینی

است.

بالفاصله و شدم ناراحت شدت به باردارم، شدم متوجه وقتی شوم، بچهدار زود اینقدر نمیخواست دلم " میشود باردار ناخواسته که است جوانی دختر سمانه

"کنم.سقطشکهگرفتمتصمیم

بیکا و خود زندگی سخت شرایط از کاراو با و سختی به و بود شده اخراج کارخانه از نیرو تعدیل دلیل به رحمان " میگوید: همسرش خرجمانرگری روزمزد ی

"بفهمد.راحاملگیامیانرجنمیخواستممیآورد،دررا

نف چند از " میدهد: ادامه شمارهایرسمانه و آدرس چهار بین از و گرفتم را بدهد انجام همسر رضایت بدون و مجوز بدون سقط که مامایی و دکتر سراغ ی

"رفتم.اوسراغبههممنودادیرارزانتخرنبودندکردهباطلراطبابتشمجوزگیزتابهکهآنهاازیکیبودم،کردهپیداکه

یافتکاهشصددر۱۵اصفهاندرگیدقشغرتلفاتامسال:نخستماه۶درایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIHNNYUA


رو " میگوید: رحمزاو در جنین بقایای ماندن و نادرست سقط دلیل به اما نداشتم، بچهام کردن سقط در شکی و بودم باردار ماهه سه رفتم سقط برای که ی

"نمیرفتم!فرزندمهمیشگینابودیبرایروزآنکاشایشد،نخواهممادرگزرهدیگر

بح هفتهرفاطمه از قبل حاملگی ختم میگوید: ایمنا خبرنگار به جنین سقط درباره زایمان، و زنان متخصص سقطرباردا20ینی میگویند، جنین سقط را ی

درمانی و جنایی خودی، به خود صورت سه به است ممکن دلیلرجنین هر به که زمانی جنایی سقط دهد، نگهدازخ به تمایلی باردار دنیارن به زنده و ی

میکند.یربارداختمبهاقدامروشهاسایریاوداروازاستفادهباونداردخودفرزندآوردن

سقط در دخالتی مادر اینکه بدون خودی به خود سقط در و میشود انجام جنین بودن ناهنجار و مادر جان نجات جهت به درمانی سقط میدهد: ادامه وی

میدهد.خرجنینسقطباشد،داشته

بیما مانند مختلفی علل خودی به خود سقط میکند: خاطرنشان زایمان و زنان متخصص ناهنجاراین مادر، خون فشار جنین، و مادر رحمی،ریهای یهای

میافتد.اتفاقیرباردااولهفته12درسقطینربیشتوداردداروهاازبرخیمصرفومادرعفونت

طور به میافزاید: میکند، پیدا کاهش سقط شیوع و بروز میزان کرد، رفع را علل آن بتوان است، مادر علل به مربوط که سقطهایی در اگر اینکه به اشاره با وی

مییابد.کاهشنیزسقطاحتمالًاقطعشود،لرکنتاودیابتوباشدداشتهدیابتمادراگرمثال

بیماربح به مربوط که سقطهایی اینکه بیان با است،رینی جنین شایعت12یرزیهای صورت به و هفتهزیرهفته هشت تصریر میدهد، بدینرخ میکند: یح

ناهنجا و اختالالت احتمال باشد، نزدیکتر لقاح زمان به سقط زمان چه هر که احتمالرمنظور باشد، بیشتر حاملگی سن اگر بود، خواهد بیشتر ژنتیک یهای

است.دخیلسقطدرمشکالتسایروکمترژنتیکییهایرناهنجا

با سه از بیش سقط اگر میدهد: ادامه مکرر، سقط به اشاره با کهروی زمانی از جامعه در سقط بروز میزان عادی طور به میشود، نامیده مکرر سقط دهد، خ

حدودرحاملگی دهد، آن12تا10ًاخ بروز میزان باشد، داشته سقط بار سه از بیش فردی اگر اما است، پیگی30درصد بنابراین شد، خواهد درمانردرصد و ی

است.متفاوتکمیداشتهاند،سقطباراولینبرایکهافرادیودارندمکررسقطکهافرادی

بیما دارای فرد اگر میدهد: توضیح سقطها، درمان خصوص در زایمان و زنان متخصص بارداراین برای باید شده، جنین سقط به منجر که باشد خاصی یری

بیما کنتربعدی تحت مادر بیماری آن خاص درمانهای و گرفته قرار ژنتیکیرل مشکالت و جنین به مربوط سقط علت که مواردی در باشد، شده انجام ی

کرد.یرپیشگیآنازودادکاهشرامادردیگرجنینهایدربعدیحاملگیهایدریربیمابروزمیزانمیتوانجنینازیرنمونهگیبااست،

افزایش موجب میتواند سن بودن باال میگوید: کهروی میشود ظاهر زمانی تنها مشکالت این از بعضی و شده سالمتی مداوم مشکالت حاملهزیسک ن

بیشت احتمال به باشد، باالتر حامله مادر سن هرچه و سالمترشود روی میتواند اختالالت این و میکند تجربه را باال خون فشار و دیابت مثل اختالالتی ی

تأثی مادر عمومی سالمت همچنین و نوزاد تولد و نرحاملگی است، شایعتر باالتر سن با زنان در جنین سقط باشد، باالرگذار با پیوسته طور به جنین سقط خ

هستند.جنینسقطخطردربیشترمیشوندحاملهباالبهسالگی45سندرکهزنانیومییابدافزایشمادرسنرفتن

دقیقربح آمار بنابراین نمیشود، ثبت جایی در و میشود انجام مخفیانه طور به که چرا داد، نمیتوان دقیق طور به را غیرقانونی سقط آمار است: معتقد ینی

قطع اما بود، ونخواهد قانونی غیر سقط برای مراجعه بیشتزًا و نیست کم بارداریرزمینی غیرقانونی سقط علت اختالفاترین اقتصادی، مشکالت ناخواسته، ی

باردا و طالق سالرزناشویی، در آمار همچنین است، نامشروع بین96ی ساالنه میدهد، میشود500تا300نشان انجام کشور در غیرقانونی جنین سقط هزار

میشوند.سقطکشوردرجنینهزاریکروزهربهداشت،وزارترسمیآمارطبقیعنی

م باعث گاهی غیرقانونی سقط میکند: تاکید وروی پیامدهای و شد خواهد رحم کامل شدن برداشته باعث موارد از برخی در و میشود مادر معلولیت و گ

دارد.دنبالبهمادربراینیزروانیوروحیمتعددبسیارعوارض

ناراحت موضوعی عنوان به امروزه جنین سقط میگوید: ، ایمنا خبرنگار به آن مجازات و غیرقانونی جنین سقط خصوص در حقوقدان، اصالنی احمد همچنین

(اصفهان)بیگناه!جانهایبالیمینییرززسقطهایایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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مط دنیا کشورهای همه در غیرقانونی و غالبرکننده و فرهنگی اجتماعی، گوناگون دالیل به مختلف کشورهای و است هستند،ح مواجه پدیده این با اقتصادی ًا

و نمودهاند منع استثنایی موارد در جز را جنین سقط هم اسالم مبین دین جمله از مختلف ادیان و میدانند نادرست شرایطی هر در را امر این نیز افراد اکثر

نمودهاند.تعیینمجازاتغیرانسانیعملاینبرایکشورهاقانونگذارانراستاهمیندر

است، نموده تعیین مجازات عمل این برای قانونگذار و میشود محسوب جرم جنین سقط اسالم، دین قوانین از تأسی به نیز ما کشور در اینکه توضیح با وی

تع شده، بینی پیش آن برای مجازات و محسوب جرم عمل این اینکه رغم علی که میشود مشاهده زمینه این در موجود قوانین بررسی با میکند: یفراضافه

است.نشدهارائهقانونگذارسویازآنازدقیقی

صرف که میشود تقسیم خودی به خود و درمانی جنایی، شکل سه به جنین سقط میکند: خاطرنشان شناسی جرم و جزا ارشد کارشناس درمانیاین سقط در ًا

شمرده مجاز جنین سقط قانونی، پزشکی تأئید و متخصص تشخیص جمله از خاصی ضوابط رعایت با مادر حیات حفظ جمله از باالتر مصلحت وجود لحاظ به

است.جنینبرعمدیجنایتیاجنینسقطجناییشکلمیرسد،نظربهبرخورداریرباالتاهمیتازحالتسهاینبیندرآنچهاست؛شده

ماده در قانونگذار چه اگر اینکه به اشاره با مصوب36وی اسالمی مجازات است،1392قانون ندانسته قصاص موجب روح حلول از پس حتی را جنین سقط

تع مجازات و دیه عمل، این برای مادهریزلیکن در این بر عالوه و است گرفته نظر در پس556ی جنین سقط شامل دیه تغلیظ به مربوط احکام مذکور قانون

شد.خواهدتغلیظدیهپذیردصورتحرامماههایدرسقطعملجنین،درروحپیدایشازپساگرکهمعنابدینمیشود،نیزروحپیدایشاز

مصوب اسالمی مجازات قانون در قانونگذار اینکه توضیح با مختلف1392اصالنی فروض و بیان تفصیل به را جنین دیه به مربوط ضوابط مستقلی، فصل در

ماده میکند: اظهار است، داده قرار حکم مورد را جنین بر پرداخت717جنایت بر عالوه را شود جنین رفتن بین از موجب که مادر بر وارد جنایت مذکور قانون

است.دانستهجنیندیهپرداختموجبمادر،برجنایتارشیادیه

ماده در میکند: اظهار تص718وی نیز قانون بایدرآن ببرد، بین از خطا یا عمد شبه عمد، به باشد که شرایطی هر در را خود جنین زنی گاه هر که شده یح

ماده در نیز دیه این میزان که کند پرداخت مورد حسب را جنین مصوبرتش716دیه اسالمی مجازات قانون موجب به چه اگر است؛ شده مجازات1392یح ،

ط از که ثالثی اشخاص بر عالوه لیکن است، نشده بینی پیش جنین سقط برای برایرقصاص میشوند، جنین رفتن بین از موجب مادر بر جنایت ایراد یق

جنایترماد دیه پرداخت همان مورد حسب که شده گرفته نظر در مجازات نیز میشود، خود جنین سقط موجب خطایی یا عمدی غیر طور به یا عمد به که ی

است.جنیندیهومادربر

ماده در قانونگذار اینکه بیان با حقوقدان خواهد419این جداگانه و مستقل دیه آنها از یک هر سقط باشند، رحم یک در جنین چندین اگر که نموده حکم

باردا موارد در ویژه به جنین سقط راه حکم، این با و بسیارداشت امروزه است؛ بسته را قلویی چند ناخواسته روابطریهای از متأثر جنین سقط موارد از ی

میسازد.مواجهمشکلبارامربوطمسائلسایرودرمانمعاش،ینههایزهتأمینکهخانوادههاستاقتصادیشرایطوافرادبینمتعارفغیرجنسی

ضرو نکته این به اشاره میگوید: پایان در طراصالنی به که افرادی همه که است تسهیلری موجبات روشها سایر و دارو تجویز دادن، آموزش از اعم یقی

بود.خواهندمجازاتقابلومحسوبجرمدرمعاوندیگر،اشخاصیاوماماپزشک،ازاعمنمایند،مساعدتامرایندریافراهمراجنینسقط

است شده داده نشان پژوهشی طی میگوید: جنسی، آزادیهای دلیل به جنین سقط وجود خصوص در جامعهشناس و دانشگاه استاد حسینی حسن سید

افراد30که نیازهای است ممکن مسئله این و دارد وجود کشور در جنسی آزادی اینکه یعنی این و میافتد اتفاق مجرد دختران سوی از جنینها سقط درصد

دهد.تغییرراازدواجازپس

نه رود پیش سادگی سمت به زندگی تشکیل و شود توجه جوانان اشتغال و اقتصادی مشکالت به باید میکند: اظهار جوانان، به توجه لزوم خصوص در وی

میآید.صنعتیتولیداتیریابهکند،کمکخانوادهبهاینکهازبیشتریهزجهیسنگینسنتچراکهتجمالت؛

تش در بسیاروی در است: گفته تابناک به موضوع این ازدواجریح حال در جوانان به که دارد وجود خانواده معاش کمک صندوق پیشرفته کشورهای از ی

(اصفهان)بیگناه!جانهایبالیمینییرززسقطهایایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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سیاستگذا در تأخیر ما کشور در ولی میکند، تخرکمک موجب وضعیتری این به باید که است شده طالق آمار افزایش و خانوادهها گسیختگی نظام و یب

شود.رسیدگی

مدی سلیمانپور، قانونیکلرعلی امسالپزشکی نخست ماهه پنج در میگوید: ایمنا، خبرنگار به قانونی سقط آمار خصوص در اصفهان متقاضی252استان

شد.صادرالزممجوزهایبرایشانوبودندشرایطواجدنفر192تعداداینازکردهاند،مراجعهاستانقانونیپزشکیکلادارهبهدرمانیجنینسقط

اینکه بیان با د46وی برای الزم شرایط فاقد درمانی جنین سقط برای مراجعان از دررنفر شده صادر مجوزهای تعداد میدهد: ادامه بودند، مجوز این یافت

کاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه قبل25.9پنج سال اول ماهه پنج در شده صادر جنین سقط مجوزهای تعداد است؛ داشته 259درصدی

است.بودهمورد

قانونیکلرمدی ازپزشکی پیش تا تنها درمانی جنین سقط مجوز صدور اینکه تاکید با اصفهان تص19استان است، میسر جنین مجوزرهفتگی میکند: یح

سال مصوب درمانی جنین سقط قانون واحده ماده اساس بر درمانی سازمان1384سقط عهده بر آن اجرایی آئیننامه و است اسالمی شورای پزشکیمجلس

تقانونی مورد قانون در آنچه اساس بر و است مهمتأکشور که میشود صادر باردار مادر برای خاص، شرایط داشتن صورت در تنها گرفته قرار سنرکید آن ین

ندارد.وجودعنوانهیچبهسقطمجوزصدورامکانجنیندرروحوجوددلیلبهباشد،گذشتهمقداراینازیربارداسناگرواستهفته19ازکمتریرباردا

باردا سن بر عالوه اینکه توضیح با دیگروی عوامل ناهنجاری وجود میکند: اضافه است، دخیل و مؤثر جنین سقط مجوز صدور در نیز بعدری که جنین در ی

ح موجب تولد بیماراز وجود یا و شود مادر باردارج ادامه که نحوی به مادر متخصصری پزشک سه توسط باید باشد، داشته همراه به جانی خطر وی برای ی

کند.اقداممجوزصدوربهنسبتقانونیپزشکیتاشودتأئید

ناهنجا تمام که تصور این میافزاید: بیمارسلیمانپور هر یا جنین در موجود تصوریهای میانجامد، سقط مجوز صدور به مادر کامری چرای است، نادرست اًل

ناهنجا تنها حرکه موجب که جنینی بیماریهای یا و شود مادر باردارج ادامه صورت در که منجرریهایی مجوز صدور به باشد داشته جانی خطر مادر برای ی

شد.خواهد

)۰۸:۵۷-۹۹/۰۷/۱۹(استداشتهافزایشلرستاندریرکودکآزاوهمسراستان:قانونیپزشکیکلرمدی

است.داشتهافزایشاستاندریرکودکآزاوهمسرگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

گفت در نظیفی حمیدرضا بهودکتر که غیرطبیعی اجساد کل تعداد کرد: اظهار ایسنا با قانونیگو گذشتهپزشکی سال در شده داده ارجاع مورد1196لرستان

هستیم.کشورسومخرنراستاایندرکهبوده

سقطجنین مجوز صدور در اینکه بیان با ن166وی در که بوده دا23خرپرونده قرار سمرکشور با مسمومیت اجساد تعداد کرد: بیان که54یم، بوده جسد

هستیم.جمعیتیخرنلحاظبهکشورسوماستان

هستیم.اولاستانراستاایندرمتأسفانهکهگذشتهسالدربودهنفر23داروییمسمومیتاجسادتعدادگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.دومکشوردراستانخرنکهبودهجسد163کرمحومخدرموادمصرفازناشیاجسادتعدادگذشتهسالدرافزود:نظیفی

کار از ناشی حوادث مصدومین اینکه بیان با استان قضایی شورای لرستان764عضو در کار از ناشی حوادث متوفیان کرد: بیان است، بوده گزارش25نفر نفر

است.شده

(اصفهان)بیگناه!جانهایبالیمینییرززسقطهایایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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کودکآزا و همسر خصوص در گفت:روی استان در آزا1696ی همسر سالرپرونده مشابه مدت به نسبت که کردیم بررسی را داشته97ی افزایش درصد پنج ،

است.

هر ازای به گفت: مسئول لرستان100این جمعیت نفر آزا95هزار همسر کشورمورد متوسط که است حالی در این و گرفته صورت راستاری این در نفر103ی

است.شدهگزارش

اینکه بیان با کودکآزا31نظیفی کودکآزارپرونده میزان که است حالی در این کرد: خاطرنشان کردیم، بررسی گذشته سال در سالری در بوده97،9ی پرونده

بسیا رشد هرزیرمتأسفانه ازای به و داشته جمعیت100یادی نفر استان1.7هزار در کشوردرصد متوسط که است حالی در این و داده هررخ ازای به 100ی

است.نفر3نفرهزار

پیامانتهای

ایرانعصریرخبپایگاهدیگر:منابع

استداشتهایشافزستانلردریارکآزدکووهمسراستان:قانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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