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ستادیاخبار

/۹۹/۰۷(استوالیتمسندبراتکااسالمیحکومتحیطهدرقانونیپزشکینورانیتقضاییه:قوهاطالعاتوحفاظترییس
۲۰-۱۸:۰۰(

از من درخواست و است والیت مسند بر اتکای اسالمی حکومت حیطه در قانونی پزشکی نورانیت گفت: قضاییه، قوه اطالعات و حفاظت رییس عبداللهی والمسلمین االسالم حجت
دهید.گسترشمجموعهایندرراوالیتبراتکاکهاستاینشما

یکشنبه امروز صبح عبداللهی والمسلمین االسالم حجت سازمان20اعتمادآنالین| مدیران شورای جلسه در ماه قانونیمهر اینکهپزشکی به اشاره با کشور

حدود ساالنه آمار رای14براساس صدور و رسیدگی برای قضایی های پرونده سوم یک از بیش افزود: شود، می بررسی قضایی مراجع در پرونده میلیون

قانونیبه کاپزشکی تعداد که حالی در شود می اینرارجاع خدمات حجم و پرسنل تعداد بین تناسبی هیچ و است اندک بسیار مجموعه این پزشکان و کنان

ندارد.وجودسازمان

تص کاروی کرد: خدومریح قانونیکنان دهندپزشکی می ارائه مراجعین به را خدماتی سازمان، این در کار صعوبت و سختی نیز و ها محدودیت تمام وجود با

دارد.مردمحقوقاحقاقوجامعهسالمتبرمستقیمتأثیرکه

تأثی از یکی داشت: اظهار عبداللهی المسلمین و االسالم رفته،رگذارترحجت دست از حقوق احقاق و اجتماعی عدالت ایجاد در ها عدلیه قانونیین استپزشکی

دهند.میارائهقضاییهایپروندهدرگذاررتأثیبسیارنظراتیدیده،آسیبقشرویژهبهومردمباارتباطضمنکه

کارمند یا پزشک جانب از مناسب برخورد یا و رفتار پاسخ، افزود: قضاییه قوه اطالعات و حفاظت قانونیرییس یکپزشکی اثبات عدم یا اثبات راستای در

باشد.داشتهآنبردنبینازیاوجامعهوفردحقوقاحیایوسالمتدرمستقیمتأثیرتواندمیدرخواست،یکقبولعدمیاقبولیاومسئله

مجموعه از اجتماعی مطالبات میزان اینکه بیان با قانونیوی خدماتپزشکی از حاصله ازای مابه کرد: خاطرنشان است سازمان آن مادی قدرت از پزشکیفراتر

چیقانونی آن از فراتر جامعه نتیجهزبه الهی پاداش و اجر تنها و نیست پاسخگو مادی قدرت هیچ خدمات این مقابل در بنابراین شود می تصور که است ی

بود.خواهدسازمانایندرمردمبهرسانیخدمت

ت با عبداللهی االسالم برتأحجت اینکه بر ارزشمندترکید و باالترین خلق به خدمت گفت: خداست، خلق به خدمت پروردگار نزد عبادات ورین است عبادات ین

به خدا لطف قانونیاین نظپزشکی که گیرد قرا ای عرصه در تا وراست باشد داشته همراه به حق احقاق آسیب، معرض در انسان برای آن پزشکان کارشناسی

کند.روانیآرامشایجاد

برت مردم به خدمت هرچند شد: یادآور نیزروی اعتبارات این ارزش و است پروردگار لطف ماست اختیار در آنچه همه که بدانیم باید اما است عبادات ین

بود.خواهدیکتاخالقعبادتوعبودیتبرمشروط

دیگ بخش در قضاییه قوه اطالعات و حفاظت تررییس مهم از و عدالت معاد، و مبدأ وصل حلقه اینکه به اشاره با خود سخنان از اری عدالت،رین تحقق کان

تفاوت بی والیت به نسبت اما کنیم منور حرام و حالل و گرفتن روزه عبادت، و علم به را خود زندگی صفحات تمام اگر داشت: اظهار هستند، (ع) اطهار ائمه

است.والیتعدالت،وصلحلقهبامعادومبدادرعبودیتثمرهنیزوانسانیتبقاینورانیصحنهکهچراشودمیخللدچارکارمانباشیم

نورانیت داد: ادامه قانونیوی اینپزشکی در را والیت بر اتکا که است این شما از من درخواست و است والیت مسند بر اتکای اسالمی حکومت حیطه در

دهید.گسترشمجموعه
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جمهو اینکه بیان با عبداللهی المسلمین و االسالم جمهورحجت حاکمیت نظام در گفت: است؛ کرده خودنمایی والیت مسند در اسالمی درری عزت اسالمی ی

است.فقیهوالیتیرداسکاندلیلبهجهاندرماامروزقدرتمندجایگاهوشودمیمحققفقیهوالیتوولیعصرحضرتسایه

انداز چشم در وی گفته دا20به سکان نیز و ایرانیان علم و تعقل تفکر، به توجه با و شک بدون نظام دوم واالرساله بسیار جایگاهی توان می فقیه والیت ی

شد.متصورکشوربرایپرقدرتو

رهب بیانات به اشاره با خود سخنان ادامه در همچنین رهبروی توجه مورد عبارت سه بیانیه این در کرد: خاطرنشان انقالب دوم گام بیانیه در است.ری بوده ی

شود.ایجادفردبرایبایدکهاستالگوییبیانگرواستارزشمندبسیارانسانبرایکهاستتهذیبجایگاهموارداینازیکی

سا تمدن قضاییه قوه اطالعات و حفاظت پذیزرییس جامعه و رهبری توجه مورد دیگر نکته دو را تمدنری گفت: و کرد عنوان بیانیه آن در بنیادینری یشه

ش بر مبتنی که رساند می کمال به را انسان تمدنی تنها و است جامعه ساختار پذیربرای جامعه بحث در باشد. دینی صورتیریعت در افراد عملکرد نیز ی

مدی در افرادی بنابراین باشد مفید جامعه برای وجودش ثمره که است اجتماعیرارزشمند حقوق کردن برآورده و جامعه برای که هستند موفق اجتماع یت

اند.کردهتالش

نیک پاداش خداوند اینکه به اشاره با پایان در نیکووی خداوند قرآنی آیات بنابر افزود: گرداند بازمی آنان به را ضایعوکاران را آنان اجر دارد، دوست را کاران

کرد.خواهیمیافتردراالهیپاداشواجرمردمبهخدمتنیزونیککاربهپرداختنباپسگرداند،میبازراآنانپاداشوکندنمی

ایلنامنبع:

)۱۴:۵۶-۹۹/۰۷/۲۰(نداردوجودقانونیپزشکیسازمانخدماتحجموکنانرکاتعدادبینتناسبی

پروندههایرئیس سوم یک از بیش گفت: قوهقضائیه اطالعات و میشودقضائیحفاظت ارجاع قانونی پزشکی به رأی صدور و رسیدگی حالیکهبرای کادر اینرتعداد پزشکان و کنان
ندارد.وجودسازماناینخدماتحجموپرسنلتعدادبینتناسبیهیچواستاندکبسیارمجموعه

پویا؛ خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش سازمانحجتاالسالمبه مدیران شورای جلسه در قانونیعبداللهی آمارپزشکی براساس اینکه به اشاره با کشور

حدود قضائی14ساالنه مراجع در پرونده پروندههایمیلیون سوم یک از بیش کرد: اظهار میشود، بهقضائیبررسی رأی صدور و رسیدگی پزشکیبرای

میشودقانونی حالیکهارجاع کادر وجودرتعداد سازمان این خدمات حجم و پرسنل تعداد بین تناسبی هیچ و است اندک بسیار مجموعه این پزشکان و کنان

ندارد.

قوهقضائیهرئیس اطالعات و کارتصحفاظت کرد: خدومریح قانونیکنان محدودیتهاپزشکی تمام وجود خدماتیبا سازمان، این در کار صعوبت و سختی نیز و

دارد.مردمحقوقاحقاقوجامعهسالمتبرمستقیمتأثیرکهمیدهندارائهمراجعینبهرا

تأثی از یکی کرد: خاطرنشان عدلیههارگذارتروی رفته،ین دست از حقوق احقاق و اجتماعی عدالت ایجاد قانونیدر بهپزشکی و مردم با ارتباط ضمن که است

میدهد.ارائهقضائیپروندههایدرگذاررتأثیبسیارنظراتیآسیبدیده،قشرویژه

کارمند یا پزشک جانب از مناسب برخورد یا رفتار پاسخ، داد: ادامه قضائی مقام قانونیاین مسئلهپزشکی یک اثبات عدم یا اثبات راستای عدمدر یا قبول یا

باشد.داشتهآنبردنبینازیاوجامعهوفردحقوقاحیایوسالمتدرمستقیمتأثیرمیتوانددرخواست،یکقبول

مجموعهعبداللهی از اجتماعی مطالبات میزان اینکه بیان قانونیبا ازپزشکی حاصله ازای مابه کرد: خاطرنشان است، سازمان آن مادی قدرت از فراتر

قانونیخدمات چیپزشکی آن از فراتر جامعه میشودزبه تصور که است وی اجر تنها و نیست پاسخگو مادی قدرت هیچ خدمات این مقابل در بنابراین

استو…مسندبراتکااسالمیحکومتحیطهدرقانونیشکیپزانیتنورقضاییه:قوهاطالعاتوحفاظتییسرآنالین:اعتماد|خبرخبرادامهادامه
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بود.خواهدسازمانایندرمردمبهخدمترسانینتیجهالهیپاداش

ترئیس با قوهقضائیه اطالعات و برتأحفاظت اینکه بر ارزشمندترکید و باالترین خلق به خدمت گفت: است، خدا خلق به خدمت پروردگار نزد عبادات ینرین

به خدا لطف این و قانونیعبادات نظپزشکی که گیرد قرا عرصهای در تا داشتهراست همراه به حق احقاق آسیب، معرض در انسان برای آن پزشکان کارشناسی

کند.روانیآرامشایجادوباشد

برت مردم به خدمت هرچند شد: یادآور نیزروی اعتبارات این ارزش و است پروردگار لطف است ما اختیار در آنچه همه که بدانیم باید اما است عبادات ین

بود.خواهدیکتاخالقعبادتوعبودیتبرمشروط

قضائی، مقام مهمتاین از و عدالت معاد، و مبدأ وصل حلقه اینکه به اشاره صفحاتراینربا تمام اگر کرد: اظهار هستند، (ع) اطهار ائمه عدالت، تحقق کان

بیتفاوت والیت به نسبت اما کنیم منور حرام و حالل و گرفتن روزه عبادت، و علم به را خود نورانیزندگی صحنه که چرا میشود خلل دچار کارمان باشیم

است.والیتعدالت،وصلحلقهبامعادومبدادرعبودیتثمرهنیزوانسانیتبقای

نورانیت داد: ادامه قانونیعبداللهی درپزشکی را والیت بر اتکا که است این شما از من درخواست و است والیت مسند بر اتکای اسالمی حکومت حیطه در

دهید.گسترشمجموعهاین

جمهورئیس اینکه بیان با قوهقضائیه اطالعات و جمهورحفاظت حاکمیت نظام در گفت: است؛ کرده خودنمایی والیت مسند در اسالمی عزتری اسالمی ی

است.فقیهوالیتیرداسکاندلیلبهجهاندرماامروزقدرتمندجایگاهومیشودمحققوالیتفقیهوولیعصرحضرتسایهدر

چشمانداز در وی گفته دوم20به سکانداساله نیز و ایرانیان علم و تعقل تفکر، به توجه با و شک بدون ویرنظام واال بسیار جایگاهی میتوان فقیه والیت

شد.متصورکشوربرایپرقدرت

قضائی مقام رهباین معظم مقام بیانات به اشاره رهبربا توجه مورد عبارت سه بیانیه این در کرد: خاطرنشان انقالب دوم گام بیانیه در بوده،ری اینی از یکی

شود.ایجادفردبرایبایدکهاستالگوییبیانگرواستارزشمندبسیارانسانبرایکهاستتهذیبجایگاهموارد

قضائیهرئیس قوه اطالعات و جامعهپذییزتمدنساحفاظت رهبرو توجه مورد دیگر نکته دو را تمدنری گفت: و کرد عنوان بیانیه آن در بنیادینری یشه

میرساند کمال به را انسان تمدنی تنها و است جامعه ساختار شبرای بر مبتنی جامعهپذیرکه بحث در باشد. دینی صورتیریعت در افراد عملکرد نیز ی

مدی در افرادی بنابراین باشد مفید جامعه برای وجودش ثمره که است اجتماعیرارزشمند حقوق کردن برآورده و جامعه برای که هستند موفق اجتماع یت

کردهاند.تالش

نیک پاداش خداوند اینکه به اشاره با آنهاوعبداللهی به را تصکاران میگرداند، نیکرباز خداوند قرآنی آیات بنابر کرد: آنهاویح اجر دارد، دوست را ضایعکاران را

کرد.خواهیمیافتردراالهیپاداشواجرمردمبهخدمتنیزونیککاربهپرداختنباپسمیگرداند،بازراآنهاپاداشونمیکند

سالمتصباییرخبپایگاهحمایت/روزنامهسیما/وصداایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۴:۵۸-۹۹/۰۷/۲۰(میشودبررسیقضاییمراجعدرپروندهمیلیون۱۴حدودساالنهقضاییه:قوهاطالعاتوحفاظترییس

شود.میارجاعقانونیپزشکیبهرایصدورورسیدگیبرایقضاییهایپروندهسومیکازبیشگفت:قضاییهقوهاطالعاتوحفاظترییس

دنداروجودقانونیشکیپزمانسازخدماتحجموکنانکارتعدادبینتناسبیتسنیم:|خبرخبرادامهادامه

۱۳
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خب گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به مهر قانونیی امروزپزشکی صبح عبداللهی والمسلمین االسالم حجت کشور،

سازمان۲۰یکشنبه مدیران شورای جلسه در ماه قانونیمهر حدودپزشکی ساالنه آمار اساس بر اینکه به اشاره با قضائی۱۴کشور مراجع در پرونده میلیون

به رأی صدور و رسیدگی برای قضائی پروندههای سوم یک از بیش افزود: میشود، قانونیبررسی کاپزشکی تعداد که حالی در میشود پزشکانرارجاع و کنان

ندارد.وجودسازماناینخدماتحجموپرسنلتعدادبینتناسبیهیچواستاندکبسیارمجموعهاین

تص کاروی کرد: خدومریح قانونیکنان میدهندپزشکی ارائه مراجعین به را خدماتی سازمان، این در کار صعوبت و سختی نیز و محدودیتها تمام وجود با

دارد.مردمحقوقاحقاقوجامعهسالمتبرمستقیمتأثیرکه

تأثی از یکی داشت: اظهار عبداللهی المسلمین و االسالم رفته،رگذارترحجت دست از حقوق احقاق و اجتماعی عدالت ایجاد در عدلیهها قانونیین استپزشکی

میدهند.ارائهقضائیپروندههایدرگذاررتأثیبسیارنظراتیدیده،آسیبقشرویژهبهومردمباارتباطضمنکه

کارمند یا پزشک جانب از مناسب برخورد یا و رفتار پاسخ، افزود: قضائیه قوه اطالعات و حفاظت قانونیرئیس یکپزشکی اثبات عدم یا اثبات راستای در

باشد.داشتهآنبردنبینازیاوجامعهوفردحقوقاحیایوسالمتدرمستقیمتأثیرمیتوانددرخواست،یکقبولعدمیاقبولیاومسئله

مجموعه از اجتماعی مطالبات میزان اینکه بیان با قانونیوی خدماتپزشکی از حاصله ازای مابه کرد: خاطرنشان است سازمان آن مادی قدرت از پزشکیفراتر

چیقانونی آن از فراتر جامعه نتیجهزبه الهی پاداش و اجر تنها و نیست پاسخگو مادی قدرت هیچ خدمات این مقابل در بنابراین میشود تصور که است ی

بود.خواهدسازمانایندرمردمبهرسانیخدمت

ت با برتأعبداللهی اینکه بر ارزشمندترکید و باالترین خلق به خدمت گفت: خداست، خلق به خدمت پروردگار نزد عبادات خدارین لطف این و است عبادات ین

قانونیبه آرامشپزشکی ایجاد و باشد داشته همراه به حق احقاق آسیب، معرض در انسان برای آن پزشکان کارشناسی نظر که گیرد قرا عرصهای در تا است

کند.روانی

برت مردم به خدمت هرچند شد: یادآور نیزروی اعتبارات این ارزش و است پروردگار لطف ماست اختیار در آنچه همه که بدانیم باید اما است عبادات ین

بود.خواهدیکتاخالقعبادتوعبودیتبرمشروط

دیگ بخش در قضائیه قوه اطالعات و حفاظت مهمتررئیس از و عدالت معاد، و مبدأ وصل حلقه اینکه به اشاره با خود سخنان از اری عدالت،رین تحقق کان

تفاوت بی والیت به نسبت اما کنیم منور حرام و حالل و گرفتن روزه عبادت، و علم به را خود زندگی صفحات تمام اگر داشت: اظهار هستند، (ع) اطهار ائمه

است.والیتعدالت،وصلحلقهبامعادومبدادرعبودیتثمرهنیزوانسانیتبقاینورانیصحنهکهچرامیشودخللدچارکارمانباشیم

نورانیت داد: ادامه قانونیوی اینپزشکی در را والیت بر اتکا که است این شما از من درخواست و است والیت مسند بر اتکای اسالمی حکومت حیطه در

دهید.گسترشمجموعه

جمهو اینکه بیان با جمهورعبداللهی حاکمیت نظام در گفت: است؛ کرده خودنمایی والیت مسند در اسالمی وری ولیعصر حضرت سایه در عزت اسالمی ی

است.فقیهوالیتیرداسکاندلیلبهجهاندرماامروزقدرتمندجایگاهومیشودمحققفقیهوالیت

انداز چشم در وی گفته دا۲۰به سکان نیز و ایرانیان علم و تعقل تفکر، به توجه با و شک بدون نظام دوم ورساله واال بسیار جایگاهی میتوان فقیه والیت ی

شد.متصورکشوربرایپرقدرت

رهب بیانات به اشاره با خود سخنان ادامه در همچنین رهبروی توجه مورد عبارت سه بیانیه این در کرد: خاطرنشان انقالب دوم گام بیانیه در است.ری بوده ی

شود.ایجادفردبرایبایدکهاستالگوییبیانگرواستارزشمندبسیارانسانبرایکهاستتهذیبجایگاهموارداینازیکی

سا تمدن قضائیه قوه اطالعات و حفاظت پذیزرئیس جامعه و رهبری توجه مورد دیگر نکته دو را تمدنری گفت: و کرد عنوان بیانیه آن در بنیادینری یشه

ش بر مبتنی که میرساند کمال به را انسان تمدنی تنها و است جامعه ساختار پذیربرای جامعه بحث در باشد. دینی صورتیریعت در افراد عملکرد نیز ی
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مدی در افرادی بنابراین باشد مفید جامعه برای وجودش ثمره که است اجتماعیرارزشمند حقوق کردن برآورده و جامعه برای که هستند موفق اجتماع یت

کردهاند.تالش

نیک پاداش خداوند اینکه به اشاره با پایان در نیکووی خداوند قرآنی آیات بنابر افزود: گرداند بازمی آنان به را ضایعوکاران را آنان اجر دارد، دوست را کاران

کرد.خواهیمیافتردراالهیپاداشواجرمردمبهخدمتنیزونیککاربهپرداختنباپسمیگرداند،بازراآنانپاداشونمیکند

داغخبرکنا،رنیوز،امروزآساخبر،نیوز،اطالعیرخبپایگاهصبح/ستارهی،رساالمردمروزنامهپانا/شبستان،دانشجو،ایلنا،موج،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۳۱-۹۹/۰۷/۲۰(شوششهردرفقرسرازخودکشیماجرای

کا فعال بخشی»، «اسماعیل همدلی: اینرگرروزنامه البهالی نوشت:«در او کرد. منتشر توئیتر در خود شخصی حساب در را تلخی خبر خوزستان شده یشناخته

بیکا و فقر اثر در شهرستانشوش از جوانی احمدی، حیدر امروز کنم عرض باید هیاهو، و خبر اورهمه بر شده تحمیل زندگی فشارهای و استرسها انواع و ی

داد.»پایانزندگیخودبه

احمدی،کا حیدر است آمده خبرها در که بیکارآنگونه و فقر دلیل به خوزستان استان توابع از شوش شهرستان ساکن ازرگر را خود وجان کرد خودکشی ی

کا به احمدی حیدر میشود گفته است. داده فقر،بیکارگردست و داشته اشتغال خودکشیری دالیل جمله از ایران در زندگی فشارهای لحظهای افزایش و ی

کا رسانههای از است.برخی بوده کارگروی را احمدی حیدر اجتماعی شبکه کاربران همچنین و وری حقوق نشدن پرداخت دلیل به که کردند هفتتپهمعرفی گر

است.هفتتپهنبودهگرانرکاازکردهخودکشیکهفردیکرداعالمبیانیهایدرهفتتپهکترشعمومیاماروابطاست.کردهخودکشیبهاقداممطالباتش

کا از خودکشییکی خبر تکذیب با هفتتپه عمومی مجارروابط فضای در مجتمع این یکیزگران فرزند استکه احمدی» «حیدر کرده خودکشی که فردی گفت: ی

است.هفتتپهساکنسازمانیخانههایدرهنوزواستهفتتپهمجتمعبازنشستهگرانرکااز

کا یک فرزند اینکهایشان بر کید تا با هفتتپه عمومی سالرروابط در که است بازنشسته مطلع95گر فرد این بهخودکشی اقدام از افزود: شده، بازنشسته

است.باختهجانوکردهعملاینبهاقدامخانوادگیوشخصیمشکالتدلیلبهمیشود؛ویگفتهسازمانمجتمعهایایناهالیازنقلبهامانیستیم

اثر بر روانی و فشارهایروحی و زندگی به امید نبود سایه در دارد هم افزایش به رو روند که کشور سویشهروندان از آن به اقدام یا و خودکشی موارد اغلب

آخر میگذارند. صحه کشور در خودکشی رشد به رو روند به نیز آمارها است. آیندهایروشن از ناامیدی و فقر فزآینده گسترش و معیشتی اقتصادی، مشکالت

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی معاون قادیپاشا, مسعود که بود قانونیخردادامسال خودکشیپزشکی و5کشوراز سال143هزار در کشور شهروندان از نفر

کرد.اعالمرشددرصددهم8با1397سالمشابهمدتمقایسهبادررارقماینودادخبر1398

است.روزنامههمدلیبهمتعلقمعنویومادیحقوقکلیه

یاتوزروباتو،تابناکنیوز،یرشهردانیوز،صنعتیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۵:۱۴-۹۹/۰۷/۲۰(استقانونیپزشکینظراتبهوابستهرسیدگییانرجدرقضاییپروندههایسومیک

ج در قضایی پروندههای سوم یک گفت: قضاییه قوه اطالعات و حفاظت کاررییس تعداد که حالی در است قانونی پزشکی نظرات به وابسته رسیدگی بسیارریان مجموعه این کنان
است.اندکومحدود

یکشنبهرگزارخب امروز صبح عبداللهی والمسلمین االسالم حجت - میزان سازمان20ی مدیران شورای جلسه در قانونیمهرماه اینکهپزشکی به اشاره با کشور

حدود ساالنه آمار رای14براساس صدور و رسیدگی برای قضایی پروندههای سوم یک از بیش گفت: میشود، بررسی قضایی مراجع در پرونده میلیون

قانونیبه کاپزشکی تعداد که حالی در میشود اینرارجاع خدمات حجم و پرسنل تعداد بین تناسبی هیچ و است اندک بسیار مجموعه این پزشکان و کنان

ندارد.وجودسازمان

تص کاروی کرد: خدومریح قانونیکنان میدهندپزشکی ارائه مراجعان به را خدماتی سازمان، این در کار صعوبت و سختی نیز و محدودیتها تمام وجود با

دارد.مردمحقوقاحقاقوجامعهسالمتبرمستقیمتأثیرکه

تأثی از یکی کرد: اظهار عبداللهی والمسلمین االسالم رفته،رگذارترحجت دست از حقوق احقاق و اجتماعی عدالت ایجاد در عدلیهها قانونیین کهپزشکی است

میدهند.ارائهقضاییپروندههایدرگذاررتأثیبسیارنظراتیدیده،آسیبقشرویژهبهومردمباارتباطضمن

کارمند یا پزشک جانب از مناسب برخورد یا و رفتار پاسخ، افزود: قضاییه قوه اطالعات و حفاظت قانونیرییس یکپزشکی اثبات عدم یا اثبات راستای در

باشد.داشتهآنبردنبینازیاوجامعهوفردحقوقاحیایوسالمتدرمستقیمتأثیرمیتوانددرخواست،یکقبولعدمیاقبولیاومسئله

مجموعه از اجتماعی مطالبات میزان اینکه بیان با قانونیوی خدماتپزشکی از حاصله ازای مابه کرد: خاطرنشان است، سازمان آن مادی قدرت از پزشکیفراتر

چیقانونی آن از فراتر جامعه نتیجهزبه الهی پاداش و اجر تنها و نیست پاسخگو مادی قدرت هیچ خدمات این مقابل در بنابراین میشود تصور که است ی

بود.خواهدسازمانایندرمردمبهرسانیخدمت

ت با عبداللهی والمسلمین االسالم برتأحجت اینکه بر ارزشمندترکید و باالترین خلق به خدمت گفت: خداست، خلق به خدمت پروردگار نزد عبادات ینرین

به خدا لطف این و است قانونیعبادات نظپزشکی که گیرد قرا عرصهای در تا همراهراست به حق احقاق آسیب، معرض در انسان برای آن پزشکان کارشناسی

کند.روانیآرامشایجادوباشدداشته

برت مردم به خدمت هرچند شد: یادآور نیزروی اعتبارات این ارزش و است پروردگار لطف ماست اختیار در آنچه همه که بدانیم باید اما است، عبادات ین

بود.خواهدیکتاخالقعبادتوعبودیتبرمشروط

دیگ بخش در قضاییه قوه اطالعات و حفاظت مهمتررییس از و عدالت معاد، و مبدأ وصل حلقه اینکه به اشاره با خود سخنان از اری عدالت،رین تحقق کان

تفاوت بی والیت به نسبت اما کنیم، منور حرام و حالل و گرفتن روزه عبادت، و علم به را خود زندگی صفحات تمام اگر کرد: اظهار هستند، (ع) اطهار ائمه

است.والیتعدالت،وصلحلقهبامعادومبدادرعبودیتثمرهنیزوانسانیتبقاینورانیصحنهکهچرامیشودخللدچارکارمانباشیم

نورانیت داد: ادامه قانونیوی اینپزشکی در را والیت بر اتکا که است این شما از من درخواست و است والیت مسند بر اتکای اسالمی حکومت حیطه در

دهید.گسترشمجموعه

جمهو اینکه بیان با عبداللهی والمسلمین االسالم جمهورحجت حاکمیت نظام در گفت: است، کرده خودنمایی والیت مسند در اسالمی درری عزت اسالمی ی

است.فقیهوالیتیرداسکاندلیلبهجهاندرماامروزقدرتمندجایگاهومیشودمحققفقیهوالیتوولیعصرحضرتسایه

انداز چشم در وی گفته دا20به سکان نیز و ایرانیان علم و تعقل تفکر، به توجه با و شک بدون نظام دوم ورساله واال بسیار جایگاهی میتوان فقیه والیت ی

شد.متصورکشوربرایپرقدرت
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رهب معظم مقام بیانات به اشاره با خود سخنان ادامه در همچنین رهبروی توجه مورد عبارت سه بیانیه این در کرد: خاطرنشان انقالب دوم گام بیانیه در یری

شود.ایجادفردبرایبایدکهاستالگوییبیانگرواستارزشمندبسیارانسانبرایکهاستتهذیبجایگاهموارداینازیکیاست.بوده

سا تمدن قضاییه قوه اطالعات و حفاظت پذیزرییس جامعه و رهبری توجه مورد دیگر نکته دو را تمدنری گفت: و کرد عنوان بیانیه آن در بنیادینری یشه

ش بر مبتنی که میرساند کمال به را انسان تمدنی تنها و است جامعه ساختار پذیربرای جامعه موضوع در باشد. دینی صورتیریعت در افراد عملکرد نیز ی

مدی در افرادی بنابراین باشد مفید جامعه برای وجودش ثمره که است اجتماعیرارزشمند حقوق کردن برآورده و جامعه برای که هستند موفق اجتماع یت

اند.کردهتالش

نیک پاداش خداوند اینکه به اشاره با پایان در نیکووی خداوند قرآنی آیات بنابر افزود: گرداند بازمی آنان به را ضایعوکاران را آنان اجر دارد، دوست را کاران

کرد.خواهیمیافتردراالهیپاداشواجرمردمبهخدمتنیزونیککاربهپرداختنباپسمیگرداند،بازراآنانپاداشونمیکند

پیام/انتهای

نیوزمروریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۰:۳۹-۹۹/۰۷/۲۱(خبرخطروی

نشوندیتربشعلیهجنایتدریکارآمیکرشتاباشندهوشیارغربیکشورهای

کرد.صادربیانیهایایران،ملتعلیهیکارآمیمژرغیرقانونیوهمهجانبهیمهایرتحمحکومیتدرایراناسالمییرجمهوبشرحقوقستاد

عص در است: آمده بیانیه این از بخشی انحصاردر حقوق حتی خود، بنیادین و اساسی ماهیت جهت به برسالمتی حق و حیات حق که شری مالکان کتهایری

تح تشدید و اعمال داده، قرار تاثیر تحت را ریمردارویی غیرانسانی و غیرقانونی ظالمانه، آمژهای کشورهایریم از برخی توسط آنها اجرای و حمایت و یکا

ایران بانکی و مالی اقتصادی، عادی روابط تنها نه بانکی، و مالی انتقاالت و نقل همچنین و نفتی کاالهای صادرات و واردات در عدیده موانع ایجاد و اروپایی

خ ویژه صورت به بلکه کرده روبرو مشکل با عمررا کرونا ویروس شیوع سخت شرایط در را آزمایشگاهی تجهیزات تشخیصی، کیتهای دارو، غیرممکنید اًل

است.ساخته

آمژر قبریم که سختتیکا اعمال و برجام از خود یکجانبه خروج با تحراًل بشرین علیه «جنایت به ایران، ملت علیه ورریمها مبادرت برههزیت» در و هاییده

به همچنین و کرونا و زلزله سیل، مواقع جمله از زمانی اصلیترُطمختلف ناجوانمردانه ترور جمله از مختلف سرداررق یعنی منطقه ملتهای حقوق مدافع ین

اخیر بود، رسانیده ظهور منصه به را مستقل ملتهای حق در جنایت از متفاوتی زوایای سلیمانی، قاسم سپهبد تحشهید با ایرانیرًا بانکهای غیرقانونی یم

علیه جنایات کارنامه در جدیدی فصل گشودن ضمن بشردوستانه، تجهیزات و دارو و غذا به دسترسی سر بر مانع ایجاد هدف به خصوصی، و نیمهدولتی

استقانونیشکیپزاتنظربهوابستهگیدسیریانجردرقضاییپروندههایسومیکان:میز|خبرخبرادامهادامه
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ساخت.عیانایرانملتباراخوددشمنیوخباثتاوجخود،یتربش

غذارتح به مردم دسترسی بنیادین حق آشکارا میدادند، انجام غذا و دارو تامین بشردوستانه، کمکهای اخذ در توجهی شایان خدمات که بانکها این یم

دادگست بینالمللی دیوان موقت دستور جمله از بینالملل حقوق و بشر حقوق پیکر بر دیگر ضربهای مصداق که نموده مواجه خلل با را دررودارو صادره ی

آم1398مهرماه دولت ادعاهای وجود با واقعیترمیباشد. آن، ونظایر اساسی کاالهای موادغذایی، دارو، شامل بشردوستانه اقالم برمستثنیکردن مبنی یکا

تح این از نیز اقالم این میدهد تحرنشان چراکه است، شده متأثر آمریمها یکجانبه و نامشروع شریمهای علیه درعملریکا بانکها، جمله از مالی کتهای

مواجه جدی محدودیت با را صعبالعالج بیماران برای بهویژه ایران به دارویی اقالم ورود و ساخته مختل را بشردوستانه اقالم واردات به مربوط پرداختهای

است.کرده

ر که صحنهای چنین آمژدر نابودساریم برای تالشی هیچ از فرزیکا آن آمره قواعد ویژه به بینالملل حقوق سازمانهایوی و دولتها سایر نقش نمیکند، گذار

جل و بشر حقوق و بینالملل حقوق از حفاظت در منطقهای و آمرگیوبینالمللی از قطعزیکاییساری مییابد. اهمیت پیش از بیش آنها، شناساییی عدم ًا

ابتداییت و اولین آمره، قاعده نقض از ناشی آنروضعیت به نباید هیچوجه به که است دیگر دولتی توسط قاعده آن نقض مواقع در دولتها سایر وظیفه ین

گیرد.قرارمدنظرنیزوضعیتآنبردنبینازبراییرهمکاوتالشبرمبنیدولتهاایجابیتعهداتبایدوشوداکتفاء

جمهو بشر حقوق بشرستاد حقوق سازمانهای و غربی دولتهای ویژه به جهان، آزاده دولت-ملتهای تمام از ایران، اسالمی ضمنری تا میخواهد ی

ر اخیر جنایتکارانه اقدام آمژمحکومیت تحریم در تح18یمریکا بانیان کردن مسئولیتپذیر و حسابرسی برای را خود ظرفیت تمامی ایرانی، جبرانربانک یم،

بنیادین حقوق قبال در خود تعهدات ایفای راستای در را ملموسی و عملیاتی تالشهای همچنین و گرفته بکار آنها تکرار عدم تضمین و ایران ملت از خسارت

گذارند.اجرابهایرانملتاساسیو

نداردوجودقانونیپزشکیسازمانخدماتحجموکنانرکاتعدادبینتناسبی

شود.میارجاعقانونیپزشکیبهرایصدورورسیدگیبرایقضاییهایپروندهسومیکازبیشگفت:قوهقضاییهاطالعاتوحفاظترییس

سازمان مدیران شورای جلسه در عبداللهی والمسلمین قانونیحجتاالسالم حدودپزشکی ساالنه آمار براساس اینکه به اشاره با در14کشور پرونده میلیون

به رای صدور و رسیدگی برای قضایی های پرونده سوم یک از بیش افزود: شود، می بررسی قضایی قانونیمراجع تعدادپزشکی که حالی در شود می ارجاع

تصرکا وی ندارد. وجود سازمان این خدمات حجم و پرسنل تعداد بین تناسبی هیچ و است اندک بسیار مجموعه این پزشکان و کارکنان کرد: کنانریح

قانونیخدوم برپزشکی مستقیم تأثیر که دهند می ارائه مراجعین به را خدماتی سازمان، این در کار صعوبت و سختی نیز و محدودیتها تمام وجود با

دارد.مردمحقوقاحقاقوجامعهسالمت

تأثی از یکی کرد: اظهار دسترفته،رگذارترعبداللهی از حقوق احقاق و اجتماعی عدالت ایجاد در ها عدلیه قانونیین بهپزشکی و مردم با ارتباط ضمن که است

دهند.میارایهقضاییهایپروندهدرگذاررتأثیبسیارنظراتیآسیبدیده،قشرویژه

کارمند یا پزشک جانب از مناسب برخورد یا و رفتار پاسخ، افزود: قوهقضاییه اطالعات و حفاظت قانونیرییس یکپزشکی اثبات عدم یا اثبات راستای در

بیان با وی باشد. داشته آن بردن بین از یا و جامعه و فرد حقوق احیای و سالمت در مستقیم تأثیر میتواند درخواست، یک قبول عدم یا قبول یا و مسئله

مجموعه از اجتماعی مطالبات میزان قانونیاینکه خدماتپزشکی از حاصله ازای مابه کرد: خاطرنشان است سازمان آن مادی قدرت از قانونیفراتر بهپزشکی

چی آن از فراتر خدمتزجامعه نتیجه الهی پاداش و اجر تنها و نیست پاسخگو مادی قدرت هیچ خدمات این مقابل در بنابراین میشود تصور که است ی

بود.خواهدسازمانایندرمردمبهرسانی

سجامسامانهدرجهادیگروههایونهادمردمسازمانهایعضویت

داد.خبرقوهقضاییهسجامسامانهدرجهادیگروههایونهادمردمسازمانهایعضویتازقوهقضاییهاجتماعیسرمایهومردمیکتهایرمشاکلرمدی

خبرخطرویحمایت:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۷/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



هن نحوهراحمد دستورالعمل ابالغ از پس کرد: بیان و داد خبر قوهقضاییه سجام سامانه در جهادی گروههای و نهاد مردم سازمانهای عضویت از شعبانی ی

میشوند.سجامسامانهعضوجهادیگروههایونهادمردمسازمانهایرئیسی،آیتاهللتوسطقوهقضاییهبامردمینهادهایتعاملوکترمشا

درهن را آسیبها و جرایم تخلفات، گزارشهای سطح چهار در سجام سامانه اینکه به اشاره با دری سطح اولین افزود: میکند، مربوطریافت گزارشها یافت

مردمی ارتباط جامع سامانه در را خود گزارشهای هستند قادر نام ثبت و عضویت به نیاز بدون ایرانیان تمامی که است مردمی گزارشهای اعالم(به سجام)

پیشگی بانان دیده به مربوط سطح دومین و هستههایرکنند گزارشهای مختص سوم سطح داد: ادامه وی اند. کرده نام ثبت سجام سامانه در که است ی

هن است. اصناف و اقشار محالت، مساجد، شامل هستهها این که است تخصصی و تارعادی به گفت: مشازی نحوه دستورالعمل ابالغ از پس و ورگی کت

است.جهادیگروههایونهادمردمسازمانهایهستههایشاملکهشداضافهاعضا،سطوحبهچهارمیسطحقوهقضاییهبامردمینهادهایتعامل

مشارمدی دادگسترکل روسای اکنون هم کرد: اظهار قوهقضاییه اجتماعی سرمایه و مردمی پیشگیرکتهای و اجتماعی معاونان کل، کشور،ریهای ی

کوتاهت در و هستند عضو سامانه این در شهرستانها و استانها دردادستانهای گزارشهای زمان پیگیرین و بررسی را استان کرد:ریافتی بیان وی میکنند. ی

هن دارد. وجود قوهقضاییه به وابسته نهادهای و سازمانها و معاونتها تمامی عضویت امکان سامانه، این در آمده فراهم شرایط به بیشرباتوجه افزود: ی،

و سامانه اعضای مشخصات است. فراهم مردم تمامی برای نام ثبت بدون گزارش اعالم امکان و هستند عضو سامانه این در رسمی صورت به نفر صدهزار از

گرفت.نخواهدقرارخاصینهادیاوشخصاختیاردرواستمحرمانهدهندگانگزارش
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استانیاخبار

)۱۱:۱۲-۹۹/۰۷/۲۰(قمترافیکیحوادثجانباختگاندرصدی۲۱افزایش

مدی ایرنا- امسال،رقم- نخست نیمه در گفت: قم قانونی پزشکی پارسال،۱۷۸کل مشابه مدت به نسبت که دادهاند دست از را خود جان استان این ترافیکی حوادث در درصد۲۱نفر
میدهد.نشانافزایش

گفت در یکشنبه روز صدیقیآخا ووحمید هزار سه همچنین افزود: ایرنا، خبرنگار با پارسال،۸۳۴گو با مقایسه در که شدهاند مصدوم ترافیکی حوادث در نفر

میدهد.نشانکاهشدرصد۲۷

جنینسقطمجوز۷۳صدور

امسال نخست نیمه در گفت: ادامه در برای۹۵وی مجوز صدور با و گرفت قرار بررسی مورد کل اداره این در جنین سقط موافقت۷۳درخواست درخواست

شد.

بیما و مشکالت یا و جنین نقص دلیل به جنین سقط مجوزهای افزود: کارشناسانروی و میشود درخواست مادر قانونیی صحتپزشکی بررسی از پس

میکنند.صادررامجوزاطالعات،

نیز پارسال نخست نیمه در کرد: اضافه کل۱۱۲صدیقیآخا اداره در جنین سقط قانونیدرخواست صدورپزشکی با کارشناسی، از پس و گرفت قرار بررسی مورد

شد.موافقتمجوز۸۹

شده داده توضیح کار، گردش نحوه و شرایط آن در که بوده اسالمی شورای مجلس مصوب قانون تابع درمانی سقطجنین انجام برای مجوز صدور گفت: وی

است.

د شرایط به اشاره با بارداروی ادامه اگر افزود: درمانی، سقطجنین مجوز مریافت احتمال و شود جانی ضرر ایجاد موجب مادر برای داشتهری وجود مادر گ

ناهنجا دچار جنین یا نگهدارباشد یا و شود فوت آن بهمحض یا آمدن دنیا به از قبل شود باعث که باشد مشقتریهایی باعث جنین حزی و عسر جریاد،

میشود.صادردرمانیسقطجنینمجوزشود،خانواده

تصپزشکیقانونیکلرمدی رضایترقم سقطجنین برای کرد: رضایتزیح شخصا قانونی، پزشکی در حضور ضمن باید مادر که است اصلی شروط از یکی ن،

ندارد.ضرورتیامراینبرایمردرضایتوکنداعالمراخود

متخصص سه تایید به نیاز مادر، رضایت گرفتن بر عالوه مجوز این اعطای برای و میشود انجام استانها مراکز در اصوال سقطجنین مجوز صدور کرد: بیان وی

میباشد.جنیندرخاصیرناهنجایامادریربیمادرباره

بیما عمده وی، گفته بیماربه به مربوط اعطاشده، مادران به سقطجنین مجوز آنها بهواسطه که پیشرفتهریهایی قلبی ناراحتیهای و کلیوی مزمن یهای

است.بوده

ناهنجاصدیقیآخا و مشکالت مورد در کرد: ناهنجارخاطرنشان به میتوان جنینی مغریهای مشکالتزیهای و مغز کامل تشکیل عدم ازجمله ژنتیکی و ی

کرد.اشاره۱۳و۱۸یزومیرتیاداونسندرومقبیلازکروموزومییهایرناهنجانیزونخاعی

شد.خواهدصادرمعتبردرمانیکزرمیکدرروحولوجازقبلسقطجنینمجوزالزم،پروندهتشکلوقانونیروالانجامازپسافزود:وی

۲
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)۱۱:۴۲-۹۹/۰۷/۲۰(همدان)(نمیرودکالهسرشانکهموتورسوارانی

گرفتن نادیده با موتورسواران بیشتر و داده اختصاص خود به را همدان در رانندگی سوانح از باالیی سهم جوانان، بین محبوب و ارزان نقلیه وسیله عنوان به موتورسیکلت ایرنا- همدان-
میشوند.ناپذیرجبرانسوانحزمینهسازپرخطررفتارهایوایمنیکالهازنکردناستفادهجملهازرانندگیوراهنماییقوانین

ایرنا، گزارش بودن،به روستانشینانارزان استقبال البته است شده موتورسیکلت از جوانان ویژه به سنی مختلف های گروه اقبال موجب مانور و تردد سهولت

است.بیشترگذر،سختمسیرهایازعبورویزکشاورزمینبهترددسهولتعلتبهوسیلهایناز

ح نظیر های تخلف بروز شاهد روزانه که ای گونه به کرده فراهم موتورسیکلت راکبان قانونی بی برای را زمینه نقلیه وسیله این با تردد پیادهرسهولت در کت

هستیم.کشیدنالییوخرچتکنظیرنمایشیکاترحوایمنیکالهازنکردناستفادهقرمز،چراغازعبورمخالف،مسیردرکترحروها،

چ تک و گوشخراش و ناهنجار صداهای ایجاد قانونی، بی علت به موتورسیکلت وقترراکبان بی و وقت جوالن و درآوردند هم را شهروندان اعتراض زدن، خ

است.شدهنیزخانوادههاآسایشسلبموجبهاکوچهپسکوچهدرموتورسواران

قانونمند افرادی نیستند کم چند رعایتهر و کرده استفاده زندگی نیازهای تامین و معاش امرار برای وسیله این از موردکه را رانندگی و راهنمایی قوانین

دادند.قرارتوجه

راه پلیس رییس نگرانی ابراز موجب موتورسوار مجروحان و جانباختگان تصاعدی رشد و رانندگی و راهنمایی قوانین به موتورسواران توجهی بی افزایش

ع رضا سرهنگ و شده وضعیت این به نسبت همدان گفت:زیزاستان ایرنا به باره این در فرعی،۳۷ی اصلی، مسیرهای در امسال نخست نیمه موتورسوار

شود.میشاملراهمدانایجادهسوانحمتوفیانازدرصد۲۲کهدادنددستازراخودجاناستاناینروستاییوخاکی

بسیا کرد: اضافه واروی علت به ای جاده سانحه بروز هنگام در و ندارند ایمنی کاله از استفاده به رغبتی سواران موتور از بهژی سر برخورد و نقلیه وسیله گونی

دهند.میدستازراخودجانسختجسمیاجادهسطح

مهمت همدان استان راه پلیس جادهررییس سطح به یکباره ورود کرد: اضافه و دانست تقدم حق نکردن رعایت را موتورسیکلت سوانح بودن باال علت ین

است.زدهرقمرامتخلفموتورسوارانگرمتقدمحقکردنرعایتبدونجادهعرضازعبورواصلی

ع کنتزیزسرهنگ در ناتوانی گفت: نقلیهری وسایل تردد ممنوعیت وجود با لغزنده و خیس مسیرهای در تردد غیرمجاز، سرعت علت به موتورسیکلت ۲ل

میرود.شماربههمداندرموتورسوارانتصادفعللدیگرازغیرمجازسبقتوچپبهتجاوزوبارندگیهنگامخرچ

سنین بین افراد موتورسوار جانباختگان بین در کرد: بیان و۸۰تا۱۳وی مسن افراد جانباختگان بیشتر و شود می دیده یعنیکشاورزسال فعال سن در و

هستند۴۰باالی کنتسال برای کافی مهارت و توان که کوچکترچرا در جسمی ضعف علت به و ندارند را موتورسیکلت ورل بدنی آسیب دچار سانحهای ین

میشوند.گرم

کل اداره حالیکه در ندارند ایمنی کاله از استفاده به رغبتی موتورسواران بیشتر داشت: اظهار همدان استان راه پلیس سالهرییس هر ای جاده نقل و حمل

تو۶حدود رایگان صورت به ادارات و مدارس روستاها، در هدف جامعه بین کالهایمنی عدد نیست.زهزار پذیرفتنی ایمنی کاله نداشتن بهانه بنابراین میکند یع

ع سوانحزیزسرهنگ کاهش به امیدی نمیتوان نشود نهادینه ایمنی کاله از استفاده فرهنگ و نشده اصالح موتورسواران پرخطر رفتار که زمانی تا گفت: ی

قمافیکیترحوادثجانباختگانصدیدر۲۱ایشافزایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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باشیم.داشتهموتورسوارانبیندررانندگی

قه برخورد کرد: بیان شهروی برون جادههای در متخلف موتورسواران با تاثیری نمیتواند نیز توقیفری صورت در که چرا باشد داشته سوانح کاهش در ی

تصادف میزان آنها کار این که داده تغییر هنگام شب یعنی راه پلیس ماموران استراحت مواقع به را خود تردد زمان موتورسواران پلیس، توسط نقلیه وسیله

دهد.میافزایشروزبهنسبتبرابرچنددیدمحدودیتوهوایکیرتازماندرترددعلتبهرا

تا به کرد: بیان همدان راه پلیس فردزرییس یک جسد صورتگی فنی های بررسی از پس اما رفت می قتل احتمال ابتدا که شد کشف فرعی راه حاشیه در

است.بودهسنگینموتورسیکلتیدرخیرمشتفرداینکهشدمشخصگرفته

ع مشتزیزسرهنگ افزود: برایری خلوت مسیر این به نقلیه وسیله این اینی به شدن سوار از پس و بود آمده سیکلت موتور بودن سالم و قدرت امتحان

از بیش سرعت با تردد به اقدام نقلیه جان۲۰۰وسیله و کرده برخورد زمین با نقلیه وسیله تعادل خوردن هم بر علت به یکباره به که میکند ساعت در کیلومتر

دهد.میدستازراخود

یرکشومیانگینازباالترهمداندرموتورسیکلتتصادف

در موتورسیکلت تصادف گفت: است موتورسواران به متعلق استان این جرحی و فوتی سوانح از باالیی درصد اینکه بیان با همدان استان راه پلیس رییس

کشو میانگین از باالتر استان بیشتراین که بوده کشور باال رتبه با استان هفت جزو همدان که ای گونه به است وسیلهری این از استفاده بودن باال آن علت ین

است.روشناییفنینقصداراینقلیهوسیلهباموتورسوارانبیشترترددونقلیه

ع روستایی،زیزسرهنگ و فرعی های راه وسعت بودن باال افزود: کشاوری زمین تا و روستایی بین تردد برای موتورسیکلت از استفاده به کشاورزان یزرغبت

است.داشتهمثبتیتاثیرهمداناستانموتورسوارانجرحیوفوتیسوانحآماررفتنباالدرنیزایمنیکالهازنکردناستفادهو

تا خورشید غروب زمان از است موتورسیکلت آن طرف یک که سوانحی بیشتر داد: ادامه روشناییربامداد۲وی سیستم نقص علت به که چرا میدهد وخ

نیز موتورسوار و نمیشود دیده رانندگان دیگر سوی از موتورسیکلت چراغ، تانداشتن زمان در تردد علت دچارربه روشنایی سیستم داشتن بدون هوا یکی

شود.میسانحه

موتورسوارانگرمعاملسربهضربهقانونی:پزشکی

قانونیکلرمدی بهپزشکی توجه با گفت: نیز مانعنبودهمدان با برخورد و تصادف بروز هنگام بنابراین موتورسیکلت در مناسب حفاظتی تجهیزات و سیستم

میشود.واردنشینکرتوموتورسواربهیادیزآسیبیکی،زفی

احتمال موتورسوار تصادف صورت در کرد: اضافه کمالی عمیقارتین آسیبهای شدن ووارد سر ناحیه در ویژه هایبه استخوان شدید شکستگی و صورت

داد.کاهشتوجهیقابلحدتاراتصادفازناشیصدماتمیتوانایمنینکاتومطمئنهسرعترعایتباحالیکهدراستیادز

داشت: اظهار داشتنوی موتورسوار یک برای بنابراین است موتورسواران برای جسمی ناتوانیهای یا فوت عمده عامل گردن و سر ناحیه به وارده صدمات

است.یرضرویرامایمنیکاله

اما است امنیت و نظم ایجاد برای رانندگی و راهنمایی قوانین اینکه وجود با کرد: اضافه کشیدنکمالی الیی جمله از قانون زدن دور با موتورسواران برخی

میشوند.خودجانانداختنخطربههمهازترمهموبینظمیوترافیکساززمینهقرمزچراغازعبوروخودروهابین

متخلفموتورسوارانبرایراهورپلیسجدیدنسخه

روی بر آن دادن قرار ولی ایمنی کاله داشتن همراه یا ایمنی کاله از نکردن استفاده گفت: ایرنا خبرنگار به همدان شهرستان رانندگی و راهنمایی پلیس رییس

است.موتورسوارانهایتخلفینرتشایعازیکیکیلومتر

ف تارسرهنگ به افزود: جمالی منطقهزخ در موتورسوار یک کنترگی در ناتوانی و تعادل خوردن هم بر علت به همدان شهر برخوردرکنی دیوار با نقلیه وسیله ل

(همدان)نمیرودکالهشانسرکهانیسوارموتورایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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داد.دستازراخودجانزمینباسرشدیدبرخوردعلتبهوکرد

وا باال سرعت با موتورسیکلت دستگاه یک الزمان بدیع بلوار در نیز گذشته هفته کرد: اضافه دیدژوی آسیب شدت به بدن های قسمت تمامی که شد گون

باخت.جانجدولباسربرخوردومسیرناگهانیتغییرعلتبهموتورسواریکهمچنین

که است این موید گرفته صورت های بررسی کرد: بیان همدان شهرستان رانندگی و راهنمایی پلیس علت۹۰رییس به رانندگی سوانح جانباختگان درصد

کردند.فوتسرناحیهبهشدیدضربهوایمنیکالهازنکردناستفاده

استفاده ایمنی کاله از خود موهای نظم خوردن هم بر دید، محدودیت جمله از هایی بهانه و علل به موتورسوار جوانان بیشتر داد: ادامه جمالی سرهنگ

میدهد.کاهشراسربهواردهآسیبشدتایمنیکالهکهحالیکهدرنمیکنند

همکا با رانندگی و راهنمایی پلیس گفت: شهرداروی پسری و کرده تجهیز را اتوبوس دستگاه یک است قرار موتورسوارانی نقلیه وسیله کردن متوقف از

کند.هدایتخودخالفاعمالازگرفتنعبرتبراینقلیهوسیلهاینداخلبهراآنهامتخلف

همدان شهرستان رانندگی و راهنمایی پلیس شهرییس اتوبوس این در داد: متخلفرادامه موتورسواران برای که دلخراشی حوادث از فیلم چندین دادهری، خ

میشود.دادهحوادثقبیلاینبروزازیرگیوجلورانندگیوراهنماییقوانینرعایتمنظوربهراکبانبهالزمهایتوصیهومیشودگذاشتهنمایشبه

قه برخورد اینکه یان با جمالی شهرسرهنگ درون سوانح در موتورسوار چهار کرد: اضافه نیست جوابگو تنهایی به قانون اعمال و امسالری نخست نیمه ی

است.موتورسوارانبهمربوطهمدانشهرستانیرشهدرونسوانحمجروحاندرصد۷۰همچنینباختندجان

داد پیشنهاد کالهوی از استفاده برای تشویقی های سیاست همچنین شود استفاده تردد برای دارند کمی صدای و سر و سرعت که برقی موتورهای از

شود.استفادهنقلیهوسیلهکردنبیمهوگواهینامهیافتردایمنی،

بسیا حتم طور تربه و موتورسواران از بهری توجهی بی و مبادالتی بی علت به و بودند خود خانواده کنار در امروز ایمنی کاله از استفاده صورت در نشینان ک

نمیکردند.داغدارراخودهایخانوادهپلیسهایتوصیه

است.دستگاههزار۱۲۰همدانیرنفهزار۷۰۰شهرستانسهمکهدارندترددهمداناستاندرموتورسیکلتدستگاههزار۲۲۰ازبیش

)۰۹:۱۱-۹۹/۰۷/۲۱((تهران)مییابدارتقاقرچکقانونیپزشکیخدماتفرماندار:

(همدان)نمیرودکالهشانسرکهانیسوارموتورایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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