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ستادیاخبار

)۰۸:۲۸-۹۹/۱۰/۲۲(استینشزگامربهشایستهتوجهنیازمندحساسوظایفدلیلبهقانونیپزشکی

سازمان رییس – کشور پزشکی سازمان از نقل به شمال باران گزارش قانونیبه گفت:پزشکی قانونیکشور استپزشکی بالندگی و توسعه حال در سازمانی

گ شایسته امر به توجه نیازمند دارد که حساسی و تخصصی وظایف دلیل به چهارشنبهزو روز صبح مسجدی دکتر است. به17ینی که ای جلسه در ماه دی

گ نهاد تاسیس سالروز گرامیداشت گزمناسبت هسته اعضای حضور با و بزینش سازمان الزاماتیرینش جمله از انقالب دوم گام سند به توجه افزود: شد، گزار

گ هسته و گیرد قرار توجه مورد باید که کنتزاست در که مهمی نقش واسطه به اجراییرینش در دخیل های مجموعه جمله از دارد سازمان های ورودی ل

شود.میمحسوبسنداینکردن

رهب معظم مقام سخنان به اشاره با تصروی انقالب دوم گام سند در انتخابری نهادها و ها سازمان در کار برای باید افرادی که شده تاکید سند این در کرد: یح

باشد.مهمبرایشانماندنچگونهوماندنچراوبودهپایبنداصولبهکامالکهشوند

رهب معظم مقام داد: ادامه مسجدی دیگردکتر جای در بیتری اهل و قرآن معارف از گرفتن کمک با و نداشتیم قبلی تجربه انقالب در ما که دارند اشاره ی

بب جلو به گام به گام ها دشمنی و ها توطئه مشکالت، موانع، تمام با را انقالب عالمرتوانستیم و باانگیزه مومن، جوان، نسل همت با نظام این اهداف و یم

شد.خواهدمحقق

سازمان قانونیرییس درپزشکی افراد انتخاب معیار و مبنا باید و است مهم بسیار شایسته افراد انتخاب که دهد می نشان نکات این داشت: اظهار کشور

گزگ کار اهمیت به اشاره با باشد.وی نکات همین نیز درزینش قانونیینش قانونیافزود:پزشکی ساالنهپزشکی که جایی و قضایی سیستم از بخشی عنوان به

باشد.پایبندافرادانتخابدراصولاینبرجدیطوربهبایدگیردمیصورتآنبهمراجعهمیلیون2.5حدود

گ مجموعه در که افرادی حضور از خرسندی ابراز با مسجدی شدنزدکتر شناخته البته کرد: خاطرنشان هستند، خدمت مشغول سازمان قانونیینش بهپزشکی

ت سالم از یکی مطرعنوان اصول به توجه و افراد انتخاب که است مطلب این موید خود کشور های دستگاه گرین در شده، گرفتهزح قرار توجه مورد آنان ینش

است.سازماندرینشزگمجموعهخوبعملکردنشانگراینواست

گ هسته رییس داودآبادی حمید دکتر همچنین جلسه این گزدر های فعالیت از گزارشی مجموعه، این همکاران های تالش از تشکر ضمن سازمان ینشزینش

کردارایه

)۰۶:۱۲-۹۹/۱۰/۲۲(امسالماهههشتدرکارحوادثتلفاتدرصدی4افزایش

جا سال ماهه هشت وردر یکهزار و258ی یکهزار تلفات آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کار از ناشی حوداث در بود،211نفر 3.9نفر
است.شدهبیشتردرصد
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و یکهزار مدت این در کار حوادث تلفات کل از ایسنا، گزارش و235به مرد کارزنفر23نفر حوادث در شده فوت مردان تعداد که است حالی در این بودند، ن

است.بودهنفرششزنانتعدادو205ویکهزارقبلسالماهههشت

با تهران های استان مدت این در گزارش، این اساس با277بر شرقی آذربایجان با90، رضوی خراسان بیشت85و دو،رفوتی با بوشهر های استان و ین

اند.داشتهراکارحوادثتلفاتآمارینرکمتفوتیهفتبایربختیاوچهارمحالوپنجبابویراحمدوکهگیلویه

کنندمیسقوطبلندیازکارحوادثتلفاتدرصد42

بیشت همواره بلندی از ماههرسقوط هشت در شود. می شامل را تلفات از نیمی به نزدیک و دهد می اختصاص خود به کار حوادث تلفات آمار در را سهم ین

گیرد.میدربرراتلفاتکلدرصد42.8کهانددادهدستازراخودجانبلندیازسقوطدلیلبهکارحوادثقربانیانازنفر538نیزامسال

با سخت جسم اصابت بلندی، از سقوط از م24.2فوتی،304پس دالیل دوم رتبه در و داده اختصاص خود به کار حوادث تلفات کل از حوادثردرصد در گ

دارند.قرارکارحوادثدرگرمبعدیهایرتبهدرنژاکسیکمبودوسوختگیگرفتگی،قربهمچوندالیلیاست؛گرفتهقرارکار

کارحوادثمصدومانآمارکاهش

مراکز به که کار حوادث مصدومان آمار امسال ماهه هشت قانونیدر اندپزشکی کرده مدت9.3مراجعه این در است، یافته کاهش و17درصد 398هزار

بودند.مردآناننفر628وهزار16ونزآناننفر770کهاندکردهمراجعهقانونیپزشکیمراکزبهکارحوادثمصدوم

اخیرهایسالدرکارحوادثتلفاتافزایش

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره گزارش اساس قانونیبر (پزشکی اخیر ساله نه آمارهای بررسی روند1398تا1390کشور، دهنده نشان (

سال از طو1394تا1392کاهشی به است مالیم شیب با افزایشی کلی روند یک آن از پس بیشترو شاهد که سالری در کار حوادث از ناشی تلفات میزان ین

هستیم.فوتی494ویکهزاربا1394سالدرآنمیزانینرکمتوفوتی994وهزاربا1392

1398تا1390هایسالدرکارحوادثتلفاتنمودار

پیامانتهای

شبکهرسانیاطالعپایگاهیرخبپایگاهاطالعات/ایرانی،توسعهایران،اعتماد،گر،رکاوکاریزد،آفتابابتکار،روزنامهایلنا/یا،رآسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
ایرانی-آنالینتوسعهروز،وقایعخبر،اتحادایمنا،گرنیوز،رکابورس،اکوتهران،نویدنیوز،فردابولتن،خبر،

)۰۷:۱۷-۹۹/۱۰/۲۲(میکنندسقوطبلندیازکارحوادثتلفاتدرصد42

میشود.شاملراتلفاتازنیمیبهنزدیکومیدهداختصاصخودبهکارحوادثتلفاتآماردرراسهمینربیشتهموارهبلندیازسقوط

امسالماهههشتدرکارحوادثتلفاتصدیدر4ایشافزایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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جا8در سال ورماه هزار یک یک258ی تلفات آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کار از ناشی حوداث در نفر

است.شدهبیشتردرصد3.9کهبودنفر211وهزار

و هزار یک مدت این در کار حوادث تلفات کل و235از مرد کارزنفر23نفر حوادث در شده فوت مردان تعداد که است حالی در این بودند، قبل8ن سال ماه

است.بودهنفر6زنانتعدادو205وهزاریک

با تهران استانهای مدت این در گزارش این اساس با277بر شرقی آذربایجان با90، رضوی خراسان بیشت85و بارفوتی بوشهر استانهای و کهگیلویه2ین ،

داشتهاند.راکارحوادثتلفاتآمارینرکمتفوتی7بایربختیاوچهارمحالو5بابویراحمدو

میکنندسقوطبلندیازکارحوادثتلفاتدرصد42

بیشت همواره بلندی از دررسقوط میشود. شامل را تلفات از نیمی به نزدیک و میدهد اختصاص خود به کار حوادث تلفات آمار در را سهم امسال8ین ماه

میگیرد.دربرراتلفاتکلدرصد42.8کهانددادهدستازراخودجانبلندیازسقوطدلیلبهکارحوادثقربانیانازنفر538نیز

با سخت جسم اصابت بلندی، از سقوط از م24.2فوتی،304پس دالیل دوم رتبه در و داده اختصاص خود به کار حوادث تلفات کل از حوادثردرصد در گ

دارند.قرارکارحوادثدرگرمبعدیرتبههایدرنژاکسیکمبودوسوختگیگرفتگی،قربهمچوندالیلیاست؛گرفتهقرارکار

کارحوادثمصدومانآمارکاهش

مراکز8در به که کار حوادث مصدومان آمار امسال قانونیماه اندپزشکی کرده مدت9.3مراجعه این در است، یافته کاهش و17درصد مصدوم398هزار

بودند.مردآناننفر628وهزار16ونزآناننفر770کهکردهاندمراجعهقانونیپزشکیمراکزبهکارحوادث

اخیرسالهایدرکارحوادثتلفاتافزایش

آمارهای (9بررسی اخیر سال1398تا1390سال از کاهشی روند دهنده نشان به1394تا1392) است، مالیم شیب با افزایشی کلی روند یک آن از پس و

بیشترطو شاهد که سالری در کار حوادث از ناشی تلفات میزان و1392ین هزار کمت994با و سالرفوتی در آن میزان و1394ین هزار یک فوتی494با

هستیم.

1398تا1390سالهایدرکارحوادثتلفاتنمودار

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۱۱-۹۹/۱۰/۲۲(کارحوادثاثربرنفر1258گرم

دادند.دستازراخودجانکارازناشیحوداثدرنفر1258ی،رجاسالآبانپایانتافروردینابتدایازکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمان

دادند.دستازراخودجانکارازناشیحوداثدرنفر1258ی،رجاسالآبانپایانتافروردینابتدایازکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمان

سازمان گزارش قانونیبه زمانیپزشکی بازه این در مشابه1258کشور، مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کار از ناشی حوداث در نفر

است.شدهبیشتردرصد3.9بود،نفر1211تلفاتآمارکهقبلسال

مدت این در کار حوادث تلفات کل و1235از مرد قبلزنفر23نفر سال ماهه هشت کار حوادث در شده فوت مردان تعداد که حالیست در این بودند، 1205ن

بود.نفر6زنانتعدادو

میکنندسقوطبلندیازکارحوادثتلفاتصددر42نیوز:افکار|خبرخبرادامهادامه
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با تهران های استان مدت این در گزارش این اساس با277بر شرقی آذربایجان با90، رضوی خراسان بیشت85و دو،رفوتی با بوشهر های استان و ین

اند.داشتهراکارحوادثتلفاتآمارینرکمتفوتیهفتبایربختیاوچهارمحالوپنجبابویراحمدوکهگیلویه

بلندیازسقوطاثربرکارحوادثتلفاتدرصد42

قانونی بیشتپزشکی همواره بلندی از سقوط است: کرده تاکید گزارش این بهردر نزدیک و دهد می اختصاص خود به کار حوادث تلفات آمار در را سهم ین

نیز امسال ماهه هشت در شود. می شامل را تلفات از که538نیمی اند داده دست از را خود جان بلندی از سقوط دلیل به کار حوادث قربانیان از 42.8نفر

گیرد.میدربرراتلفاتکلدرصد

با سخت جسم اصابت بلندی، از سقوط از م24.2فوتی،304پس دالیل دوم رتبه در و داده اختصاص خود به کار حوادث تلفات کل از حوادثردرصد در گ

دارند.قرارکارحوادثدرگرمبعدیهایرتبهدرنژاکسیکمبودوسوختگیگرفتگی،قربهمچوندالیلیاست؛گرفتهقرارکار

کارحوادثمصدومانآمارکاهش

مراکز به که کار حوادث مصدومان آمار امسال ماهه هشت قانونیدر اندپزشکی کرده مدت9.3مراجعه این در است، یافته کاهش و17درصد 398هزار

بودند.مردآناننفر628وهزار16ونزآناننفر770کهاندکردهمراجعهقانونیپزشکیمراکزبهکارحوادثمصدوم

اخیرهایسالدرکارحوادثتلفاتافزایش

آمارهای (9بررسی اخیر سال1398تا1390ساله از کاهشی روند دهنده نشان به1394تا1392) است مالیم شیب با افزایشی کلی روند یک آن از پس و

هستیم.فوتی494وهزاربا1394سالدرآنمیزانینرکمتوفوتی994وهزاربا1392سالدرکارحوادثازناشیتلفاتمیزانینربیشتشاهدکهیرطو

ایرنا

آنالینیرساالمردمیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۵۹-۹۹/۱۰/۲۲(یرجاسالدرارتفاعازسقوطدلیلبهگررکا538گرم

باختند.جانیرجاسالماههشتدربلندیازسقوطدلیلبهوکارازناشیحوداثدرنفر۵۳۸

اعالم بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش قانونیسازمانبه جاکشور،پزشکی سال ماهه هشت وردر هزار یک از258ی ناشی حوداث در نفر

است.شدهبیشتردرصد3.9نفر،211وهزاریکتلفاتآمارباقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقمایندادند،دستازراخودجانکار

و هزار یک مدت این در کار حوادث تلفات کل و235از مرد یکزنفر23نفر قبل سال ماهه هشت کار حوادث در شده فوت مردان تعداد حالیکه در بودند، ن

است.بودهنفر6زنانتعدادو205وهزار

استانهای مدت این در گزارش این اساس بابر با277تهران شرقی آذربایجان با90، رضوی خراسان بیشت85و استانهایرفوتی و وین کهگیلویه دو، با بوشهر

داشتهاند.راکارحوادثتلفاتآمارینرکمتفوتیهفتبایربختیاوچهارمحالوپنجبابویراحمد

میکنندسقوطبلندیازکارحوادثتلفاتدرصد42

بیشت همواره بلندی از میدهدرسقوط اختصاص خود به کار حوادث تلفات آمار در را سهم میشود،ین شامل را تلفات از نیمی به نزدیک ماههو هشت در

میگیرد.دربرراتلفاتکلدرصد42.8کهدادهانددستازراخودجانبلندیازسقوطدلیلبهکارحوادثقربانیانازنفر538نیزامسال
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با سخت جسم اصابت بلندی، از سقوط از م24.2فوتی،304پس دالیل دوم رتبه در و داده اختصاص خود به کار حوادث تلفات کل از حوادثردرصد در گ

دارند.قرارکارحوادثدرگرمبعدیرتبههایدرنژاکسیکمبودوسوختگیقگرفتگی،ربهمچوندالیلیاست،گرفتهقرارکار

کارحوادثمصدومانآمارکاهش

مراکز به که کار حوادث مصدومان آمار امسال ماهه هشت قانونیدر کردهاند،پزشکی مدت9.3مراجعه این در است، یافته کاهش و17درصد 398هزار

بودند.مردآنهانفر628وهزار16ونزآنهانفر770کهکردهاندمراجعهقانونیپزشکیمراکزبهکارحوادثمصدوم

اخیرسالهایدرکارحوادثتلفاتافزایش

) اخیر ساله نه آمارهای نشاندهنده1398تا1390بررسی سال) از کاهشی به1394تا1392روند است مالیم شیب با افزایشی کلی روند یک آن از پس و

بیشتیکهرطو سالرشاهد در کار حوادث از ناشی تلفات میزان و1392ین هزار کمت994با و سالرفوتی در آن میزان و1394ین هزار یک هستیم.494با فوتی

کنید)(کلیکبخوانید.تسنیماینستاگرامیصفحهدرراجهانوایرانتحلیلهایوخبرهاینرجدیدت

آنالینایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۱۴-۹۹/۱۰/۲۳(است؟!خبرچهقانونیپزشکیسازماندرغیرقانونی»؛جنین«سقطعجیبگزارشپیراموننکته6

ماد عوارض کاهش و سقط بودن ایمن باعث سویی از سقط موجد داروهای به دسترسی تصمیمگیرسهولت سبب دیگر سوی از ولی میشود سقط از ناشی سری سقطری انجام برای یع
میگردد.

نوشت:وپرداختغیرقانونی»جنین«سقطعجیبگزارشبررسیبهیادداشتیطیمروتی»«حسینق،رمشگزارشبه

جا سال ماه آبان سازمانرچهاردهم رئیس قانونیی، میکند.پزشکی ارسال کشور کل دادستان برای و کرده تهیه غیرقانونی سقطجنین مورد در را گزارشی

ساز ارائه درخصوص قضائیه قوه رئیس دستور پیرو که میکند عنوان مقدمه در جلومسجدی وزارترگیوکار نمایندگان با جلساتی غیرمجاز، سقطجنین از ی

ب و... دادستانی نهایتربهداشت، و است کرده حیرتآوگزار صورت به گزارش، این از بخشهایی است. رسیده گزارش این به دشمنانرًا اهداف راستای در ی

یم.زمیپرداگزارشاینمحتواینقدبهبخش،6درمینماید.واجبآنبررسیونقدرواینازمیباشد؛انقالبواسالم

غیرقانونی!سقطجنینابزاربودندسترسدردانستن.مفید1

بسیا در و است خودخواسته سقط، موارد اکثر آنکه به عنایت «با میخوانیم: گزارش این از چهارم صفحه اعمالردر است، مادر خود سقط مباشر موارد، ی

قه قانونگذاراقدامات تجربه ضمنا شد. خواهد زندانیان تعداد افزایش و زنان شدن زندانی به منجر فقط و گردد سقط آمار کاهش به منجر نمیتواند یری

قه اقدامات انجام نگردد، مرتفع زمینهای علل که زمانی تا که است داده نشان مخدر مواد نخواهدردرخصوص جرم کاهش به منجر مجازاتها، تشدید و ی

شد.»

هستیم.مواجهکلبهجزءتعمیممغالطهبابخشایندر

مط ادعا قهراین اقدامات کال کرد، قانونی برخورد است بوده جنین قتل مباشر که مادر خود با نمیشود چون که میشود جوابرح مجازات تشدید و ی

مغالطه، این از استفاده علت میرسد نظر به است. مسئله این مجرمان از یکی تنها میشود، جنین قتل جنایت مرتکب که زنی است واضح پر اما نمیدهد.

تو جلوی مثال و شود تشدید مجازاتها اگر که باشد تصور پرستازاین و ماما پزشک، با و شود گرفته سقطجنین القاکننده اقالم بیضابطه اینریع به اقدام که ی

یجارسالدرارتفاعازسقوطدلیلبهگرکار538گمرتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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نهایت شده، کم سقطجنین! خدمت به زنان دسترسی شود، برخورد میکند وجنایت شوند متوسل ایمن غیر روشهای به که میشود سبب مسئله همین نیز ًا

گیرد!قرارخطرمعرضدرسالمتشان

مط گزارش، این پیشنهاد ششمین و نتیجه هشتمین در رسما دغدغه بودنراین ایمن باعث سویی از سقط موجد داروهای به دسترسی «سهولت است: شده ح

ماد عوارض کاهش و تصمیمگیرسقط سبب دیگر سوی از ولی میشود سقط از ناشی سری ایمنری داروهای اگر طرفی «...از میگردد» سقط انجام برای یع

گردید.»خواهدجنینوباردارمادرگرموسقطغیرایمنروشهایازاستفادهبهمنجررویکرددواینکیبرتنباشد،دسترسدرنیزسقطموجد

جنایت، این ابزار غیرقانونی بودن دسترس در برای بیندیشند، غیرقانونی سقطجنین کاهش برای چارهای شدهاند، مامور قضائیه قوه در که مسجدی آقای یعنی

شدهاند!متذکرباردوهمرافایدهاینوهستندقائلفایده

فرض اگر بدتحال در جنایت، این عوامل با قانونی برخورد از پس مرًا نفر پنج آمار حالت، گزارشرین همین در که جنایی سقطجنین اثر بر زنان ساالنه میر و گ

به شده، اقدام50عنوان که زنان این از اندکی تعداد جان واقعا آیا کرد؟ باید چه شوند، منصرف جنایت این به ارتکاب از مادر هزاران عوض در و برسد نفر

باردا اول ماهه سه در نحیفشان پیکر که است بیگناه انسان هزاران از ارزشمندتر کردهاند، جنین قتل جنایت ماههربه سه در یا و میشود زباله سطل راهی ی

میشوند؟!قطعهقطعهنامهربانشان،مادربدندردوم،

قه اقدام قید کرد، مرتفع را جرم زمینهای علل فرهنگی کار با باید اینکه بهانه به جرائم، همه قبال در قضائیه قوه آیا مثرضمنا میزند؟ را فسادی قبال در اًل

» به و میروند ایفارمالی را خویش سهم و داده انجام را خودشان وظیفه یا و میپردازند مالی» جرائم ارتکاب بر کودکی ایام حوادث آثار و روانشناختی یشه

سطح در جنایت این قبح شده سبب که است آن مقدمات و ابزار بودن سهلالوصول همین جنین، قتل ارتکاب مهم زمینهای علل از یکی که بماند میکنند؟!

شود.کمرنگجامعه

جدید؟!مطالعهبهتوصیههمبازوآمارهمهاین.2

س یک انجام شده، عنوان گزارش این در که پیشنهادی اینرنخستین در باید که شده عنوان مثال است. سقطجنین واقعی آمار به رسیدن برای اقدامات ی

بگیرد.صورتمطالعهزمینه

وی اینکه میرسد نظر به است؟ رسیده انجام به سقطجنین آمار تخمین برای مطالعه چند و چندین کشور در تاکنون که نمیداند مسجدی آقای واقعا آیا اما

نهایت و کرده رجوع بهداشت وزارت معاونتهای به سقطجنین مطالعات آوردن دست به چیبرای نیز بهتزًا در نشده، دستگیرش کمری نشاندهنده حالت ین

سال در افضلی ملک که بداند باید نمیدانسته اگر مسجدی دکتر است. سقطجنین ماجرای به نسبت وی سال1374توجهی در مرتجی سال1384، در عرفانی ،

سال1387 در دوست حق دستگی1392، سال، همین در متقی سالرو در پرداختهاند1396ی ایران در غیرقانونی سقطجنین تخمین به خود مطالعات در و...

است.دادهنشانراسالدرموردهزار300تا73بازهدرتعدادیکه

مو همچنین بهداشت س24/8/1395خروزارت نامه به پاسخ مبنایردر بر شده انجام بررسیهای اساس «بر کرد: عنوان رسما پزشکان، از گروهی گشاده

حدودرمدلهای سالیانه که میشود برآورد کشور250تا200یاضی در سقط غیرقانونی)(هزار و منتفیرقانونی اتکا، قابل آمار وجود عدم پس میدهد» خ

جست.یردیگجایدربایدرامربوطهآمارارائهدربهداشتوزارتیرهمکاعدمعلتواست

میدهد؟گزارشراخودتخلفغیرقانونیسقطجنایتمحلمطب.3

دیگ مطراقدام سقطجنین واقعی آمار به رسیدن برای پیشنهاد عنوان به مسجدی دکتر که مواردری ثبت سامانههای کردن «فعال است: قرار این از کرده ح

مراکز به سقط موارد اغلب چون میکنند. پشتیبانی را سقط به مربوط اطالعات که مختلفی سامانههای دادههای تلفیق و بیمارستان به شده ارجاع سقط

پایهگذا فرآیندی است الزم نمیکنند، مراجعه لزوم،ردرمانی صورت در میکنند مراجعه مطبها به سقط انجام جهت یا سقط عالئم با که افرادی تا شود ی

شوند.»گزارشبیمارستانیمشخصمراکزبهفقطندارند،یربستبهنیازکهمواردیدروشوندگزارشوارجاعبیمارستانبهویربست

است؟!خبرچهقانونیشکیپزمانسازدرق:مشر|خبرخبرادامهادامه
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است، جنایی سقطجنین موارد به مربوط مشخصا ولی است شده نوشته مبهم اگرچه بخش دسترسزاین در کامل صورت به قانونی سقطجنینهای آمار یرا

سازمان رسمی اعالم طبق نمونه عنوان به و قانونیاست سالپزشکی در و1395،12کشور مراکز281هزار به درمانی سقطجنین قانونیمتقاضی کشورپزشکی

است.شدهصادردرمانیسقطمجوزایشانازنفر537وهزارهشتبرایکهکردهاندمراجعه

کند. گزارش را جنایی سقط مورد باید مزبور مطب بپردازد، غیرقانونی سقط انجام به مطب یک در خواست کسی اگر که میشود پیشنهاد بند این در بیانی به

پرستا یا ماما پزشک، و میکند رجوع مطب به برساند قتل به را جنینش میخواهد که زنی کهریعنی میدهد گزارش بهداشت وزارت به نشسته مطب در که ی

ج دهم!ردر انجام را جنایت این میخواهم من که باشید نیاویان که قانونی سقطجنین برای «پایهگذازگرنه به بستری برای فرآیندی انجامری جهت شدن ی

است.موجودهماکنونفرآینداینیرازنیست؛سقطجنین»

ناچار نیست، اینگونه که بگوید توجیهاتی با بخواهد کسی هم اگر و است جنین دلبخواهی قتل یافتن رسمیت همان عجیب، پیشنهاد این میرسد نظر به

است.گرفتهصورتمسیرایندرمهمبسیارزمینهچینییککهبپذیردباید

نمیشودسقطجنینمانعیرپیشگیداروهایمصرفمحدودیت.4

«خوددا است: قرار این از مسجدی دکتر پیشنهاد پیشگیرششمین داروهای مصرف در محدودیت اعمال از بارداری از بهری تمایلی که کسانی مورد در ی

شد.»خواهدسقطبهمنجرنهایتاکهشدهناخواستهونشدهیزیربرنامهیهایرباردابروزبهمنجرداروهااینمصرفامکانعدمیرازندارند،یرفرزندآو

میشود.حرمطسؤالچندادعا،ایناساسبرحال

است؟شدهکاستهسقطجنینآمارازاست،بودهافزایشبهرویرضدبارداشیوههایووسایلپوششکهاخیردههسهدو-درآیا

سال فاصله در یعنی است. یافته نیز افزایش بلکه نکرده، پیدا کاهش تنها نه که است این را1374پاسخ سقطجنین ساالنه تعداد افضلی ملک هزار80که

سال تا زد، تخمین بین1392مورد را غیرقانونی سقطهای ساالنه تعداد حقدوست تا198که تق260هزار کرد، برآورد مورد تنظیمیبرهزار پوشش به درصد ده ًا

) Contraceptiveخانواده Prevalence Rateبسیا در بلکه ایران، در فقط نه مسئله این البته است. شده هم اضافه ور) شده تکرار نیز دنیا کشورهای از ی

است.خانوادهتنظیمفرهنگیضمائمنیز،آندلیلعمدهکهشدهبرابرچندینجناییسقطجنینآماری،رضدبارداشیوههایپوششافزایشباهمزمان

است؟شدهوضعمحدودیتییربارداازیرگیوجلشیوههایازاستفادهبرایکشوردرتاکنوناساساآیااینکهدیگرپرسش

کا تنها و نشده اعمال محدودیتی هیچ تاکنون که گفت باید پاسخ اینردر در انقالب معظم رهبر رهنمودهای از بعد سالها و ناقص صورت به هم آن که ی

باردا از ممانعت شیوههای رایگان ارائه بهداشت، خانههای و مراکز که است این گرفته، صورت تورموضوع حذف آیا حال کردهاند. متوقف را اینزی رایگان یع

تو عدم آیا مثال است؟! محدودیت ایجاد کهزوسایل، کرد تعبیر ماسک مصرف در محدودیت ایجاد به میتوان را بهداشت، وزارت توسط رایگان ماسک یع

مشخص میشود؟! کرونا شیوع افزایش هباعث خود، البته و دارند دسترسی شیوهها و وسایل این انواع به اکنون هم نباشند، فرزند خواهان که افرادی ینهزًا

پرداخت.خواهندراآن

مط بحث این است ضدباردارممکن شیوههای اگر که شود گفترح باید پاسخ در شد. خواهد بازتولید فقر، نگیرد، قرار مستمندان اختیار در رایگان صورت به ی

یقین کرده، توانمند را مستضعف مردم باید دولتها است. نداشته فقر رفع در توفیقی شیوه این نیز تاکنون و نیست فقرا نسل انقراض فقر، با مقابله راهحل

نیست.لیبرالمدیرانازکمتری،رتصمیمگیبرایاقشاراینفهمکهکنند

ضدباردا خطرناک آمپولهای سقف تا روستاها، در که بهداشتی خانههای بساط باید همیشه برای و بار وریک بهداشت اولیه امکانات از اما اند، چیده ی

شود.جمعهستند،بیبهرهسالمت

سقطجنین؟افزایشیاکاهشعاملنوجوانانبهآموزش.5

برقرا از احتراز منظور به نوجوانان به جنسی سالمت «آموزش کنیم: مالحظه را مسجدی دکتر هفتم خارپیشنهاد جنسی روابط آشناییری و زوجیت رابطه از ج
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آن.»ازناشیعوارضبا

احتمال به و دارد را خودش متولیان که است تقوا آموزش همان حرام، جنسی رابطه از احتراز آموزش که شد متذکر باید نیز مورد این مسجدیزدر دکتر یاد

) جنسی سالمت آموزش است! گفته جنسی سالمت آموزش نداشتن، جنسی رابطه آموزش به که باشد فردی Sexualنخستین Health Educationهمان (

باردا مانع که است بیمارآموزشی مانع و نوجوان دختران در (ری ایمن جنسی رابطه به رسیدن آن هدف و میشود مقاربتی Safeی Sexهمین آیا حال است. (

باردا موارد از کاستن هدف به نیل برای مسئلهرآموزشها متیقن قدر ولی است، برانگیز چالش و مفصل سؤال، این به بودهاند؟پاسخ موفق نوجوان دختران ی

) جنسی جامع آموزش قالب در جنسی سالمت آموزش وجود با که است Comprehensiveاین Sexuality Educationمیلیاردها ساالنه غربی دولتهای ،(

میشوند.متضررنوجوانانمقاربتییهایربیماویربارداازناشیآسیبهایدلیلبهدالر

طمشخص از و بوده زاتر آسیب ایران، فرهنگی بافت در آموزشها این افزایشرًا میشود. روابط این شیوع افزایش به منجر نامشروع، روابط کردن بهداشتی یق

ضدباردا شیوههای از استفاده در شکست بیشتر موارد به بالطبع نیز روابط این باردارشیوع و انجامیده اگرری واقع در داد. خواهد افزایش را نامشروع یهای

بگی فاصله اجتماعی مسئله این به مکانیکی نگاه مواردراز افزایش باعث و کشیده غرض نقض به بلندمدت در میتوانند آموزشها این که فهمید خواهیم یم،

گردند.نامشروعروابطازناشیسقطجنین

تئو مباحث از مطرگذشته سؤال این رئیسسازمانریک، استداللی چه با و چرا که است قانونیح انقالب،پزشکی معظم رهبر مکرر تاکیدات از پس کشور،

است؟!نمودهحرمطرا2030پایدارتوسعهسنداهدافپیشبردونوجوانانبهجنسیآموزشپیشنهاد

مدی در افرادی که است قرار این از ماجرا اصل پایدارربله توسعه سند کردن پیاده دنبال به بهداشت، وزارت میانی به2030یتهای رسیدن برای و هستند

سقطجنین.حتیبهانه،هربهمیکنند؛توجیهراجنسیآموزشبهانهایهربهوکردهاستفادهدارند،حضورمختلفنهادهایدرکهمستعدافرادازهدفشان،

ی؟!رقانونگذاسیستمدرتکلیفتعیینبانامشروعیهایرباردابهبخشیرسمیت.6

باردا تکلیف... «تعیین بگذرانیم: نظر از را مسجدی دکتر پیشنهاد قانونگذاریازدهمین سیستم در نامشروع اجتماعیریهای تامین سیستم و سالمت نظام ی،

کند».تقویتمادردررایهارباردااینحفظبهتمایلکهنحویبه

ط از چگونه میکند: مواجه اساسی پرسش این با را انسان حیرتانگیز، جمله بارداراین میتوان قانون نهایتریق که کرد تکلیف تعیین را نامشروع منجریهای ًا

است؟مقدوریرامچنینزنازادگیبهبخشیرسمیتیقرطازجزآیاشود؟!یربارداحفظبرایمادرانبیشترتمایلبه

میگذا کنار را شرمآور گزارش این به نسبت دیگر انتقادات کالم، اطاله از اجتناب مثربرای و مهمیم راهکار به گزارش این در که میکنیم عبور مسئله این از اًل

«احداثآ« پیشنهاد معضل، این کاهش برای که حالی در نشده، توجه جنایی» سقطجنین انجام روانی و روحی جسمی، آسیبهای به نسبت مردم ساختن گاه

است!شدهحرمطشاغل»زنانبرایکمینهزهبااستانداردمهدکودکهای

با یا آن، تهیهکننده و است باطل و حق از رندانه آمیختهای مزبور، گزارش کهزمتن است الزم حال هر به آنها. همدست یا و است مملکت این دشمنان یچه

گردد.غرضورزانسوءاستفادهدستاویزرئیسی،آیتاهللدغدغهمندیویزدلسوکهشودآنازمانعوباشدرخداداینپاسخگویقضائیهقوه

کیهانروزنامهدیگر:منابع
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ندهیم.راهخانهبهراخاموشقاتلایمنینکاترعایتبا

نمیشد. بلند آنها از صدایی و بودند افتاده زمین روی جان نیمه همگی کرد. نگاه خانواده اعضای بقیه به میکرد. خفگی احساس داشت. شدید گیجه سر

شد. نزدیک کشان کشان میرساند. را خودش بود جور هر باید نداشت چندانی فاصله تلفن با که بود کسی تنها او بود. گرفته فرا را وجودش تمام ترس

شماره زور به جان نیمه حالت همان با و کرد دراز را تقاضای125دستش نشانی آتش سازمان از میشد شنیده سختی به صدایش که حالی در و گرفت را
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ایستگاه نجاتگران تیم بالفاصله کرد. شه14کمک در حادثه محل به سازمان کودکراین یک جان و شدند اعزام شیراز والفجر پسر5ک یک و16ساله، ساله

دادند.نجاتبودند؛شدهشدیدگرفتگیگازدچارکهراساله38و20نزدو

نامناسب لولههای از استفاده آبگرمکن، دودکش نصب در ایمنی نکات نکردن رعایت را گرفتگی گاز علت شیراز نشانی آتش سازمان رئیس قانع هادی محمد

کرد.اعالممسکونیلزمنمحیطدرکربنکسیدومونگازانتشارنتیجهدرو

آمارروایتبهگرفتگیگاز

م و گرفتگی گاز از دردناک خبرهای باز و سرما فصل هم کانونرباز و بودند حیات قید در اکنون میکردند رعایت را مهم نکته چند تنها اگر که کسانی میر و گ

حوادث خبرهای صدر در گرفتگی گاز همچنان روزها این کارشناسان سوی از فراوان هشدارهای وجود با اما شد. نمی محروم ها آن وجود از خانواده گرم

است.

قانونیآمار درپزشکی میدهد نشان امسال8کشور من355ماه گاز با مسمومیت اثر بر درونفر رقم این که دادند دست از را خود جان کشور در کسیدکربن

است.داشتهرشددرصد13ازبیشبود،نفر313تلفاتآمارکهقبلسالمشابهمدتبامقایسه

قانونی درپزشکی کرده اعالم هم فارس امسال8استان رضوی24ماه خراسان تهران، از پس که اند داده دست از را خود جان گرفتگی گاز اثر بر استان در نفر

من گاز با مسمومیت تلفات نظر از فارس شرقی، آذربایجان موو همچنین است. گرفته قرار چهارم جایگاه در کربن مدیرکسید فورکز و حوادث هایریت یت

ماه آذر پایان تا امسال ابتدای از داده گزارش فارس استان مون317پزشکی گاز با مسمومیت دچار استان در کهونفر اند شده کربن در172کسید ها آن از نفر

اند.شدهدرمانپاییرسصورتبهحادثهمحلهمان

چگونه؟وچراگازبامسمومیت

م مدیر مرادیان جواد محمد سراغ فوربه و حوادث مرکز این عمومی روابط که آمار میروم. فارس پزشکی برریتهای که افرادی نجات عملیات خصوص در کز

اند؟شدهگرفتگیگازدچارفارسدرنفر317چرامیپرسمومیدهمنشانشاند؛شدهمسمومگرفتگیگازاثر

تنف اثر بر مونمیگوید اندازه از بیش جایگوِس خون در خطرناک گاز این اکسیزکسیدکربن، اکسیژین رفتن بین از با و میشود بدنژن سراسر در سلولها ن،

بخا جمله از گازسوز وسایل انواع وسیله به مسمومیت این که میشود متوقف اندامها فعالیت و میشود.رمیمیرند ایجاد زغال حتی و نیک پیک کن، آبگرم ی،

بارب و سنگین خودروهای و کامیونها رانندگان ویژه به رانندگان برخی شده دیده مواردی در میدهد ادامه مشکلرمرادیان فنی، نقص رفع با که آن جای به ی

بسیاربخا موارد در که میکنند اقدام خودرو کابین در نیک پیک گاز دادن قرار به کنند، حل را خود خودروی مری و رانندگان گرفتگی گاز سبب شدهری آنها گ

است.

م مدیرمدیر فورکز و حوادث منریت گاز با بفهمیم چگونه میپرسم استان پزشکی نشانههایویتهای اولین از میگوید ایم؟ شده مسموم کربن کسید

بر اما میشود، ظاهر فرد در خستگی و استفراغ تهوع، حالتهای آنفلوآنزا، مانند واقع در است. بدن در سستی و ضعف حالت ایجاد گاز، این با مسمومیت

مون با مسمومیت آنفلوآنزا، دیگوخالف نشانههای با یا میکنند تجربه را نشانهها این خانه در نفر چند اگر بنابراین نمیشود تب موجب کربن مثلرکسید ی

کنند.اقدامدرمانبهیعتررسچههربایدشدندمواجهکوتاهویعرستنفسهایودوبینیحالتایجاداستفراغ،وتهوعگیجه،رسشکمی،دردسردرد،

مون گاز با مسمومیت میکند تاکید مرادیان طرفی عنوانواز به را نشانه این اغلب افراد و شود فرد در آلودگی خواب احساس موجب است ممکن کسیدکربن

میشود.منجرگرمیامسمومیتتشدیدبهکربنکسیدومونتنفستداومورفتنخوابکهحالیدرنمیگیرندنظردرکنندهنگرانعامل

م مدیر گفته مدیربه فورکز و حوادث افرادریت کودکان، اما دارند، قرار گاز این با مسمومیت خطر معرض در نوعی به افراد تمام فارس پزشکی یتهای

میشود.ایجادیربیشتشدتوسرعتباآنهادرمسمومیتعالئموهستندبیشترخطرمعرضدروآسیبپذیرگروهجزوبارداربانوانوسالخورده

کرد؟بایدچهحادثههنگام
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مون گاز وسیله به که افرادی با مواجه صورت ازودر را مسموم فرد امدادی نیروی رسیدن تا و خونسردی حفظ با باید شدهاند، مسمومیت دچار کسیدکربن

کرد.منتقلآزادهوایبهوجرخاآلودهمحیط

م عمومی روابط مدیر همتی مدیرآقای فورکز و حوادث مهمتریت که آلوده محیط از مسموم فرد انتقال از پس میگوید فارس پزشکی اقدامریتهای ین

و و درها باید نیست بیرون محیط به فرد بردن امکان اگر و کرد باز را مسموم افراد تنگ لباسهای و کمربند پیراهن، یقه باید میشود، محسوب پیشگیرانه

.کردجرخامحلازرازغالمثلسوختمنابعوبازراهاپنجره

سردسی های استان از فارس که این وجود با چرا پرسم می همتی آقای گاراز آمار نیست وزی زنجان اردبیل، مثل هایی استان به نسبت آن در گرفتگی

حساس خود گرمایشی وسایل به همواره هوا حد از بیش سردی و پایین بسیار دمای دلیل به مردم سردسیر مناطق در چون گوید می است. بیشتر کردستان

بیشت دقت و توجه ایمنی نکات راعیت و گرمایشی وسایل از استفاده نحوه در ها آن شده حساسیت همین و مانندرهستند استانی در اما باشند. داشته ی

فر زودتر دما سردی و نیست سردسیر مناطق مانند هوا دمای که بهاوفارس به رو هوا و کند می وسایلرکش به مردم حساسیت متاسفانه رود؛ می شدن ی

هشدا خود این که است کمتر ایمنی نکات رعایت نتیجه در و شاهدرگرمایشی نکرده خدای تا باشند داشته توجه موضوع این به که هاست خانواده برای ی

نباشیم.تلخحوادث

گ!رمسویبهراهیدودکشها

ش76 مدیرعامل حسینی غالمعباس را این هاست. دودکش به مربوط منواکسیدکربن گاز با خفگی و فوت حوادث از میکندردرصد اشاره فارس استان گاز کت

اکسی تامین از کالهک از استفاده و دودکش مسیر بررسی با باید میگوید مناژو در نیاز مورد کردنزن گرم برای طبیعی گاز سوخت از که مکانهایی دیگر و ل

مون گاز با مسمومیت مانند حادثه گونه هر ایجاد از تا کنیم حاصل اطمینان میکنند استفاده سوومحیط آتش و انفجار خفگی، کربن، جلزکسید شود.رگیوی ی

م پیامدهای به توجه ازرگباربا شیراز شهر کالن ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان آید می وجود به مسکونی مجتمعهای در ویژه به دودکشها اثر بر که ی

ط اجرای منارپارسال دودکش از رایگان بازدید شیرازح شهروندان طزل این قالب در داد. قرار خود اولویت در سرما فصل رسیدن فرا هنگام را شهروندانری ح

طزشیرا خدمات از مندی بهره برای منری دقیق آدرس و فامیل اسم، شامل را خود مشخصات رایگان بازدید میکردندزح شد؛ می اعالم که پیامکی سامانه به ل

منا به معتبر، نامه معرفی و فرم لباس با نشانی آتش کارشناسان طزو نشانی آتش سازمان کرونا شیوع دلیل به امسال اما رفتند. می متقاضی شهروندان حرل

است.کردهاجراامسالماهدیاوایلازرایردیگ

شهردا ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان رییس قانع هادی محمد سراغ پویشربه امسال گرفتگی گاز تلفات آمار کاهش هدف با میگوید میروم. شیراز ی

ایم.کردهیزانداراهرا"خاموشگرمازیر"پیشگی

بخا های دودکش و ها لوله کردن چک نحوه درباره که آموزشی محتوای مطالعه با شهروندان پویش این قالب در قانع گفته مجاربه فضای در و است یزی

نشانی بخاno-co.pooyesh1399به های لوله و ها دودکش است؛ شده گذاشته اشتراک به ایمنیر@ نکات رعایت با را خود کار و زندگی محل آبگرمکن و ی

داو از پس که کنند می ارسال شد؛ اعالم که نشانی همین به و گیرند می عکس خود کار نحوه از و کنند می بهترچک مردمی صاحبری از و انتخاب عکس ین

شود.میتجلیلآن

کنون تا امسال ابتدای از گوید می ادامه در شیراز شهر کالن ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان شده10رییس اعالم ما به شیراز در گرفتگی گاز حادثه مورد

حوادث این در ت8که مهم قانع اند. کرده فوت نفر دو و مصدوم بخارنفر های لوله و گرمایشی دستگاه خرابی را شیراز شهر کالن در گرفتگی گاز علت ورین ی

کند.میبیانایمنینکاترعایتدرشهروندانیرانگاسهل

کاش!اینگوییم

م و گرفتگی گاز خبر همکارانم که هستم گزارش اتمام حالی دخترردر دردناک عمومیساله8گ روابط مدیر همتی آقای گفته به برند. می خط روی را ِاقلیدی
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مدیرم فورکز و اورژانس مونریت گاز با مسمومیت عوارض شدت دلیل به بچه دختر این متاسفانه فارس پزشکی دستویتهای از را خود جان کربن کسید

داد.

خالیست.مشقشدفترکناروخانهدرمعصوم،کودکاینجایچقدرحاال

قانونیآمار تپزشکی بیش میدهد نشان ازرکشور پارسال که نحوی به است، سال دوم نیمه به مربوط گاز با مسمومیت تلفات با784ین مسمومیت فوتی

اند.دادهدستازراخودجانسالدومنیمهدردرصد70ازبیشکربنکسیدومنگاز

درا راه سرما فصل پایان تا مزهنوز آمار است. پیش در نگوییمری فردا تا کنیم رعایت را ایمنی نکات امروز است کافی تنها داد. کاهش میتوان را خاموش گ

کاش!ای

شجاعینصرتسیده

)۱۲:۰۶-۹۹/۱۰/۲۲(تهراناست-کمیندرخطر،بشناسیمرابرنجقرص

است.نشدهیافتبیمارانجاننجاتبراییرراهکاتاکنونودارددنبالبهراحتمیگرمکهاستمسمومیتهاییینرگآورترمازیکیبرنجقرصبامسمومیت

انگلیسی: (به فسفید Aluminiumآلومینیوم phosphideت یک میشناسند، برنج قرص نام با آنرا ایران در که فرمولر) با که است شیمیایی شناختهAlPکیب

میشود.
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و به روی یا کلسیم فسفید یا آمونیوم فسفید برنج، تزقرص و میدهد گندیده ماهی یا سیر بوی قرص این است. گرم سه استرن فسفیدها از خطرناک کیبی

میشود.استفادهدامخوراکوغالتشده،انباربرنجآفتزدگیوآلودگیازیرگیوجلبرایحشرهکشیکعنوانبهکه

بدنبربرنجقرصاثر

میشود.فسفینخطرناکگازتولیدباعثمعدهرطوبتوبدنمایعاتدرشدنحلازبعدوشدهگوارشدستگاهجذبراحتیبهسمیمادهاین

ت این بیشترهرچه گاز باشد تازهتر طورکیبات به هستند، خطرناکتر و کرده آزاد میشود.ری پروتئین سنتر مانع و دارد تداخل پروتئین ساخت با ماده این که ی

بل با فسفین سیتوسپس کردن فسفووک مهار و اکسیداز مرکروم سپس و آزاد رادیکالهای افزایش باعث اکسیداتیو نتیجهریسیون در و میشود سلولی گ

هستند.آسیبپذیرتروحساسترسماینبهنسبتدارندنیازنژاکسییربیشتمقداربهکهبدنازدستگاههایی

م از یکی برنج قرص با مرگآورترمسمومیت که است مسمومیتهایی راهکارین تاکنون و دارد دنبال به را حتمی نشدهرگ یافت بیماران جان نجات برای ی

است.

ا و اعضا به جدی آسیب باعث و میبرد بین از را سلولی تنفس و دارد بدی تاثیر بدن سلولهای روی بر که است سمی برنج قرص بدنرسم حساس گانهای

میشود.قلبوکلیههامانند

مرم برنج قرص مصرف اثر بر عطشرگ فرد و است دردناک مزگی این در و دارد بدنریادی در شدیدی سوزش و بوده بیدار و هوشیار است، زنده تا فرد گ

مرد.خواهدزجرآورگیرماثردرفردومیکندمشکلدچارراقلبوتنفسیسیستمساعتچهارتاسهظرفقرصاینمیکند.احساسخود

خا وی بدن از سم که صورتی در که شد خواهد مسمومیت دچار کند استشمام را آن بوی یا بخورد را برنج قرص فرد که صورتی مردر نشود خواهدرج پی در گ

داشت.

شد.خواهدسلولیخفگیدچارورفتهکبودیبهروبدنشکهیرطوبهاست،نژاکسیکمبودوخستگیدچارفردبالینیعالمتهای

است.گرمبابرابربرنجقرصبامسمومیتوبودهگشتربغیرقابلروندیرونداین

ت داشتن دلیل به قرص نهایتراین در و گوناگون حاد عوارض ایجاد موجب انسان توسط بوییدن، یا خوراکی مصرف صورت در فسفیدها از خطرناکی کیب

است.قرصاینخوردنخودکشیعواملازیکیامروزهدلیلهمینبهمیشود.زجرآورویعرسگرم

دادهاند.دستازراخودجانبرنجقرصبامسمومیتاثربرنفر661جاللی1392سالدرتهرانقانونیپزشکازشدهگزارشآمارهایاساسبر

کنند:استفادهقرصاینازاستممکنافراددلیلسهبهگزارشهااساسبر

شدهاست.خانوادهچندیندستهجمعیگرمباعثایراندرکهبرنجدرموجودقرصاشتباهمصرف*

هستند.برنجقرصخودیاهستندبرنجقرصکیباترتدارایکهتوهمزاقالبیقرصهایمصرف*

است.دردآوریع،رسقرصاینباگرفتهصورتگرممعتقدندکارشناسانکهیع،رسخودکشیجهتمصرف*

جایگ حاصله پیشرفتهای به توجه ترازبا برنج از میتوان و دارد وجود برنج آفات دفع برای مناسبی و خطر کم سالرینهای از کرد. استفاده در1392یخته

گردید.متوقفآنقانونیوارداتوشدممنوعیهارعطادرقرصاینفروشایران
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)۱۴:۲۰-۹۹/۱۰/۲۲(شدنددستگیرسمناناستاندرمخدرموادمتخلف۸۵۴وهزار۲

گفت: سمنان استان موادمخدر با مبارزه پلیس رییس ایرنا- و۲سمنان- تو۸۵۴هزار متجاهر، معتاد خردهفروشی، مانند مختلف زمینههای در درزنفر قاچاقچی و مخدر مواد ۹یعکننده
شدند.دستگیراستاندرامسالماهه

خب نشست در دوشنبه روز نادعلی عباس سرهنگ ایرنا، گزارش داشت:ربه ابراز سمنان، استان مخدر مواد با مبارزه پلیس اجتماعات سالن در درصد۹۶ی

میدهند.تشکیلزنانرادرصدچهارومردانراسمناناستاندرمخدرموادزمینهدردستگیرشدهمتهمان

شد.انجامسمناناستاندرقاچاقزمینهدرفعالمسلحانهباندهایکردنمتالشیزمینهدرامسالماه۹مسلحانهعملیات۱۰داد:ادامهوی

تص کرد:رنادعلی و۵۳یح دیپلم تحصیالت دارای مخدر مواد زمینه در دستگیرشدگان مد۴۷یردیپلمزدرصد دارای وردرصد دیپلم باالی تحصیلی درصد۶ک

هستند.عالیتحصیالتدارای

بودند.شاغلدرصد۲۵وآزادشغلدارایمخدرموادزمیندردستگیرشدگاندرصد۵۹کرد:اضافهوی

بودند.شیشهوروانگردانیعزتووتهیهعواملسمناناستاندرمخدرموادشدگاندستگیردرصد۳۱افزود:وی

شد.کشفامسالماه۹سمناناستاندرشیشهگرموکیل۴۳۴کرد:یحرتصنادعلی

شدن متالشی به اشاره با د۵۷وی در کرد: بیان همجوار، استانهای و سمنان استان در موادمخدر حرفهای قاچاق باندهایرگیرباند با سمنان استان پلیس ی

شد.ضبطوکشفمهماتیادیزمقداروسالحقبضه۱۲۳مخدرموادقاچاقمسلحانه

تص ورنادعلی هزار یک کرد: ط۵۶۹یح سمنان استان در موادرمرحله خردهفروشان با برخورد همچنین و شد اجرا محور محله صورت به مخدر مواد با مبارزه ح

گرفت.صورتاستاندرامسالماهه۹مرحله۱۷۸درمخدر

شد: آور یاد سمنان استان مخدر مواد با مبارزه پلیس و۱۱رئیس دروکیل۳۳۵تن مخدر مواد انواع کشف۹گرم پلیس کمک با سمنان استان در امسال ماه

شد.

خا و داخل در مخدر مواد قاچاق زمینه در فعال حرفهای باندهای علیه حرفهای عملیات افزود: هاروی عملیات این طی که شد انجام سمنان استان از نفر۲۴ج

شدند.دستگیرمخدرموادقاچاقاصلیعناصراز

داشت: اظهار سمنان استان مخدر مواد با مبارزه پلیس سمنان۶۷رئیس استان مخدر مواد کشفیات ت۹درصد را امسال کمترماه و دهد می تشکیل ینریاک

است.شیشهبهمربوطسمناناستاندرمخدرموادکشفیاتمیزان

کشف سمنان استان مواصالتی محورهای در مواد برخی چراکه نیست سمنان استان در مخدر مواد مصرف میزان بر دلیل مخدر مواد کشفیات میزان افزود: وی

است.شده
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سا فرهنگ دهد می نشان اخیر های بررسی اما بود کشور باالی استانهای جزو آموزان دانش اعتیاد لحاظ از سمنان استان گذشته در کرد: خاطرنشان یزوی

است.شدهکارخوباستانآموزاندانشدراعتیادکاهشزمینهدروبودموثراعتیادبامبارزهزمینهدرآموزشو

داشت: ابراز سمنان استان مخدر مواد با مبارزه پلیس اعالم۹رئیس اساس بر امسال قانونیماهه استان۱۹استانپزشک در مخدر مواد مصرف سوء اثر بر نفر

شدند.فوت

داشت: ابراز سمنان استان مخدر مواد با مبارزه پلیس مخدر۹رئیس مواد قاچاقچیان و قاچاق باندهای با برخورد طی در مکشوفه کاالهای ارزش امسال ماهه

است.شدهبرآوردتومانمیلیون۶۴۴ومیلیارد۳۶۷

از بیش افزود: از۱۳۳وی بیش مکشوفه، کاالهای ارزش تومان از۱۳۹میلیارد بیش و توقیفی وسایل ارزش تومان و۹۵میلیارد سرمایه تومان میلیارد

است.مخدرموادقاچاقچیانازشدهمصادرهداراییهای

میشود.ینهزهمخدرموادبامبارزهویرپیشگیزمینهدرقاچاقچیاناموالمصادرهبهمربوطمبالغازبخشیشد:یادآوروی

ط و پلیس به افراد از برخی مراجعه با گفت: سمنان استان مخدر مواد با مبارزه پلیس الغررئیس های قرص مصرف با اینکه بر مبنی شکایات دچاررح ی

شد.انجامزمینهایندرتحقیقاتیشدند،مخدرموادبهاعتیادمانندروانیروحیعوارض

الغ های قرص در شد مشخص افراد این از آمده عمل به تست در داد: ادامه شیشهروی به اعتیاد تست و است داشته وجود شیشه کردند می استفاده که ی

شد.مثبتافرادایندر

هستند.پلمببرایقانونیمراحلطیدروشناساییسمناناستاندرشیشهمحتواییرالغقرصهاییعکنندهزتوهاییرعطاکرد:اضافهنادعلی

مجا فضای در و زنانه آرایشگاههای باشگاهها، به مراجعه در خواست شهروندان از الغزوی داروهای از استفاده در و کنند عمل هوشیار گیاهیری داروهای و ی

کنند.احتیاط

میشود.انجاماستانمرجعآزمایشگاهدرمخدرموادتشخیصواستمرجعآزمایشگاهدارایسمناناستانمخدرموادبامبارزهپلیسکرد:یحرتصوی

تو کشور، و استان در مخدر مواد قاچاق حرفهای عناصر شناسایی با پلیس گفت: سمنان استان مخدر مواد پلیس بهزرئیس ضربه فروشان، خرده یعکنندگان،

هوشمندسا قاچاق، مسلحانه عناصر شناسایی و قاچاقچیان مالی پاکسازبنیانهای پلیس، موادزی با مبارزه دنبال به آموزشی اماکن اطراف و آلوده نقاط ی

است.مخدر

گفت:سمناناستانمخدرموادبامبارزهپلیسرئیس

شود.بهروزمخدرموادزمینهدرمتخلفانبابرخورددرقوانینبایدوشدترضعیفاکنونوبودضعیفمخدرموادبامبارزهقوانین

نیوزامروزیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۸:۲۰-۹۹/۱۰/۲۲(ایالمآبدانان-درقانونیپزشکیاستقرار

داد.خبرآبدانانشهرستاندرقانونیپزشکیادارهاستقرارازاستانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا مدیری مهاجر علیزاده ایالم؛ قانونیکلرکز پیگیپزشکی با : گفت ایالم وراستان اسالمی شورای مجلس در مردم نمایندگان ی

شد.صادرآبدانانشهرستاندرقانونیپزشکیادارهاستقرارواحداثمجوز،قانونیپزشکییاستردستور

استقرار اهمیت از قانونیوی پیگیپزشکی با : افزود و داد خبر آبدانان شهرستان یکماهردر از کمتر در اداره این الزم مجوزهای صدور و گرفته صورت های ی

یابد.میاستقرارآبدانانشهرستاندرآینده

کنند.مراجعهدهلرانوشهردرهیعنیآبداناناطرافشهرستانهایبههستندمجبورمردمایناز:کردتاکیدایالماستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.شدهمردمبرایمشکالتیایجادموجبمسئلههمینونداردقانونیپزشکیاکنونهمایالماستانجنوبدرآبدانانیرنفهزار50شهرستان

/۹۹(اصفهانامسال-ماهه7درکارحوادثازناشیمصدوماندرصدی5.8کاهشداد:خبراصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی
۱۰/۲۳-۰۴:۲۱(

داد.ارائهتوضیحاتیاصفهاناستاندرکارحوادثازناشیمصدومانوفوتآمارخصوصدراصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در سلیمانپور سالوعلی ماهه هفت در کرد: اظهار اصفهان، استان در امسال ماهه هفت در کار حوادث از ناشی فوت آمار به اشاره با ، ایمنا خبرنگار با گو

گرفتهاند.قرارمعاینهمورداصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزدرکارحوادثازناشیفوتدلیلبهبودند،مردهمگیتعداداینازکهنفر62تعدادیرجا

سال در کار حوادث از ناشی فوت آمار مقایسه با تص98و99وی اصفهان، استان حدودردر امسال مهرماه تا کرد: از62یح ناشی حوادث دلیل به فوتی مورد

است.داشتهافزایشبودند،مردهمگیونفر50کهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینوگرفتهاندقرارمعاینهموردقانونیپزشکدرکار

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی خصوص در اصفهان بیشتراستان کرد: خاطرنشان اصفهان، استان در کار از ناشی حوادث در فوت علل دررین فوت علت ین

است.بودهسختجسمبرخوردوبلندیازسقوطبهمربوطکارحوادث

از ناشی مصدومان آمار مدت این در افزود: بودهاند، مرد بیشتر کار حوادث از ناشی مصدومان آمار ماهه هفت این در اصفهان استان در اینکه توضیح با وی

شدهاند.مصدومکارازناشیحوادثدرمرد369وهزاریکونز70تعداداینازکهاستبودهنفر439وهزاریکحدودکار

مصدومان آمار داد: توضیح است، داشته کاهش گذشته سال مشابه مدت به نسبت کار حوادث از ناشی مصدومان آمار امسال اینکه به اشاره با سلیمانیپور

و هزار یک که قبل سال مشابه مدت به نسبت کار حوادث از تعداد528ناشی این از و شدند مصدوم وزنفر113نفر هزار یک و حدود415ن بوده، 5.8مرد
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http://www.newswire.ir/LIJ3Q8RC
http://www.newswire.ir/MIJ3XFQN


است.داشتهکاهشدرصد

حوادث در شده فوت افراد تمام مدت این طی و شدند مصدوم کار از ناشی حوادث در زنان از بیش مردان اصفهان استان در گذشته سال و امسال گفت: وی

بودهاند.مردنیزکارازناشی

اصفهانامس…ماهه7درکارحوادثازناشیمصدومانصدیدر5.8کاهشداد:خبراصفهاناستانقانونیشکیپزکلمدیرایمنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۸
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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