
سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۱۰/۲۷۱۳۹۹/۱۰/۲۷
لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار



ستادیستادیاخباراخبار

۲میمیرندمسمومیتاثربرزنانابربر4دانمر

۳است؟!خبرچهقانونیشکیپزمانسازدر

استانیاستانیاخباراخبار

نمامازند،پیامتیرنگ،نیوز،شمال،3تیترلبرز،اسبزشمال،انباریخبرپایگاهپانا/برنا،ایرنا،ایسنا،س،فاریارگزخبر۱۲

۷انمازندردریگیردرواعنزصدیدر4کاهش

۷دبیلارما-سرفصلدریینامرقاتلکمین

۹شدندفتگیگرگازقربانینفر14دبیل/اردرخاموشگمر

۱۰چیست؟نامعلوم»«فوتاعالمعلتمانشاه/کردرقانونیشکیپزکزمر4ساختمجوزاخذ

۱۱میشودیاهاندازرمانشاهکراستاندرقانونیشکیپزکزمر4

۱۲احمدبویروکهگیلویهگیداننرحوادثازناشیفوتیهایصدیدر17.5کاهش

نیوزکفرتایخبرپایگاه۱

۱۲احمدبویروکهگیلویهداشت-پیدرخمیز۲وکشتهیکیاسوجدرسپارپژوخودروواژگونی

۱۳مانشاهکرنامعلوم-فوتعلتتعباربادفنجوازصدورچگونگی

۱۴یافتکاهشصددر14لبرزاهایاهردرفوتبهمنجرتصادف

۱۵ایالمحادثهخیزجادههایدرگکابوسمر

لفایخبرپایگاه۱

۱۶کربندکسیومونبامسمومیتاثربرهمدانیلهسا50دمرگمر

باتنگاتنگیارتباطدنشینُکرمناطقدراجتماعیگیدافسرازیادیزبخشمعاصر/انسانروحیانهمورگیدافسر
۱۷دستانکرد-دارآنازبعدحوادثوجنگ

۲۳شودمیسیبررستانلردرپروندهارهز50النهساقانونی/شکیپزکزامراصلیلشچاشکپزکمبود



ستادیاخبار

)۰۵:۰۸-۹۹/۱۰/۲۷(میمیرندمسمومیتاثربرزنانبرابر4مردان

است.بودهنفر6635قبلسالدرمسمومیتهااثربرفوتیهاکلگفت:میمیرند،مسمومیتاثربرزنانبرابر4مرداناینکهبیانباقانونیپزشکیتحقیقاتکزرمعلمیهیأتعضو

کا گزارش مربه علمی هیات عضو و سمشناسی متخصص نژاد سلطانی کامبیز آنالین، تحقیقاترگر قانونیکز وپزشکی حاد مسمومیتهای وقوع اینکه بیان با

بیما بروز با جامعهای هر در دارویی و شیمیایی مواد اثر در مرمزمن و هری انواع تحمیل سبب ومیر گفت:زگ میشود جامعه آن در ومعنوی مادی های ینه

باشد.اهمیتدارایسیاسیواجتماعیاقتصادی،پزشکی،بهداشتی،ابعادازمیتواندموضوعاین

آما بررسی افزود: گزاروی سیاست جهت مهم شاخصهای از یکی عنوان به کشور هر در فوت به منجر مسمومیتهای برنامهری و وزیری بهداشتی یهای

پیشگی جامعه، بهداشت سطح ارتقاء هدف با سمومردرمانی و داروها به دسترسی نحوه و درمان جهت الزم دستورالعملهای تدوین مسمومیتها، بروز از ی

میشود.محسوبمیروگرموآسیبکاهشنهایتدرو

م به مربوط آمار رسمی مرجع ما، کشور در داد: ادامه ایران های مسمومیت و شناسی سم انجمن علمی مردبیر جمله از غیرطبیعی انواعرگهای بروز اثر در گ

است.کشورقانونیپزشکیسازمانمواد،مصرفسوءوشیمیاییوداروییعواملاثردرمسمومیتجملهازمسمومیتها

سازمان آمار درخصوص قانونیوی مپزشکی میزان سالرکشور در شیمیایی و دارویی مسمومیتهای از ناشی ومیر اثر1397گ در فوتیها کل داد: توضیح

قبل سال در (6635مسمومیتها تعداد این که بوده و5246%)79نفر میان،21ن(ز1389مرد این از که است بوده مسمومیتهای%2963) اثر در فوت مورد

است.بودهکرمحومخدرموادازناشیمصرفسوءومسمومیتاثردرمورد3672وشیمیاییوداروییعواملازناشی

بودهاند.نز176ومرد573تعداداینازکهبودهنفر749فوتبهمنجرکربنکسیدومنگازبامسمومیتشیمیایی،عواملمیاندرداد:ادامهنژادسلطانی

فوت به منجر ( برنج قرص ) فسفیدآلومینیوم با حاد مسمومیت اینکه بیان با (825وی و515نفر قرصز310مرد اساس، این بر داد: توضیح است شده ( ن

دفع سموم سایر با حاد مسمومیت میشود. محسوب کشور در شیمیایی عوامل از ناشی فوت به منجر حاد مسمومیتهای بروز عامل اولین عنوان به برنج

فوت به منجر (184آفات و125نفر مز59مرد سبب متانول با مسمومیت است. شده ( (188گرن و170نفر است.ز18مرد شده زمانی دوره این در ن)

شد.ن)ز12ومرد43(نفر55فوتبهمنجرنیزسیانوربامسمومیت

م علمی هیات سازمانرعضو قانونی، پزشکی تحقیقات قانونیکز فوتپزشکی به منجر مخدر مواد مصرف وسوء حاد مسمومیت افزود: (3340کشور 2923نفر

است.شدهن)ز42ومرد290(نفر332گرمسببنیز)هشیشیامتآمفتامینجمله(ازکرمحموادباحادمسمومیتهمچنیناستشدهن)ز417ومرد

است.شدهن)ز318ومرد480(نفر798فوتبهمنجرنیزداروهاازناشیحادهایمسمومیتزمانی،دورهدراینکرد:تاکیدوی

م علمی هیات سازمانرعضو قانونی، پزشکی تحقیقات قانونیکز منپزشکی گاز با کشنده مسمومیت گفت: سالوکشور در سال1397کسیدکربن با مقایسه در

است.رسیده1397سالدرمورد749به1396سالدرمورد766ازکهیرطوبهاست.بوده%)2/2میزان(بهکاهشیروندیکدارای،1396

تص ازروی کشور در برنج قرص مصرف اثر در فوت به منجر های مسمومیت میزان کرد: سال640یح در سال825به1396مورد در است1397مورد رسیده

معادل افزایشی شرقی،9/28که آذربایجان مازندران،گیالن، تهران، استانهای در برنج قرص از ناشی فوت به منجر مسمومیتهای میزان میدهد. نشان را %

فارس رضوی، بیشتوخراسان میزان به دررکرمانشاه که دهند می نشان مطالعات که است حالی در این است. شده گزارش کشور استانهای سایر از ماهه5ی
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است.شدهگزارشکشوردربرنجقرصبامسمومیتاثردرفوتمورد346نیز)1398(یرجاسالنخست

م علمی هیات سازمانرعضو قانونی، پزشکی تحقیقات قانونیکز دفعپزشکی سموم سایر اثر در حادکشنده مسمومیتهای که است حالی در این گفت: کشور

قا کش، حشره سموم انواع قبیل (از برنج) قرص (بجز غیررآفات و کش علف کش، نماتد ، کش جونده کش، ازهچ سال222) در در184به1396مورد مورد

).رمیوگرمکاهشدرصد20حدوددر(استیافتهکاهش1397سال

به متانول از ناشی فوت موارد تعداد کشور استان چند در متانول، حاوی تقلبی الکلی مشروبات مصرف علت به قبل سال در متاسفانه افزود: مورد188وی

سال با مقایسه در که پیشگی1396رسید راهکارهای به توجه لزوم امر این است. یافته افزایش برابر دو از بیش کشورر، در الکلی مشروبات مصرف با مبارزه و ی

میدهد.نشانبیشازبیشرا

م میزان ایران، مسمومیتهای و شناسی سم انجمن علمی دبیر گفته محربه مخدر، مواد مصرف وسوء حاد مسمومیتهای از ناشی میر و روانگردانرگ و ک

میدهد.نشانرادرصد20حدوددرافزایشیکهاستیافتهافزایش1397سالدرمورد3672به1396سالدرمورد3056ازنیزکشوردر

فارس:منبع

)۲۲:۵۹-۹۹/۱۰/۲۴(است؟!خبرچهقانونیپزشکیسازماندر

میدهدخرغیرقانونی)وقانونی(کشوردرسقطهزار250تا200حدودسالیانهکهمیشودبرآوردیاضیرمدلهایمبنایبرشدهانجامبررسیهایاساسبر

جا سال ماه آبان ازشفاآنالین:چهاردهم نقل به زاگرس صبح رسانی اطالع و تحلیل پایگاه گزارش سازمانربه رئیس قانونیی، موردپزشکی در را گزارشی

میکند.ارسالکشورکلدادستانبرایوکردهتهیهغیرقانونیسقطجنین

ساز ارائه درخصوص قضائیه قوه رئیس دستور پیرو که میکند عنوان مقدمه در شفاآنالین:مسجدی گزارش جلوبه بارگیوکار جلساتی غیرمجاز، سقطجنین از ی

ب و... دادستانی بهداشت، وزارت نهایترنمایندگان و است کرده حیرتآوگزار صورت به گزارش، این از بخشهایی است. رسیده گزارش این به راستایرًا در ی

یم.زمیپرداگزارشاینمحتواینقدبهبخش،6درمینماید.واجبآنبررسیونقدرواینازمیباشد؛انقالبواسالمدشمناناهداف

بودندسترسدردانستن.مفید1

غیرقانونی!سقطجنینابزار

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.»

مط ادعا این هستیم. مواجه کل به جزء تعمیم مغالطه با بخش این قانونیردر برخورد است بوده جنین قتل مباشر که مادر خود با نمیشود چون که میشود ح

قه اقدامات کال مسئلهرکرد، این مجرمان از یکی تنها میشود، جنین قتل جنایت مرتکب که زنی است واضح پر اما نمیدهد. جواب مجازات تشدید و ی

تو جلوی مثال و شود تشدید مجازاتها اگر که باشد تصور این مغالطه، این از استفاده علت میرسد نظر به سقطجنینزاست. القاکننده اقالم بیضابطه یع

پرستا و ماما پزشک، با و شود نهایترگرفته شده، کم سقطجنین! خدمت به زنان دسترسی شود، برخورد میکند جنایت این به اقدام که مسئلهی همین نیز ًا

میمیرندمسمومیتاثربرزنانابربر4دانمرآنالین:گرکار|خبرخبرادامهادامه
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گیرد!قرارخطرمعرضدرسالمتشانوشوندمتوسلایمنغیرروشهایبهکهمیشودسبب

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 که1396ی پرداختهاند ایران در غیرقانونی سقطجنین تخمین به خود مطالعات در و...

بازه در مو300تا73تعدادی همچنین بهداشت وزارت است. داده نشان را سال در مورد س24/8/1395خرهزار نامه به پاسخ پزشکان،ردر از گروهی گشاده

مدلهای مبنای بر شده انجام بررسیهای اساس «بر کرد: عنوان حدودررسما سالیانه که میشود برآورد کشور250تا200یاضی در سقط و(هزار قانونی

همکارغیرقانونی) عدم علت و است منتفی اتکا، قابل آمار وجود عدم پس میدهد» دیگرخ جای در باید را مربوطه آمار ارائه در بهداشت وزارت جست.ری ی

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، 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
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و هزار هشت برای که کردهاند در537مراجعه خواست کسی اگر که میشود پیشنهاد بند این در بیانی به است. شده صادر درمانی سقط مجوز ایشان از نفر

مطب به برساند قتل به را جنینش میخواهد که زنی یعنی کند. گزارش را جنایی سقط مورد باید مزبور مطب بپردازد، غیرقانونی سقط انجام به مطب یک

پرستا یا ماما پزشک، و میکند جررجوع در که میدهد گزارش بهداشت وزارت به نشسته مطب در که انجامری را جنایت این میخواهم من که باشید یان

نیاودهم! که قانونی سقطجنین برای «پایهگذازگرنه به بستری برای فرآیندی نیست؛ری سقطجنین» انجام جهت شدن موجودزی هماکنون فرآیند این یرا

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.

است.گرفتهصورتمسیرایندرمهمبسیارزمینهچینییککهبپذیردبایدناچار

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

خانواده

)Contraceptive Prevalence Rateبسیا در بلکه ایران، در فقط نه مسئله این البته است. شده هم اضافه بار) همزمان و شده تکرار نیز دنیا کشورهای از ی

است.خانوادهتنظیمفرهنگیضمائمنیز،آندلیلعمدهکهشدهبرابرچندینجناییسقطجنینآماری،رضدبارداشیوههایپوششافزایش

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

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
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) 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 Sexآیا حال است. (

بودهاند؟موفقنوجواندخترانیرباردامواردازکاستنهدفبهنیلبرایآموزشهاهمین

) جنسی جامع آموزش قالب در جنسی سالمت آموزش وجود با که است این مسئله متیقن قدر ولی است، برانگیز چالش و مفصل سؤال، این به -Comپاسخ

prehensive Sexuality Educationباردا از ناشی آسیبهای دلیل به دالر میلیاردها ساالنه غربی دولتهای بیمار)، و متضررری نوجوانان مقاربتی یهای

مشخص طمیشوند. از و بوده زاتر آسیب ایران، فرهنگی بافت در آموزشها این روابطرًا این شیوع افزایش به منجر نامشروع، روابط کردن بهداشتی یق

ضدباردا شیوههای از استفاده در شکست بیشتر موارد به بالطبع نیز روابط این شیوع افزایش باردارمیشود. و انجامیده خواهدری افزایش را نامشروع یهای

بگی فاصله اجتماعی مسئله این به مکانیکی نگاه از اگر واقع در باعثرداد. و کشیده غرض نقض به بلندمدت در میتوانند آموزشها این که فهمید خواهیم یم،

گردند.نامشروعروابطازناشیسقطجنینمواردافزایش

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

سوءاستفادهدستاویزرئیسی،آیتاهللدغدغهمندیویزدلسوکهشودآنازمانعوباشدرخداداینپاسخگویقضائیهقوه

گردد.غرضورزان

کیهان
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استانیاخبار

)۰۷:۰۳-۹۹/۱۰/۲۴(مازندراندریرگیردونزاعدرصدی4کاهشکرد؛اعالممازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

کردند.مراجعهمعایناتبراینفرهزار17امسالگفت:استاندرامسالماهه9طینزاعدرصدیچهارکاهشبهاشارهبامازندرانقانونیپزشکیکلرمدیی-رسا

خب گزارش طیرگزاربه شده انجام معاینات آمار عباسی علی ، مهر جا9ی سال رارماه استان در با273هزار17ی مقایسه در رقم این افزود: و کرد اعالم نفر

هستند.نزمابقیومردنفر223هزار11تعداداینوازداشتکاهشدرصدچهارقبلسالمشابهمدت

بیشت گزارش این اساس بر گفت: ساروی شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع هزاررین سه عدد با درود میان و هزار769ی دو عدد با بابل عدد42، با آمل و

است.شدهثبتنفر255عددباآبادعباسشهرهایدرترتیببهنزاعمواردینرکمتونفر674وهزار

و هزار دو با تیر استان، مراکز از ارجاعی آمار اساس بر همچنین داد: ادامه شه392وی ور، هزار دو با و377یور هزار دو با مرداد بیشت225، ترتیب وربه ین

است.شدهگزارشنزاعموردینرکمت151وهزاربافروردین

کل قانونیمدیر دپزشکی و نزاع اینکه بر تاکید با مازندران بیشترگیراستان مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین تصپزشکی قابلراست، بخش کرد: یح

د و نزاع وقوع دنبال به افراد از مراکزرگیرتوجهی به انتظامی و قضائی مراجع طرف از قانونیی دیدگیپزشکی آسیب میزان و نوع اساس بر که میشود ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازاتقانونبهتوجهبا

به زندگی مهارتهای آموزش با میتوان گفت: و دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پایین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی استان اجرایی مقام این

د جای به افراد تا برد باال استرس شرایط در را افراد تحمل میزان پایین سنین در فیرگیرخصوص حلزی را بین ما فی مشکالت تفاهم و گفتگو بحث، با یکی،

کنند.فصلو

نمامازند،پیامتیرنگ،نیوز،شمال،3تیترالبرز،سبزشمال،بارانیرخبپایگاهپانا/برنا،ایرنا،ایسنا،فارس،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۱۳-۹۹/۱۰/۲۴(اردبیلسرما-فصلدرییرنامقاتلکمین

می بیتابی صبحانه برای هم نوهها بودند، کرده دیر کمی روز آن میکردند، همسایهها و فرزندان میهمان کره و سرشیر و تنور از درآمده تازه گرم نان دم سپیده هر که کهنسال زوج
یافتند.ابدیوعمیقخوابیدرراآنهارفتند،پیرشانمادروپدرپیهایشانخانههمسایگیدرپسرانوقتیوکردند
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م دلیل اورژانس مونرماموران گاز نشت را کهنسال زوج این قربانیانوگ تنها شهرستان این کلستان روستای در خلخالی کهنسال زوج این کردند. ذکر کسیدکربن

بسیا نبودند، خاموش قاتل خاطررخانوادگی به خود خانواده اعضای از نفر سه تا دو حتی و یکی ابدی کوچ شاهد سرما فصل در بویژه سال هر خانوادهها از ی

هستند.کسیدکربنومونگازاستنشاقازناشیمسمومیت

مون گاز جمله از دیگر جدی مخاطرات برخی تا است شده موجب ویروس این به جامعه آحاد توجه تمامی شدن معطوف کرونا زمانه در روزها کسیدکربنواین

گیرد.قرارخانوادههاازیربسیاغفلتموردآنگباررمحوادثو

بسیارم کمین در و گشته خطرناک بیشتر است شده سردتر هوا که روزها این خاموش ایامرگ در اینکه بویژه نکردهاند رعایت را ایمنی توصیههای که است ی

میگذرانند.مسکونیلزمنادرراخودزمانبیشترخانوادههااعضایکروناشیوع

گاومون ظاهزکسیدکربن طور به و بوده بیرنگ و بیبو ایجادری بسته فضای در عموما و سوختی مواد ناقص سوخت اثر در گاز این نیست، مشاهده قابل ی

شود.تولیدنژاکسیبدونودربستهمحیطهایدرویژهبهسوختنیمادهنوعهراحتراقاثردراستممکنومیشود

بخا هستند، بالقوه قاتل یک گازسوز وسایل گارتمام گازیهای وسیله نوع هر و آبگرمکن بدونزی، دودکش دارای یا دودکش فاقد و فنی نقص دارای که ی

نشستهاند.خانوادههااعضایجانکمیندرکههستندخاموشیقاتالنباشندلزمندرمناسبعملکرد

س ، سردرد شامل گاز این با حاد مسمومیت کارشناسان، گفته بودهربه اغما و تشنج ، بیهوشی حالت سپس و شکمی درد احتماال و استفراغ و تهوع ، گیجه

باشد.دهندههشدارعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیناراحتیهایبهمبتالبیماراندرواست

مون گاز با مسمومیت عالیم از مردمکها تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی گازوهمچنین این استنشاق میباشد. کسیدکربن

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر در هم فردی اگر و بوده ازوخطرناک پیشرفته روانی و عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کسیدکربن

شود.یزمغقوایاختاللیاعضویفلججمله

بیما شیوع نیز و هوا سرمای که روزها هوشیاراین ، است کرده خانهنشین را خانوادهها اعضای کرونا مونری گاز خطر برابر در گذشتهوی از بیشتر کسیدکربن

شود.جدیاهتمامیهاربخادودکشنیزوگازسوزوسایلعملکردبازبینیبهنسبتکهاستیرضرووشودمیاحساس

گا افزایشی آمارهایزروند اردبیل استان و کشور در قانونیگرفتگی اپزشکی دیگر گازرو از ناشی مسمومیت قربانیان میزان افزایش از حکایت امدادی گانهای

دارد.اردبیلاستانوکشورسطحدرکسیدکربنومون

جا سال مهر ابتدای از که کرد عالم گزارشی در پیش روز چند کشور اورژانس سازمان سخنگوی ، خالدی ورمجتبی هزار سه مسمومیت708ی دچار کشور در نفر

است.داشتهپارسالبهنسبتدرصدیهفترشدوباختهجاننفر185تعداداینازکهشدندکسیدکربنومونگازبا

داد.خبراورژانستکنیسینهایتوسطسمیخوابازکسیدکربنومونگازبامسمومشدگانازنفر39وهزار2انتقالونجاتازهمچنینوی

ازرآخ شده ارائه آمارهای قانونیین جانباختنپزشکی از حکایت نیز اردبیل مون14استان گاز با مسمومیت اثر در استان این اهالی از داشتهونفر کسیدکربن

است.

بودهاند.مردنفر12ونزنفر2جانباختگانتعدادازاردبیلاستانقانونیپزشکیرئیس،فرخیعلیرضادکترگفتهبه

هوشیا سردرضرورت همچنان هوا که سال از مانده باقی روزهای در که میدهند هشدار امر کارشناسان کربن منواکسید گاز خطرات به نسبت حساسیت و ی

باشند.حساسکسیدکربنومونگازخطراتبهنسبتوکردهتوجهسوزگازوسایلازاستفادهدرایمنینکاتحفظبههمچنانمردمکهاستنیازبوده

مون گاز خروج راه شدن بهومسدود موسوم غیراستاندارد دودکشهای از استفاده علت، هر به دودکش مسیر در دودکشهاآکسیدکربن ناقص اتصال ، کاردئونی

بخا بزربه اجاقهای از استفاده ، دیوار در آن خروجی دهانه یا و خوراکپری اززگ استفاده ، سربسته فضاهای شدن گرم برای میباشند دودکش فاقد که ی

گا مونزاجاقهای خطرناک گاز نشت سبب که آبگرمکنها بودن معیوب یا و حمامها درون فضای در آبگرمکن دادن قرار ، پیکنیک به موسوم کسیدکربنوی
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است.گرفتگیزگاحوادثوقوعمهمعلتهایازمیشودحمامهافضایدرونبه

بخا از کار دفاتر صاحبان و مغازهداران از بعضی خوراکپرهمچنین اجاقهای یا و دودکش بدون استفادهزیهای کار مکان سربسته فضاهای کردن گرم برای ی

گا خطر رفع سبب کار این میکنند تصور و میدهند قرار آب تشت و سطل درون را دودکش انتهای نیز افراد این از تعدادی و درزمیکنند میشود گرفتگی

میباشد.خطرناکشدتبهحالیکه

ش کارشناسان اعتقاد عمدهتربه اردبیل، استان گاز مونرکت گاز نشت به مربوط حوادث دلیل بخاوین دودکش نقص گازسوزرکسیدکربن وسایل دیگر و ی

میباشد.

دودکش از استفاده در شهروندان به هشدار با کارشناسان فلآاین دودکش از باید که میکنند تاکید وزکاردئونی از استفادهری اچ کالهک با گالوانیزه فوالدی ق

شود.چکدودکشازدودخروجمسیربایدحتماگاهیازهروکرده

پیشگی و ایمنی مسائل رعایت بر تاکید با اورژانس مونرکارشناسان گاز مسمومیت از مهمتوی و نخستین میگویند: کهرکسیدکربن فردی نجات برای اقدام ین

مون گاز با اکسیودچارمسمومیت رساندن شده، تاز(نژکسیدکربن گاههوای دچار که فردی مشاهده محض به دلیل همین به است؛ او به بایدز) شده، گرفتگی

کنید.نزدیکپنجرهبهراگرفتهگازفردامکان،صورتدروشوداتاقواردتازههوایتاکردبازراپنجرهها

مون گاز استنشاق از ناشی مسمومشدگان به امدادرسانی برای آنها، گفته بگیوبه خود بینی و دهان جلوی را مرطوبی دستمال بالفاصله دچاررکسیدکربن تا ید

اورژانسزگا تکنسینهای رسیدن تا و کرده قطع و شناسایی را گاز نشت منبع سرعت با سپس و نشوید هیچگونه115گرفتگی امدادرسان نیروهای سایر یا

میشود.ایرنابیشترمصدومفرددرخفگیاحتمالتهوعحالتدلیلبهچونندهیدگرفتهگازفردبهنوشیدنییاخوراکی

)۱۱:۱۶-۹۹/۱۰/۲۵(شدندگرفتگیزگاقربانینفر14اردبیل/درخاموشگرم

داد.خبراردبیلدرکسیدکربنومونگازبامسمومیتاثربرنفر14گرمازاردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدی

آخ با رابطه در فرخی علیرضا جاردکتر سال ابتدای از داشت: اظهار استان سطح در گرفتی گاز آمار تاکنونرین با14ی مسمومیت اثر بر ها استانی هم از نفر

باشد.میمردنفر12ونزنفر2متوفیانکهاستشدهفوتکربنکسیدومونگاز

گا کربن کسید مونو گاز اینکه بیان با رازوی آن دلیل همین به ندارد خاصی بوی و رنگ و شود می ایجاد سم کربن ناقص سوختن از افزود: است، سمی ی

شود.آنیگرمباعثتواندمیباالهایغلظتدرحتیویعرسخیلیباشدیادزتنفسیهوایدرگازاینغلظتاگرونامندمیخاموشقاتل

قانونیکلرمدی سپزشکی و خستگی و آلودگی خواب احساس سپس و ها چشم سوزش گاز، این با تنفس عوارض اولین : کرد: بیان اردبیل گیجه،راستان

شود.میفردخفگیوبیهوشیباعثنهایتدروهاچشمسیاهیوتهوع
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تص بیمارفرخی سابقه با افراد سالمندان، کودکان، کرد: وریح قلبی های بیماری به مبتال و سایریوی از بیشتر خونی، های ازری ناشی عوارض دچار ین

شوند.میcoگازبامسمومیت

ب فضا آن از بیرون به دوباره کنیم، باز را ها پنجره و درها حبس، را خودمان نفس امکان حد تا گاز نشت احساس هنگام در است بهتر افزود: نفسروی گردیم

کنیم.مراجعتوشویمجرخامحیطآنازکردن،تازهنفسبرایبارچندینبودالزماگروشویمواردکمکبرایمجددوکنیمتازه

)۱۰:۵۷-۹۹/۱۰/۲۴(چیست؟نامعلوم»«فوتاعالمعلتکرمانشاه/درقانونیپزشکیکزرم4ساختمجوزاخذ

آن جوابدهی که دارند آسیب سم بررسی به نیاز اجساد که هستند موارد اینها گفت: نامعلوم، فوت علت عبارت با دفن جواز صدور توضیح در کرمانشاه استان قانونی پزشکی کل مدیر
میشود.ذکرنامعلومگرمعلتاولروزدفنجوازدردلیلهمینبهمیکشدطولروز50حداکثر

خب گزارش داشت:رگزاربه اظهار قانونی، پزشکی وظایف حیطه خصوص در رسانه اصحاب جمع در امروز خانی سلیم کرمانشاه، از فارس قانونیی تاپزشکی

سال عنوان1372حدود به داشت جا قضائیه قوه بطن در کل اداره یک عنوان نهادهایزبه از یکی هم االن بود قضائیه قوه قوهزیرمجموعه این یرمجموعه

سال از ولی میشود ورود72محسوب به نیاز روز علم و پیشرفتها رجوع، ارباب کثرت دلیل قانونیبه روپزشکی این از که بود حقیقت و جرم کشف در

شد.قانونیپزشکیسازمانبهتبدیل

از بیش کرمانشاه استان در ساالنه گفت: و دانست سازمان این وظایف از یکی را مصدومین معاینه معاینه50وی تصادفات و نزاع از ناشی مصدوم هزار

میشوند.

کل قانونیمدیر تشپزشکی به اشاره با کرمانشاه ازراستان بیش ساالنه گفت: اجساد، و2تا2یح به500هزار اجساد قانونیمورد بررسیپزشکی جهت استان

میشود.دادهارجاعحقیقتکشفوفوتتعیین

تص تشروی و معاینه خدمات بر عالوه هم کمیسیون مبحث کرد: داریح حتیریح راستا این در میشود، داده ارجاع قضایی مقام تشخیص براساس که یم

میشود.دادهارجاعهمهمجواراستانهایازپروندههای

تص مرخانی ژنتیک و آزمایشگاه بخش در کرد: کردستان،ریح همچون همجوار استانهای دیگر که است فعالیت مشغول کشور غرب قطب عنوان به استان کز

میدهیم.پوششنیزراهمدانوایالملرستان،

توانستیم گذشته سال دو طی شد: یادآور تشرم9وی سالن به مجهز را شهرستان مرکز دو کنیم، قانونیکزریح پاوهپزشکی و آبادغرب اسالم شهرستانهای در

یم.ردا

تص استان،رخانی به رئیسی آیتاهلل اخیر سفر این در خوشبختانه که بودیم کرده اعالم را خود نیازمندیهای استان به قضائیه قوه رئیس سفر از قبل کرد: یح

بگیرم.راصحنهوجوانرودپلذهاب،رسدو،شمارهکزرمچهارمجوزتوانستیم
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میشود داده ارجاع دادپزشکها این به طبیعی فوتیهای تمامی کرد: اضافه آرامستانها، محل در اجساد ساماندهی جهت دادپزشک استقرار به اشاره با وی

دا نظر در البته میشود، صادر دفن جواز باشد نداشته وجود قضایی مشکلی اگر اجساد بررسی از پس تشرکه بخش قانونییحریم مپزشکی به نیز کزررا

دهیم.انتقالآرمستانها

تق کرد: خاطرنشان نامعلوم، فوت علت عبارت با دفن جواز صدور توضیح در دررخانی قانونییبا نداپزشکی نامعلوم فوت علت خصوصرکرمانشاه در اما یم،

م علت میشود نوشته اول روز دفن جواز در که جوابرمواردی منتظر ما و دارند آسیب سم بررسی به نیاز اجساد که هستند موارد اینها گفت، باید نامعلوم گ

م علت عنوان با اجساد این رو این از هستیم آسیب نهایتارسم که میشوند تلقی نامعلوم به50گ را فوت علت آزمایشات، نتیجه شدن مشخص با بعد روز

میکنیم.اعالماحوالثبت

پپیام/انتهای

)۰۹:۰۰-۹۹/۱۰/۲۵(میشودیزراهانداکرمانشاهاستاندرقانونیپزشکیکزرم4

شد.یافتردقانونیپزشکیکزرم۴یزراهاندامجوزکرمانشاهاستانبهقضاییهقوهرئیسسفرباگفت:کرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدیاستانها-گروه

گفت در خانی اینکهوسلیم به اشاره با کرمانشاه، در تسنیم خبرنگار با قانونیگو کمتپزشکی با بیشترکرمانشاه نیرو اظهاررین میدهد ارائه را خدمات ین

است.شدهیحرتشسالنبهمجهزشهرستانکزرم9گذشتهسالدودرداشت:

م دو اینکه بیان با قانونیکزروی راهانداپزشکی پاوه و غرب اسالمآباد شهرستانهای پیگیزدر با کرد: عنوان است شده رئیسری سفر با و شده انجام یهای

شود.یزراهانداصحنهوجوانرودپلذهاب،رس،2شمارهکزرمشاملکزرمچهارشدهمقرراستانبهقضاییهقوه

س ساماندهی منظور به دادپزشک ایجاد به اشاره با برنامهرخانی گفت: آرامستانها در اجساد تشزیریعتر بخش شده مری به اجساد منتقلریح آرامستانها کز

شود.

ژنتیک آزمایشگاه اینکه بیان با قانونیوی مپزشکی عنوان به برایرکرمانشاه ایالم و لرستان کردستان، استانهای از افراد افزود: میکند فعالیت کشور غرب کز

میکنند.مراجعهکرمانشاهبهآزمایشاتاین

ساالنه اینکه به اشاره با به2500خانی فوت دلیل تعیین برای قانونیجسد تقپزشکی و میشود داده ندارارجاع استان در نامعلوم دلیل به فوت بیانریبا یم

میکنند.مراجعهقانونیپزشکیبهنفرهزار60تا50ساالنهکرد:

در اینکه بیان با امسال9وی یک33ماه شامل وزنفر گذشته32ن سال در آمار این گفت: دادهاند دست از را خود جان کار از ناشی حوادث اثر بر 25مرد

است.یافتهافزایشامسالکهبودهنفر
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قانونیکلرمدی درپزشکی افزود: کرمانشاه با9استان کار حوادث از ناشی مصدومین آمار امسال شامل465ماه وز15مورد گذشته450ن سال به نسبت مرد

است.داشتهدرصدی16کاهشبوده،مرد529ونز11شاملمورد540که

)۱۱:۴۳-۹۹/۱۰/۲۴(بویراحمدوکهگیلویهرانندگیحوادثازناشیفوتیهایدرصدی17.5کاهشگرفت،؛صورتامسالماهه9طی

داد.خبراستاندرامسالماهه9دررانندگیحوادثازناشیهایفوتیدرصدی17.5کاهشازبویراحمدوکهگیلویهاستانقانونیپزشکیکلرمدیبویراحمدوکهگیلویهایسنا/

چهارشنبه روز امینی به24کامروز ارجاعی رانندگی حوادث از ناشی متوفیان کل گفت: خبرنگاران جمع در ماه قانونیدی درپزشکی امسال9استان 132ماهه

است.داشتهکاهشدرصد17.5گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتتعداداینکهبودهنفر

است.بودهمردنفر108ونزنفر24ارجاعی،متوفیانکلازکرد:راظهاوی

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی کرد: خاطرنشان بویراحمد و کهگیلویه اداراتراستان به ترتیب به ارجاعی آمار قانونیین بویراحمدپزشکی 83شهرستانهای

دارد.تعلقنفر3بهمئیونفر23گچساراننفر،23کهگیلویهنفر،

در استان این تصادف از ناشی مصدومین کرد: بیان مصدومین با خصوص در امینی ایسنا، گزارش و9به هزار سه امسال این129ماهه که است بوده نفر

داشت.کاهشدرصد22.66قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداد

پیامانتهای

)۱۶:۳۲-۹۹/۱۰/۲۴(بویراحمدوکهگیلویهداشت-پیدرزخمی۲وکشتهیکیاسوجدرپارسپژوخودروگونیژوا

م رئیس ایرنا- مدیریاسوج- فورکز و حوادث واریت گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های مژیت زندان نزدیکی در پارس پژو خودرو وزکرگونی کشته یک یاسوج جا۲ی بر زخمی
گذاشت.

وا خبر داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز نژاد وحدت پارسژجهانبخش پژو خودرو مردمیدقیقه۳۰و۷ساعتحدودگونی تماس طی

شد.اعالمیاسوج۱۱۵اورژانسبه

شد.اعزامحادثهمحلبه۱۱۵اورژانسآمبوالنسدستگاهدوبالفاصلهافزود:وی

م مدیررئیس فورکز و حوادث بویراحمدریت و کهگیلویه پزشکی های سانحه،رتصیت شدت به توجه با کرد: جانیح دم در پارس خودرو سرنشینان از نفر یک

میشودیاهاندازرمانشاهکراستاندرقانونیشکیپزکزمر4تسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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باخت.

شدند.دادهانتقالیاسوجشهردردرمانیکزرمبهاولیهدرمانیاقداماتانجامازبعددیگرمصدومنفر۲کرد:عنواننژادوحدت

است.داشتهپیدرنخاعیضایعه۱۵۰وزخمیهزار۳۰کشته،هزاریکازبیش۹۵تا۱۳۹۰سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیسوانح

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار۶برافزون

آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب۹۶کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه

است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکهایاستانازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۴۰ازکمترداشتنبااستاناین

حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه ،۷۲۳استان شهرستان هشت دارای جمعیت نفر و۱۷هزار یکهزار و غربی۶۷۰بخش جنوب در سکنه دارای روستای

استشدهواقعایران

نیوزفرتاکیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۸:۳۱-۹۹/۱۰/۲۴(کرمانشاهنامعلوم-فوتعلتعبارتبادفنجوازصدورچگونگی

جوابدهی که دارند آسیب سم بررسی به نیاز اجساد که هستند مواردی اینها : گفت نامعلوم، فوت علت عبارت با دفن جواز صدور توضیح در کرمانشاه استان قانونی پزشکی کل مدیر
میشود.ذکرنامعلومگرمعلتاولروزدفنجوازدردلیلهمینبهمیکشدطولروز50حداکثرآن

کل مدیر امروز خانی سلیم ، کرمانشاه از جوان خبرنگاران باشگاه استانهای گروه گزارش قانونیبه :پزشکی گفت کرمانشاه قانونیاستان حدودپزشکی تا

عنوان1372سال به داشت جا قضائیه قوه بطن در کل اداره یک عنوان نهادهایزبه از یکی هم االن داشت، فعالیت قضائیه قوه اینزیرمجموعه یرمجموعه

سال از ولی میشود، محسوب ورود72قوه به نیاز روز علم و پیشرفتها رجوع، ارباب کثرت دلیل قانونیبه توجهپزشکی با که بود حقیقت و جرم کشف در

شد.قانونیپزشکیسازمانبهتبدیلنیازهااینبه

از بیش کرمانشاه استان در ساالنه : گفت و دانست سازمان این وظایف از یکی را مصدومین معاینه معاینه50او تصادفات و نزاع از ناشی مصدوم هزار

میشوند.

کل قانونیمدیر تشپزشکی به اشاره با کرمانشاه ازراستان بیش ساالنه افزود: اجساد، و2تا2یح به500هزار اجساد قانونیمورد جهتپزشکی استان

میشود.دادهارجاعحقیقتکشفوفوتتعیینبررسی

تش و معاینه خدمات بر عالوه هم کمیسیون مبحث افزود: داراو پروندههایریح حتی راستا این در میشود، داده ارجاع قضایی مقام تشخیص براساس که یم

احمدبویروکهگیلویهداشت-پیدرخمیز۲وکشتهیکیاسوجدرسپارپژوخودروواژگونیایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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میشود.دادهارجاعهمهمجواراستانهایاز

م ژنتیک و آزمایشگاه بخش در داد: ادامه کردستان،رخانی همچون همجوار استانهای دیگر که است فعالیت مشغول کشور غرب قطب عنوان به استان کز

میدهیم.پوششنیزراهمدانوایالملرستان،

توانستیم گذشته سال دو طی داد: ادامه تشرم9او سالن به مجهز را شهرستان مرکز دو کنیم، قانونیکزریح پاوهپزشکی و آبادغرب اسالم شهرستانهای در

یم.ردا

استان، به رئیسی آیتاهلل اخیر سفر این در خوشبختانه که بودیم کرده اعالم را خود نیازمندیهای استان به قضائیه قوه رئیس سفر از قبل گفت: خانی

بگیرم.راصحنهوجوانرودپلذهاب،رسدو،شمارهکزرمچهارمجوزتوانستیم

میشوند داده ارجاع دادپزشکها این به طبیعی فوتیهای تمامی افزود: آرامستانها، محل در اجساد ساماندهی جهت دادپزشک استقرار به اشاره با او

دا نظر در البته میشود، صادر دفن جواز باشد نداشته وجود قضایی مشکلی اگر اجساد بررسی از پس تشرکه بخش قانونییحریم مپزشکی به نیز کزررا

دهیم.انتقالآرمستانها

تق گفت: نامعلوم، فوت علت عبارت با دفن جواز صدور توضیح در دررخانی قانونییبا نداپزشکی نامعلوم فوت علت کهرکرمانشاه مواردی خصوص در اما یم،

م علت میشود نوشته اول روز دفن جواز سمردر جواب منتظر ما و دارند آسیب سم بررسی به نیاز اجساد که هستند مواردی اینها گفت، باید نامعلوم گ

م علت عنوان با اجساد این رو این از هستیم نهایتارآسیب که میشوند تلقی نامعلوم ثبت50گ به را فوت علت آزمایشات، نتیجه شدن مشخص با بعد روز

.میکنیماعالماحوال

دپیام/انتهای

)۰۵:۳۴-۹۹/۱۰/۲۵(یافتکاهشدرصد14البرزهایراهدرفوتبهمنجرتصادف

داد.خبراستاناینهایجادهدریرجاسالطیفوتبهمنجرتصادفاتدرصدی14کاهشازالبرزراهپلیسرییس

گودر رضا اعالمزسرهنگ براساس که داشت اظهار قانونیی مدتپزشکی این اند141در داده ازدست را خود جان البرز های راه در رانندگی تصادف اثر بر نفر

نیز مدت دراین همچنین کرد: اضافه .وی است یافته کاهش درصد هشت گذشته سال مشابه مدت به نسبت نیز رقم این ج106که به منجر تصادف حرفقره

البرز استان قبلردر سال مشابه مدت به نسبت که داده دهد.گودر18خ می نشان کاهش جازدرصد درسال که کرد خاطرنشان حوادث137یری اثر بر نفر

کاهش نیز رقم این که شدند مجروح البرز استان های راه در افزود:13رانندگی البرز راه پلیس .رییس است داشته دنبال به را مجروحان آمار هزارو6درصدی

جا525 درسال خسارتی گذشتهرتصادف سال مشابه مدت به نسبت رقم این که رسیده ثبت به البرز های راه در گفت46ی است.وی یافته کاهش درصد

جا درسال ای جاده تصادفات درمجموع که752هزارو6یرکه بوده دیگ47فقره دربخش .وی است شده کمتر گذشته سال مشابه مدت به نسبت یردرصد

جا درسال که یادآورشد خود رقم453هزارو236یرازسخنان این که کردند قانون اعمال را بودند شده رانندگی ساز حادثه تخلف مرتکب که متخلف راننده

قبل سال مشابه مدت به نسبت کنت14نیز البرز راه پلیس مهم های برنامه از یکی کرد: خاطرنشان وی است. داشته رشد درردرصد نامحسوس و محسوس ل

های دوربین همچنین گفت: البرز راه پلیس کنند.رییس می رصد را غیرمجاز سبقت و سرعت ازجمله ساز حادثه تخلفات و است پرتردد و اصلی های جاده

کنت و تخلف کرثبت جاده و البرز های راه در سرعت ورل هزار یک دارای البرز است.استان فعال -چالوس بز450ج راه، آزاد استرکیلومتر فرعی و اصلی راه گراه،

کنند.میترددالبرزاستانهایدرراهنقلیهوسیلههزار220ازبیشباشد.روزانهمیاستاناینهایراهبهمربوطکشورایجادهترافیکدرصد18که

مانشاهکرنامعلوم-فوتعلتتعباربادفنجوازصدورچگونگیان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۶:۵۵-۹۹/۱۰/۲۵(ایالمحادثهخیزجادههایدرگرکابوسماست؛فاجعهحددرتصادفاتآمار

مسافران مال و جان برای دائمی تهدیدی و شده تبدیل استان جدی مشکل به سالهاست ایالم استان های جاده خیز حادثه نقاط و کوهستانی محورهای

بطو میشود میکنند.بهرمحسوب داغدار را ای خانواده بار هر و میشوند حادثهساز روزانه که شده تبدیل قتلگاهی به ملکشاهی و مهران نظیر هایی جاده که ی

اساسی اقدام تاکنون پرخطر محورهای این از خودرو هزاران تردد وجود با و نیست دیروز و امروز بحث ایالم استان محورهای مشکالت ایلنا، گزارشخبرنگار

روسا و ظرفیت با جادههایی وجود است. نگرفته صورت حادثهخیز نقاط رفع و جادهها اصالح همچنینزبرای و طوالنی و تند شیبهای امن، نا و نامناسب ی

آف حادثه موارد جمله از ها راه سطح مرلغزندگی راستا همین روند.در می شمار به ای جاده ساز و ساخت بخش در قانونیکزرین جانپزشکی آمار کشور

سال در ایالم در ای جاده تصادفات حدود153را98باختگان جمعیت تناسب به که است کرده اعالم نف600فوتی کنندهرهزار نگران آمار کمی شاید ایالم ی

سال یک در یعنی باشد. جبران153ای خسارت یک بعنوان آنرا یافته توسعه کشورهای در که موضوعی اند داده دست از را خود جان ایالم های جاده در نفر

ویژه توجه نیازمند جادهای حادثهخیز نقاط و خطرناک بسیار خم و پیچ پر جادههای دارای کوهستانی، استانی عنوان به کنند.ایالم می قلمداد فاجعه یا ناپذیر

سف و نقاط این اصالح برای خبرنگاررمسئوالن به باره این در استانها عالی شورای در ایالم است.نماینده جادهای تصادفات کاهش و مسافران برای ایمن ی

راهدا کل اداره البته است. باقی خود قوت به همچنان ایالم استان مختلف نقاط در ای جاده مشکالت داشت: اظهار اینرایلنا، در تاحدودی استان سطح در ی

از که ایالم استان منطقه دو به ادامه در بیگی است.حمداهلل شده برطرف کامل طور به ای جاده مشکالت که معنی این به نه ولی داده انجام اقداماتی زمینه

حادت صورترشرایط این به نه اما گرفته شکل اقداماتی ملکشاهی و ایوان شهرستانهای جاده افزود: و کرد اشاره برخوردارند ای جاده مشکالت لحاظ به ی

رو چند شود. برطرف اساسی طور به جادهای مشکالت سازکه راه آالت ماشین کاملزی شکل به را ای جاده مشکالت اما بودند کار به مشغول مناطق این در ی

بسیار خیز حادثه نقاط دارای ملکشاهی جاده داد: ادامه نکردند.وی اینزبرطرف در ای جاده تصادفات شاهد هم گذشته روزهای طی متاسفانه است. یادی

رو ایم. بوده تصادفیزمنطقه مسیر این در که نیست سری به ها خانواده و نشود گرفته افرادی یا فرد جان و ندهد عوخ روزگ چند ننشینند. شان یزیزان

سا شانه نه اما کردند کار ها جاده این در نمیزپیمانکاران عمل و میدهند وعده مدام مسئوالن است. شده انجام خیز حادثه نقاط رفع نه و آسفالت نه ی،

حدود از استان جادهای مشکالت گفت: مط4کنند.بیگی پیش ایرسال جاده مشکالت رفع راستای در اساسی صورت به ای پروژه هیچ تاکنون ولی است ح

سا جاده راستای در را قدمی که کنند ادعا توانند می مسئوالن زمانی است. نشده برطرفزعملیاتی کامل طور به را خیز حادثه نقاط مشکالت که اند برداشته ی

پیگی و نظارت و اعتبار بدون کاره نیمه را پروژهها اینکه نه ملکشاهیرکنند جاده کرد: عنوان ها استان عالی شورای بروند.عضو و کنند رها خود حال به 20ی

ای هفته که است میدهند.4الی3کیلومتر دست از را خود جان تصادف اثر بر جاده این در که20نفر جاده ه100کیلومتر هم تومان بازسازمیلیارد یزینه

نیا و است خاکی ملکشاهی جاده نیست. بازسازآن برای انفجار به زمانزی مدت در جاده این اصالح کنند تالش و همت مسئوالن اگر ندارد. پایان6ی به ماه

به نیاز ملکشاهی جاده کرد: عنوان رسد.بیگی شود.4می می محسوب اربعین اصلی مسیر نظرم به البته و است اربعین دوم مسیر که چرا دارد شدن بانده

یافتکاهشصددر14لبرزاهایاهردرفوتبهمنجرتصادفآنالین:سپیدار|خبرخبرادامهادامه
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رئیس همتیزاده، رضا کنند.سرهنگ عبور مسیر این از اربعین زوار و شود باز کربال و اربعین مسیر آینده سال تا دارد احتمال هست؛ کرونا که نکنید را االن فکر

سهم استان خیز حادثه نقاط گفت: نیز ایالم استان راهور سا60پلیس ایمن و اصالح نیازمند سهم این کاهش و دارند تصادفات در حادثهزدرصدی نقاط ی

است.مدی جادهای راهدارساز اعتبارکل به توجه با داشت: اظهار ایلنا، خبرنگار به باره این در نیز ایالم استان جادهای نقل و حمل و داشتیمری اختیار در که ی

شهرسا و راه اداره اصلی های جاده متولی گرفت. قرار کار دستور در خیز حادثه نقاط حذف مورد دازدر که وظایفی به توجه با نیز ما و است نقاطری بیشتر یم

کا اولویت جزو را چشمکرزودبازده چراغ و نیوجرسی نصب عالئم، تابلو نصب جمله از جادهزیمان کردن چهاربانده داد: ادامه دلخواه ایم.نوراهلل داده قرار ن

صورت به است خیز حادثه بسیار که نقاطی از یکی ایم. داده قرار کار دستور در را حاضر» «حاجی به و2«ایوان» رفت ب2باند دررباند پیمانکار توسط گشت

پروژه این تاکنون است. اجرا ر40حال همچنین است. داشته پیشرفت تاکنونودرصد حداقل و شده انجام جاده این در آسفالت ایمن20کش برای کیلومتر

دازسا را «قالجه» تونل ساخت پروژه نیز ایوان شهرستان در کرد: عنوان وی است. شده انجام اصالحی اقدامات شهرستان این های جاده تقری که بهریم یبا

بردا ساربهره جدا جاده و نصب هایی نیوجرسی نیز ایوان شهرستان ورودی گرفت. صورت ایوان در که است هایی پروژه جزو و رسیده وزی است شده ی

سا ایمن تصزکارهای است.دلخواه پایان به رو آن شهرساری و راه حوزه در است. شده انجام نیز مهران به ایالم مسیر در نیوجرسی نصب کرد: پروژهزیح ی

توسط استان در مسیرها مابقی هستند. کار به مشغول مسیر این در پیمانکار سه و است اقدام دست در ایالم به مهران مسیر کردن بانده چهار جمله از هایی

کارند.بهمشغولپیمانکارتعدادی

)۱۰:۲۵-۹۹/۱۰/۲۵(کسیدکربنومونبامسمومیتاثربرهمدانیساله50مردگرم

شد.همدانشهردرساله50مردگرموخفگیموجبکربنکسیدومونگازگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی ارتین مردودکتر این کرد: اظهار ایسنا، با من50گو در غیرزساله نصب از ناشی که کربن، مونواکسید گاز با مسمومیت دچار خود مسکونی ل

شدند.استبودهگازاجاق

سالجا ماهه نه در استان این شهروند پنج اینکه بیان با وسایلروی از استفاده هنگام شهروندان افزود: دادند، دست از را خود جان گرفتگی گاز اثر بر ی

کنند.رعایتگرمایشیوسایلیرگیرکابهونصبدرراایمنینکاتبایدفعالیتمحلوخانهدرونفضایداشتننگهگرمبرایگرمایشی

قانونیکلرمدی یادآوپزشکی و شد سرما فصل در ویژه به ایمنی نکات به توجه افزایش خواستار همدان دوراستان ، کهنوشی پسر یک پیش چندی کرد: ی

داد.دستازراخودجانمسمومیتاثربراسدآبادشهرستاندرمیانسالمردینیزونهاوندیبرادر

مون گاز خروجی مسیر بودن باز و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم به باید گرمازا وسایل از استفاده هنگام شهروندان اینکه بیان با کسیدوکمالی

تص باشند، داشته توجه بخارکربن یا آبگرمکن از استفاده کرد: منریح در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش بدون فنی، نقص دارای ل،زیهای

میدهند.تشکیلرامسمومیتبهابتالمواردینربیشت

قانونیکلرمدی سپزشکی و سردرد همدان، تعدادراستان افزایش عضالت، سفتی اغما، و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد و استفراغ و تهوع گیجه،

دانست.بیشترقلبیبیماراندرعالئماینشدتوبرشمردکسیدکربنومونگازبامسمومیتعالیمازراهامردمکتنگیوخونفشارکاهشتنفس،

پیشگی برای گفت: بخارکمالی از باید گاز این با مسمومیت از استفادهری استاندارد غیر و نامناسب دودکش دارای یا دودکش بدون فرسوده و مستعمل های ی

نمیکند.یرگیوجلکربنکسیدومونگازتولیدازوجههیچبهدودکشبدونیهایربخاازاستفادهکهبدانیمونکرده

ایالمحادثهخیزجادههایدرگکابوسمری:الرسادممر|خبرخبرادامهادامه
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بسته فضای در اتومبیل نداشتن نگه روشن ندارد، مناسب و کافی تهویه که محدود و بسته فضای در آتش نکردن روشن همچون توصیههای به توجه وی

دانست.موثرگرفتگیگازازناشیتلفاتکاهشدرراآبگرمگنویربخالولهصحیحنصبدودکشها،برایمناسبکالهکازاستفادهگاراژ،

قانونیکلرمدی تپزشکی همدان منأاستان حمام و آشپزخانه برای مناسب تهویه نصب بر عالوه شهروندان کرد: روشنزکید نیز و حمام در آبگرمکن نصب از ل،

کنند.یرخودداخانهداخلمحیطداشتننگهگرممنظوربهآشپزخانهدرگازاجاقشعلههایکردن

ت با بخاأکمالی از چنانچه براینکه مختصرکید باید میکنید استفاده محیط گرمایش برای گازسوز های طری از تهویه ازری و کرد ایجاد فضا در پنجره یا در یق

دادند.دستازراخودجانکربنکسیدومنگازازناشیمسمومیتاثربرنفر16گذشتهسالگفت:کرد،یرخوددامنافذکاملبستن

پیامانتهای

الفیرخبپایگاهدیگر:منابع

ازبعدحوادثوجنگباتنگاتنگیارتباطُکردنشینمناطقدراجتماعیافسردگیازیادیزبخشمعاصر/انسانروحیانهرموافسردگی
)۱۰:۴۷-۹۹/۱۰/۲۵(کردستاندارد-آن

تارم درازای به مفهوم این زندگی؟ امتداد یا زندگی تقابل در ای واژه گفترگ، این در اماآنچه است؛ کرده مشغول خود به را بشر ذهن «احمدویخ با گو

نظ کتاب نویسنده و پژوهشگر شناسی، جامعه دکترای مرغالمی» مطلق واژه ایم، نشسته تحلیل به دین شناسی جامعه های واژهریه بلکه نیست؛ عینی گ

متح زنده انسان همان یا افسردگی راررایج ها آدم کردار و رفتار و کند می بازنموده بدن زبان در را پرهیاهو تنهایی انسان امروزه که است چترزک این سایه یر

آمار بررسی برد. می قانونیسیاه وپزشکی هزار هشت ثبت با امسال ماهه هفت در نزاع آمار که دهد می نشان مشابه44کردستان مدت به نسبت پرونده

چشمگی افزایش استان این در گذشته، اینرسال که است یافته مدری عصر در ها انسان تحمل آستانه سقوط چگونگی و چرایی در اینریشه در آنچه دارد. ن

در ساده ظاهر به واژه این از را ما شناختی و معرفتی نظام که است جمعی افسردگی های داللت و مدلول دال، شناختی جامعه تحلیل خوانید، می مصاحبه

کشد.میچالشبهوکردهیفرتعشناسیجامعهروانشناسی،مکانیسم

مد عصر مر*انسان کرد سعی خارن به بودند، ها روستا و شهرها دل در که هایی گورستان کند، دور خود از را کمتررگ را ها مرده تا شدند منتقل شهر از ج

م واقعیت از غیر مردن احساس اما جامعهرببیند؛ منظر از افکنده سایه جوانان ویژه به معاصر انسان روان و روح بر که افسردگی و دلمردگی این است، گ

چیست؟ازناشیشناختی

مد مرعصر مساله با تنگاتنگی ارتباط جهت دو از نئولیبرالی اجتماعی حیات ویژه به و بیشترن مفهومی و موضوعی حیث از است؛ داشته ورگ تعامالت ین

نظ و کالمی مرارتباط مفهوم با مری و مآگرگ به توجه است. بوده دوران این در کیرگاهی از بسیارگ و هایدگر تا نیچه و اگرکگارد از هازی یستانسیالیست

م و ما ارتباط از بحث ضرورت تا نظرگرفته آرای در قرگ سه دو، اجتماعی حیات که دهد می نشان همه و همه الیاس، و بنیامین چون اندیشمندانی نری

م از بحث ها دوران همه از بیش نظراخیر، ضرورت یک به را مرگ مساله خود دیگر سوی از است. کرده مبدل مفهومی و حیاتری در رویداد یک عنوان به گ

مد مدرفرد دوران طی سرن، بوده مفهومی شدهرن حذف معاصر انسان اجتماعی حوزه از الیاس) و (بنیامین شناس جامعه متفکر دو این قول به که شده کوب

در حکمتی فاقد انسان را معاصر انسان و آورده حساب به اجتماعی حیات از زدایی حکمت و معنازدایی از بخشی را مفهوم این طرد و حذف بنیامین است.

س و خانمان بی شکلی به که گیرد می غرنظر یک خویش، جهان با رویارویی در میرگشته نظر به معنا فاقد و شیزوئید و گسیخته هم از انسان یک و یبه

کربندکسیومونبامسمومیتاثربرهمدانیلهسا50دمرگمرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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مد عصر در اندیشمندان، این نظر به گیررسد. شکل جداسارن، خود با پزشکی، چون نهادهایی کردنزی جدا آن نتیجه که برداشته در را اجتماعی انفکاک و ی

بیما از بحث در نهادی های نظارت افزایش و جامعه، افراد دیگر از مربیماران و طوری به است، بوده سازمانرگ و نهادها ساخت با است معتقد الیاس که ی

بیما متصدی مرهای و مری با رویارویی مرگ، شناخت و مرگ و انسان تعامل از ناشی های آموزه و حکمت انتقال و تهیرگ ای زندگی به را خود جای گ،

م اضمحاللراز را آن هایدگر که است وضعیتی همان این است. داده دانایی از تهی آن زعم به و مآگ به رو معمارانرگاهی شاید آورد. می حساب به گ

مد روانشناختی گفتمان و مرنهادها کردن دور مرن، از ناشی های هراس کاستن از نشانی کودکان حضور از ویژه به و جامعه از را جلرگ و مرگیوگ از گری

نشد، معاصر انسان خاطر آسودگی و آسایش موجب تنها نه اجتماعی تفکیک این خود که دهد می نشان امر واقعیت اما باشند، آورده حساب به هراسی

ت افسرده معاصر انسان تربلکه دلمرده و مدرین عصر و ما رویارویی کند. می تجربه را خود عصر تنهارین که کشد می تصویر به را دردناکی های تجربه ن،

چی آن در توان می را عمومی افسردگی و دردناک تجربیات این از الینفکی بخش نیست. غرب جوهزخاص شکلی به که آورد حساب به تغییرری محصول ی

نیز بخشی و است معاصر انسان اجتماعی حیات در چیرماهوی آن در مازیشه که دارد برری تولید اولویت به را آن زود خیلی بالنکی و سیمون سن کس،

اجتماعی،زتو فراغت و رفاه به دستیابی به نه زندگی و کرده گرفتار تولیدی کار و تولید جنون به را اجتماعی حیات که بود اولویت این بودند. داده تشخیص یع

مد ملت دولت سیاسی ساخت را شرایطی چنین است. شده محدود روزافزون و فزآینده تولیدات به فربلکه چون شناسانی جامعه آنچه و وون گامبن،آکو

تبدیلزذیل برای افراد تامین و تاسیس برای است مکانی عصر این در زندگی است. کرده تر بغرنج مضاعف شکلی به اند، کشیده چالش به سیاست یست

است. افکنده سایه افراد فردی و اجتماعی هویت تمام بر ماشین سوژه/ از شکلی اقتصادی. دستگاه در مفید و سیاسی دستگاه در مطیع های سوژه به شدن

مد اجتماعی مرحیات به اندیشیدن برای جایی معاصر انسان برای دیگر استرن حیاتی هست چه هر است؛ نگذاشته باقی خود مجدد اکتشاف و ازآگ کنده

است.کردهروروبهتمامخانمانیبیوکاملمعناییبیباراانسانبارهیکبهکههایینامالیمتیوافسردگی

بیکا خود، علمی های تحلیل در شناسان روان درر*برخی که حالی در کنند، می قلمداد اجتماعی افسردگی بروز دالیل از را اقتصادی شدید نوسانات و تورم ی،

دانما جمله از یافته توسعه ناشیرکشورهای تواند نمی اجتماعی افسردگی کشورهاست. سایر از بیش خودکشی و افسردگی میزان اقتصادی، کامل رفاه با ک

چیست؟پیچیدهموضوعاینازشماشناختیجامعهتحلیلکند.میتشدیدرااجتماعیافسردگیمادی،کمبودهایبلکهباشد،مادیکمبودهایاز

بز مانع خود اجتماعی، و فردی مسائل و مشکالت عوامل و دالیل یافتن برای خود تقدیر قابل های تالش تمام رغم به شناسی درروان راه سر بر وسیعرگی ک

تصو چنین شاید است. بوده مسائل این دررتر مفهومی توسعه به آنکه از بیش شناسی روان اما برسد، نظر به انصاف و لطف از خالی اندکی شناسی روان از ی

اجتماعی ابعاد خود، مطالعاتی محدوده در فرد جایگاه تثبیت با شناسی روان آن. امحای گاهی و مساله تحدید برای است عاملی خود بپردازد، ممکن جوانب

بیکا چون ای کلیشه دالیل کردن پیدا پی در چندان شناختی، روان های دیدگاه برعکس شناسی جامعه است. کرده کتمان حتی گاهی یا کمترموثر را ورآن ی

ساختی دل در مساله مطالعه جوید، می فردی و اجتماعی مسائل مطالعات در شناسی جامعه آنچه نیست. آن صرف معنای به اقتصادی شدید نوسانات و تورم

بیکا خود واقع در است. ای منظومه و بررآپارتوسی مسبوق که هستند شرایطی و ساختارها محصول باشند، پیشینی و اصلی عواملی آنکه از بیش تورم، و ی

آغاربیکا دالیل تصور آیند. می حساب به تورم و دزی برای مستقل و درین از بلکه کند، نمی هموار را شناخت راه تنها نه اجتماعی افسردگی افسردگیرک ک

نئولیبرال اقتصادی/سیاسی های نظام در ویژه به و اجتماعی افسردگی از شناسی جامعه آنچه آورد. می عمل به ممانعت آن عمیق و دقیق معنای در اجتماعی

بیناساختا حال عین در و ای بینارشته است ای مطالعه دهد، می دست قابلربه انتظاراتی همچنین و ساختارها از وسیعی مجموعه با تعامل در افسردگی ی.

ت اجتماعی، تعامالت اشکال زندگی، سبک بدن، از اعم ساختارها این نوین تولیدات اند. کرده خلق ساختارها این که است قدرترمطالعه ضرایب نیروها، کیب

مد اقتصادی های نظام و نهادها در دارد. بسزایی نقش حال و آینده از ما فهم در همه و همه ها، مقاومت و ها تنش بیکارو ورن، ها تنش و تورم و ی

خود اقتصادی مارافت کنند. می تحمیل افراد بر نهادها این که دارد هایی ستم و تهدیدها در دریشه درستی به آغاز همان از او طرفداران و بودندرکس یافته

دا سرمایه نظام چیرکه نهایت در آن، به وابسته های دستگاه و بیکازی جز آورد نخواهند ارمغان به معاصر انسان برای شهری آپارتاید فالکت، رنج.ری، و ی

جنگباتنگاتنگیارتباطدنشینُکرمناطقدراجتماعیگیدافسرازیادیزبخشمعاصر/انسانروحیانهمورگیدافسرس:دپرکر|خبرخبرادامهادامه
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مد اجتماعی حیات که است ای منفی تبعات شمار بی از یکی اجتماعی ناگرافسردگی به اجتماعی افسردگی است. آورده همراه به معاصر انسان برای یرزن

چی نهایت در اما بودند، بشر رهایی و رفاه نویدبخش آغاز در چند هر که است نهادهایی و ساختارها نتیجه و مدزخروجی بشر برای ناکامی و رنج جز بهری ن

نیاوردند.ارمغان

نابراب شود، می جوان قشر ویژه به انسان اجتماعی افسردگی و دلزدگی انباشت موجب زمانی فرآیند در آنچه من نظر درر*به فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ی

چیست؟زمینهایندرشماشناسیجامعهتحلیلگرانی.وتورمبعدیتکمولفهنهکند؛میمرتفعرااجتماعیطبقاتوشکافدیوارکهاستجامعه

ورنابراب اجتماعی حیات تسخیر با که است نهادهایی تسلط محصول خود نوین، نئولیبرال های نظام ویژه به و جامعه در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ی

کامل معنای به نامیدند، می آزاد کار دارای آزاد انسان روشنگران آنچه از انسان آن در که اند کرده تحمیل جامعه بر نوینی اجتماعی ساخت جامعه، اقتصادی

اجبا و فشار اعمال نوع هر از خالی آزاد کار تصور است. شده جدا مارکلمه کانت، آرای در را بهری آنان کرد. مشاهده توان می و... سیمون سن بالنکی، کس،

د انسانردرستی برای زندگی دلیل همین به است. زندگی خود در آزادی عدم مسبب انسانی، حیات اصلی شاخص عنوان به کار در آزادی عدم که بودند یافته

مابعد تحوالت رغم به چند هر کار های محیط در افراد روابط شدن ماشینی است. شده نزدیک غیرانسانی و حیوانی زندگی یک به برهنه شکلی به معاصر

مد عصر ای مرکارخانه شکلی به چندان قرن، در آنچه از کمتر شاید و ملموس و اماریی دارد، موضوعیت است بوده اندیشمندان اصلی مبحث نوزدهم ن

سراس تسلط و مصادره های سیاست و جامعه تسخیر ورهنوز اجتماعی حیات بر عنوانزی تحت سیاسی/زیستی، حیات از الینفکی بخش سیاست، یست

نابرابژایدئولو شرایط چنین در آید. می حساب به عنصریک خود بلکه ناهمساز و نامناسب شرایط معلول نه شاید مدیری برای کاربردی جامعهری بهتر یت

ف آنچه برسد. نظر مدوبه دولت خصوص در مدرکو های دولت او، نظر به ادعاست. این مبین درستی به دارد می بیان برداشتنرن میان از برای ای برنامه ن

نابراب و مدیرفقر است مالک آنچه ندارند، تصویری چنین با آنهاست. جنگریت از بعد ویژه به جوانان افسردگی است، دست در نئولیبرال های نظام از که ی

بستر در دیگر طرف از اجتماعی حیات بر اقتصادی های سیاست کامل استیالی و طرفی از شناختی هویت الگوهای اضمحالل رسید. خود اوج به دوم جهانی

پلیسی/ایدئولو کامال ایدئولوژساختارهای های تنش به آغشته که غرب بودژیکی ای اجتماعی افسردگی کلیدی دالیل بودند، لیبرالیستی و کمونیستی یکی

بیشت عمومیت اجتماعی، افسردگی از نوع این که بود آن جهانی جنگ دو بین اندیشمندان نسل اجتماعی افسردگی از آن ممیزه وجه چندانرکه و داشته ی

بیکا چون دستی به حاضر دالیل یافتن دلیل همین به رسد. نمی نظر به خواص زدنرخاص گره تنها جوانان اجتماعی افسردگی دالیل یافتن برای تورم و ی

های نظام ماهوی ساخت همان در است بهتر شاید را باشد اضمحالل و افسردگی این اصلی خاستگاه و سرآغاز توان می آنچه است، همدیگر به پیامدها

است.شدهمستولیمعاصرانسانبرنرمدعصردرویژهبهکهجستایسیاسیاقتصادی/

و شده قطع خانوادگی ارتباطات است. شده تبدیل فردگرایی به همگرایی از فرافردی و فردی بین ارتباط و ای هسته به گسترده از ها خانواده شکل *امروزه

قشر ویژه به مردم توقعات افزایش داستان بلکه نیست فقر قضیه این برسد، اول به تا کند شروع آخر از خواهد می او اند، برده فرو خود الک در سر جوانان

چیست؟موجودوضعیتازجوانانرفتبرونبرایشماراهکاراست؛زندگیازجوان

الگوهای از بخشی را فزاینده مصرف و گرایی مصرف که است هایی سازمان و نهادها همان محصول خود فرد توقعات تبلیغزافزایش و معرفی جامعه یستی

سلسله معیشت، نوع با تنگاتنگی ارتباط خانواده گسترده شکل تر پیش رسد. می نظر به مصرفی الگوهای همان از بخشی هم خانواده اشکال خود اند. کرده

مد خانواده تحول اکنون اما است. داشته ها سکونتگاه فضایی/کالبدی ساخت و قدرت ازرمراتب مشخصی انواع حتی و ای هسته خانواده سمت به ن

ب در را انتخاب آزادی و فردی استقالل مصرف، از معینی سبک ای، پساهسته و ای غیرهسته های کاملرخانواده معنای به آزادی آنکه از بیش که است گرفته

ام باشد، کارکلمه است گیری شکل خانواده، از متنوعی انواع جامعه. شدن اتمیزه و گرایی مصرف افزایش در فانترکردی زندگیزی به میل جنسی، های ی

الکچ فانترهای نشانگر هرچند و... مرفه فوق و وزی شدن وزیک افسردگی موجب عمل در اما است، شده معاصر انسان بدن و زندگی شدن شناسی یبایی

از شکل این تولید با مرتبط نهادهای خود است. شده جوانان ویژه به و معاصر انسان شده ایزوله فانتززندگی و شناسی یعنیزیبایی خود مخاطبان شدن، یک
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س و ارضا میان مرز در همواره را جوانان ترمیل اصلی این و اند داشته نگه تحرکوب در عامل حرین و ساریک است،زیص پیوستار این در ماندن برای آنان ی

چیرپیوستا آن در جوان که حزی سوژه جز نیست جامعهری در افسردگی وضعیت از رفت برون برای راهکار یافتن افسردگی. سوژه آن زعم به و دیدن یص

ت اصلی است، شده افسردگی موجب که مسائلی نقد و شناخت شناسی جامعه در نیست. درمانگرایانه و واضح روانشناسی و پزشکی مثل چندان ینرشناسی

دم اشکال جامعه که زمانی تا رسد. می نظر به بیهودهوراهکار اندکی افسردگی حل راهکارهای کردن پیدا از بحث شاید نرساند ظهور منصه به را خود کراتیک

باشد.

مناطق های استان اینکه به توجه با شما منظر از گذارد؛ می تاثیر ها انسان روان و روح بر متمادی سالیان تا جنگ پیامدهای شناسی جامعه دیدگاه *از

بیشت تحمیلی ساله هشت جنگ در درکردنشین جنگ عینی های پدیده با گرچه آن از بعد نسل و اند شده متحمل را جانی و مادی های آسیب نبودهرین گیر

کرد؟کارچهبایددیاراینمردمانروانبرکهنهزخماینترمیمبرایاست.زدهآنانروحواندیشهبرچنگجنگ،ذهنیمفروضاتامااند

تا شکلی به دراز و دور سالیان طی کشور غرب کردنشین بسیاررمناطق تغییرات مدت طوالنی های جنگ تناظر و میانجی به وزیخی دیده خود به را یادی

بسیا های جنگ امروز تا کهن اعصار از منطقه این در اند. کرده تجربه را آن از ناشی های تنش آخریرانواع و است داده بارخ کرد مردمان که را جنگی ین

جنگ اند، کرده تجربه خویش تن و بز8جان ویرانی آثار غرب کردنشین استان چهار هر در جنگ این است. عراق و ایران هنوزرساله که گذاشت برجای گی

فروپاشی و نیافتگی توسعه از ناشی آثار خورد. می چشم به آن آثار اجتماعی روانی/ شکل در و کالبدی/فضایی سطح دو در اقتصادی،زهم های یرساخت

تراب های راه ترانرفقدان و بسیازی و تخریتی از تاری بر جنگ که دیگر های وریب اجتماعی حیات از بخشی هنوز گذاشته، برجای منطقه این اینزک یستی

مناطق شیمیایی، های بمباران است. دربزمردمان چنان را کردستان، از مریادی سردشت، شامل مناطق از بعضی در کرد مردم هم هنوز که است یوان،رگرفته

بسیا مناطق و کرمانشاه در گرزرده به دست آن با خطه، این از بسیارری تعداد هم امروزه مرزیبانند. مناطق در ضدنفر های مین از کهزیادی دارد وجود ی

ط از جنگ از بعد های دولت دارد. دنبال به جبرانی غیرقابل جانی تلفات سارگاهی مرفه های سیاست کردن پیاده مردمزیق این خواهی حق و زدایی مین ی،

بخش بکاهد. مردم این اجتماعی روانی/ های تنش میزان از که باشد هایی برنامه جمله از تواند می جنگی قربانیان عنوان کهزبه اجتماعی افسردگی از یادی

جمله این به جهان در کسی هر از بیش کردها دارد. آن از بعد حوادث و جنگ با تنگاتنگی ارتباط شک بی است، مشاهده و توجه قابل کردنشین مناطق در

اندیشد.میمابههموارهجنگامانیندیشیم،جنگبهماشایدکهدارندایمانتولستوی

افسردگی غالب گفتمان هستند، فعال فرهنگی و اجتماعی ادبی، تحلیل حوزه در که زبان کرد دانشگاهی تحصیلکرده جوانان بیشتر امروزه غالمی *دکتر

نوشتا و شفاهی ادبیات در نگاهراجتماعی با و دارند گرایش علمی زندگی سبک به زندگی های سبک شناسی سنخ لحاظ به که قشر این است. پدیدار آنان ی

اند؟آمدهگرفتاراجتماعیافسردگیهژمونیدایرهدرچراپردازند،میزندگیمتنبرونودرونهایدادهتحلیلبهعقالنی

حیث از اما است، عمومی اجتماعی افسردگی با مشابه چند هر که کرد مشاهده اندیشمندان و نویسندگان آثار در توان می را اجتماعی افسردگی از شکلی

ژرفا این است. آن از تر ژرف و تر ضخیم محتوا و درمفهومی در تاریشه شکلی به که دارد حیاتی و خویش جهان از نویسندگان روبهرک طرد با را آنان یخی

د تحصیالت، دارای دانشجویان و نویسندگان است. کرده تررو خاص بسیار ساختارک های خشونت سنتی، های بنیان زوال ماندگی، عقب تنهایی، از وری ی

زبانی، و قومیتی های تنش کردزبان، دانشجویان برای است. ساخته متمایز هستند، رو روبه افسردگی پدیده با که افرادی دیگر از را آنها همین که دارند رنج

د برای رسد. می نظر به اساسی اصل یک جامعه آحاد دیگر از بیشتر یکیربسی شود؛ می دیده افسردگی از شکل دو کردستان آثار در اجتماعی افسردگی ک

دیگ و فولکلور و شفاهی آثار در مدرافسردگی آثار در افسردگی اجتماعیری افسردگی شناسی نشانه عنوان به توان می کردستان شفاهی ادبیات در آنچه ن.

مد معنای در اجتماعی افسردگی از بیشتر واقع در کرد، اجتماعیرمعرفی افسردگی شفاهی ادبیات از جایی کمتر در نیست. بیش فردی ناکامی یک آن، ن

آثار دیگر و کردستان شفاهی ادبیات در توان می را فردی ناکامی بر مبتنی شده روایت رویدادهای یا راوی فرد های ناکامی است. شفاهی ادبیات از بخشی

غی مدرادبی معنای در افسردگی بر مبتنی های نشانه و فاکتورها دارای کدام هیچ که کرد مشاهده اجتماعیرکردی افسردگی مفهوم که حالی در نیستند. ن
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مد عصر و ما رویارویی لحظه از تاردرست های ناکامی و ها فقدان با تنگاتنگی ارتباط و است شده آغاز اجتماعیرن افسردگی دارد. کرد مردم اجتماعی یخی/

همین محصول تاآخود اجتماعیرگاهی افسردگی نوعی توان می را کرد دانشجویان اجتماعی افسردگی که هست هم دلیل همین به و است اجتماعی یخی/

آورد.حساببهگاهانهآ

ل زعم سو*به اگر سردرکاچ کالف را معاصر انسان افسردگی و دلزدگی تنهایی، بهرگشتگی، را معاصر انسان زندگی ابژه و سوژه شکاف نتیجه در که بدانیم گمی

م چیرنوعی چنین دانید، می زندگی دوباره احیای و خوداستعالیی برای فرصتی را رمان و ادبیات شرایط این در شما آیا دهد، می سوق معنا بی توجهزگ با ی

است؟میسرنویسندگانهمنشینیهایکانونوادبیهایانجمننبودناکتیوبه

تصویول واقع در گرفت. نظر در استعالیی خانمانی بی کامل مصداق را آن پرداخت، رمان دوره مساله به وقتی جهانرکاچ تصویر داشت نظر در رمان از او که ی

باشد، جهان از کمیک تصویر یک آنچه از بیش بادی های آسیاب به حمله میانجی به جهان تغییر و مشکالت حل برای کیشوت دون تالش بود. کیشوتی دون

سردرتصوی و ها ارزش از است لری آنچه جهان. با رویارویی در انسان تصویوگمی دارد، نظر در غرکاچ ها ارزش آن در که جهانی از است وری ناکارآمد یب،

پیشامد و پیشین های دوره در که حالی در میرکاذبند، خاطر آسوده جهان دل در انسان وزن، هستی دیگر دوره این در حال وآیست، توامان ارتباط گاهی

از تهدیدکننده شکلی به هستی ندارند، ای تنیده باآدرهم برای راهی دیگر یونان عصر در اسطوره برعکس رمان است. شده جدا موطنزگاهی و خانه به گشت

نوستالو و غربت درد هست چه هر لژنیست، نظر به است. خانه فقدان مدوی عصر در که دیدگاه این دادن نشان با شدنرکاچ تباه و ابژه و سوژه انفکاک ن،

شوند انحطاط دچار خود نیز تباهی این با رویارویی ابزارآالت حتی تا شده موجب جهان و تکنولو(جان و علم بزنگاهژهمانند این در را رمان کند می تالش ی)،

مد عصر شده کتمان و گمشده کلیت به همچنان تواند می که کند فرض ای نقطه کهرتنها اندیشد می کلیتی به هنوز که است رمان قهرمان تنها بیندیشد. ن

غ و بیگانه هم از جهان و جان آن لردر قول به واقع در نیستند. عصویب به ما اشتیاق همچنان ها رمان زندگیرکاچ، در میانجی بی نحوی به کلیت آن در که ی

ل تصویر انگیزند. برمی را است داشته دوحضور در توان می را کلیت از تارکاچ از او بارک رفته دست از کلیت مثابه به مدزیخ عصر در او ای مساله بهریافت. ن

با به امیدی دیگر و است افتاده اتفاق باره حدودیزیک تا داستان نیز کرد نویسندگان برای است. رفته دست از کلیت همین تصویر رمان نیست. آن گشت

مد عصر های بارقه اولین با رویارویی آغاز همان از کردستان در رمان است. آثاررمشابه اولین گرفت. قرار توجه مورد فاخر ژانر یک عنوان به کردستان در ن

م های دولت سختگیرانه های سیاست شهرنشینی، کند. می روایت باز را کرد انسان فراق و غربت درد تزکررمانی و عراق در ویژه به هایری کوچ و تبعید کیه،

هنراجبا آثار از ای مجموعه عصرری با رویارویی از ناشی ترومای که گفت بتوان واضح طور به شاید گذارد. می نمایش به رنجنامه قالب در را نویسان رمان ی

ترمد اصلی آزرد، می شدت به را کردستان جامعه که هایی رنج و اندرن نکرده تالش گاه هیچ نویسان رمان چند هر است. بوده رمان نگارش برای عامل ین

پیشامد برانگیز تنش کمتر و آرام جمیلرجامعه تمو، فواد آثار همانند نویسان رمان آثار اولین که گفت توان می اما بگیرند، نظر در خود استعالیی الگوی را ن

آغا دوره این از اند. درآمده نگارش به کردستان جامع سنتی اجتماعی حیات با تعامل در همچنان نوعی به دیگران و درزسائب سیاسی های تنش بعد، به ین

رمان گاهی دلیل همین به گذاشت. کرد نویسندگان روحیه بر مستقیمی تاثیر دوم جهانی جنگ از بعد جغرافیایی های نقشه در جهانی تغییرات و کردستان

هن تمهیدات و الگوها تناظر به نیز گاهی و داده موضع تغییر انقالبی مانیفست به گاهی و سیاسی شعار و متن یک هایربه سویه تزی شناختی بهریبایی ی

بسیا کار در که ای سستی و فطرت حاضر حال در است. گرفته مجارخود فضای از تاثیر بدون هم آن که آمده وجود به دانشجویان و نویسندگان از وزی ی

هن آثار نیست، زندگی شدن سایبرنتیکی حد از بیش عمومیرتوسعه اجتماعی ارتباط عدم و نبودن اکتیو این شاید است. دسترس در کمی بسیار رمانی و ی

ادعا این نمایانگر شاید که رمان نگارش به کردستان و جهانی سطح در تمایل عدم یکی داد؛ گره اساسی اصل دو به شناختی جامعه شکلی به بتوان را رمان با

ابزا آن رمان دیگر که مجارباشد فضای اینکه دوم و گذارد می نمایش به را انسان خانمانی بی که نباشد هنزی و ادبی تمهیدات و استعارات برای جایی یری

هن آثار و رمان و نگذاشته ایربرجای صفحه چند و مینیمال های کتاب نگارش به گرایش امروزه داشت. نخواهند نمو و رشد توانایی فضایی چنین در دیگر ی

مجا فضای سلطه همین بازنماینده امازخود نویسندگان، از توجهی قابل تعداد گرانقدر آثار رغم به نیز کردستان در است. اجتماعی حیات شدن مینیمالی و ی
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است.کردهمحدودومسدودیادیزحدودتاآثاردیگریارماننگارشبرراراهوبودهحاکمشدتبهشدهمینیمالیفضای

شع احساس بیان و ها واژه ورای در ادبی افسردگی کرد، ادیبان داستان و اشعار برخی درونمایه اینر*درتحلیل زند؛ می موج داستانی عناصر و ها روایت و ی

چرا؟هستید؛کردزبانآثاربیندرادبیافسردگیمیزانفراوانیبهمعتقدآیاوچیستازناشیامر

هن و ادبی آثار در درافسردگی جنس از افسردگی آنکه از بیش بیماری یک یعنی آن روانشناختی سنخرک از است ای افسردگی باشد، برایآی واقع در گاهی.

با به را مومن که است گناه این دین دستگاه در تر پیش اگر آنومیک. است حیاتی بالذاته اجتماعی حیات جهان، جای هر در اندیشمندان و گشتزنویسندگان

گ اجتماعی زندگی بودن آنومیک اجتماعی، دیدگاه در کند، می تشویق جامعه صورتبندی باز و اصول حیاتزیربه آن تناظر به نویسنده و اندیشمند که است ی

گفت بتوان شاید که شیزوفرنیک وضعیتی نوع از است ای افسردگی آنومیک، وضعیت از ناشی افسردگی دهد. می قرار بررسی و بازبینی مورد را خود اجتماعی

ناقلمروپذی و سیالیت از شکلی شیزوفرنیک، وضعیت این غلتاند. درمی روزمره زندگی به را اندیشمند آنچه از رفت برون برای است مناسبی میرراه او به را ی

س و بندد می را ها امکان تمام «همان» مثابه به آنچه از فراتر بتواند که تواندربخشد می همین و بیندیشد ها امکان تکثر و تنوع از جهانی به کند، می کوب

گیرند.زسرآغا می شکل اقتصادی و اجتماعی های فروپاشی از پس که یافت شود می ای سوخته های نسل در را آن بارز مصداق که باشد ای افسردگی بر ی

ما و بنیامین از دوم، و اول جهانی جنگ میانه هنرمندان و شناس جامعه متفکران نسل همانند ها نسل سراین نسل با و...، هسه تا بلوخ شدگانرک کوب

دآنا در حتی که ای روانشناختی های افسرده و جهانرگاه آنومیک شکلی به که ای اجتماعی های افسرده نسل دارند. تفاوت کامال ناتوانند، افسردگی دالیل ک

د شیزوئید و رفته در زهوار جهانی سر یک را نوعیرخود از است نسلی اند، کرده وآک معنا فاقد را اجتماعی حیات همواره که غمناک عینآگاهی در و گاهی

اجتماعی افسردگان برای جهانی چنین یابد. می کلیت و انسجام فاقد جهانآحال در تغییر اساس در آنان تالش یابد. تغییر باید آنومیک، اندیشمندان و گاه

نمی اضمحالل دام به راحتی به را افسرده فرد که حیث آن از افسردگی، از شکلی چنین دهد. می قرار جهان رودرروی را آنان مستقیم طور به که راهی است،

از شکلی تواند می اینکآاندازد، جهان. به نسبت تقصیرمندی از شکلی آورد. می حساب به مقصر را خود همواره آنومیک شخص که شود تصور غمناک گاهی

آنچه با رویارویی جهانردر اضمحالل گناه مردمان دیگر و او که است آن از درست نیز او اجتماعی افسردگی و دانسته مقصر را اطرافیان و خود است داده خ

سی حیث این از اجتماعی افسردگان کشند. می دوش بر وضعیتیزرا نه زایاست آنان برای اجتماعی افسردگی دلیل همین به خویشند. زمانه کاموی یا یف

خلق به اجتماعی سیاسی/ های بحران دوران در ویژه به که یافت توان می را کرد نویسندگان میان در ویژه به نویسندگان از نسلی زندگی. پایان و انزوا برای

گرانقد بسیار وررآثار اهتمام بهتزی گونای اند. تریده های ارتش دولت/ دوران خفقان در را خود آثار داردرین آن از نشان مساله این آورد. صحنه روی به کیه

را آدمی تن آن جهنمی های شعله که است جهانی مستقیم محصول خود باشد، شکاف و فقدان از خالی و گونه بهشت جهان محصول آنکه از بیش هنر که

تصوی سوزناک، های شراره این دل از نویسنده سوزاند. کهرمی نیست معنا بدان این دهد. می نوید را آن از بیرون جهان امید و خود سوزناک جهان از ی

گذارد، می مخاطب روی پیش را ها امکان دیگر که حیث آن از بلکه بکشد، تصویر به را گونه بهشت جهان که است تالش در همواره آرمانگرایانه نویسنده

هن آثار در حاصل افسردگی آزاد. آن زعم به و متکثر و پولیفونیک است جهانی همواره هنرمند و نویسنده اینرجهان از تواند می کرد، نوسندگان ویژه به ی

تا تروماهای فراسوی جهانی به میل برای باشد زایا ای افسردگی چرجهت کردستان جامعه تن بر هایش زخم همواره که ای وریخی/سیاسی/اجتماعی کین

شود.میترکینرچ
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)۱۰:۴۸-۹۹/۱۰/۲۵(شودمیبررسیلرستاندرپروندههزار50ساالنهقانونی/پزشکیمراکزاصلیچالشپزشککمبود

گنمایی:ربز

ساالنه بررسی به اشاره با نظیفی - لرستان در50ندای پرونده قانونیهزار مراکزپزشکی اصلی چالش پزشک کمبود گفت: قانونیلرستان، بهپزشکی کشور

میرود.شمار

گفت در نظیفی حمیدرضا دانا؛ راه رسانی اطالع شبکه گزارش برایوبه اصلی چالش بهعنوان همچنان پزشک کمبود داشت: اظهار سفیرافالک، خبرنگار با گو

باشد.حادتراستاندرمشکلایناستممکنونیستلرستانبهمربوطفقطمشکلاینومیرودشماربهکشورقانونیپزشکیمراکز

در افزود: عمدت9وی لرستان مراکزشهرستان قانونیًا اینپزشکی در و میشود اداره هستند پارهوقت و قراردادی همکاران همان که معاضدتی پزشکان توسط

دادهایم.انجامپزشکاندائمیجذببرایاقداماتیزمینه

قانونیکلرمدی کوهدشتپزشکی در حضور از متأسفانه رسید اتمام به وی تحصیل که زمانی کردیم؛ بورسیه را پزشک یک کوهدشت در کرد: عنوان لرستان

میپردازد.راخودیمهرجشخصاینوکردیمبرخوردقانونطبقنیزماویدزورامتناع

تص بهتروی کرد: کوهدشتریح درمان و بهداشت شبکه اگر و کوتاهمدت بهصورت شهرستان مستقر پزشک که است این کوهدشت برای زمان این در کار ین

تش و معاینات مشکالت میانمدت بهصورت بدهند، ما به پزشکی و کنند کمک پزشکرنیز میکنیم سعی نیز درازمدت در و شود می حل شهرستان این یح

دهیم.قرارکوهدشتقانونیپزشکیاختیاردروجذبرسمی،وپیمانی

م به بررسی برای را خود شکایات میتوانند دارند، اعتراضی بالینی پروندههای به رسیدگی اطاله به نسبت درصورتیکه شهروندان گفت: اعالمرنظیفی استان کز

کنند.

قانونیکلرمدی شد:پزشکی یادآور قانونیلرستان تش4دارایپزشکی بالینی، معاینات شامل که میباشد تخصصی کمیسیونرحوزه و آزمایش اجساد، یح

میشود.کارشناسیوبررسیتشکیل،حوزههاایندرپروندههزار50ساالنهمتوسطبهلرستاندرکهاست

برای تملیکی ساختمان فاقد که هستند شهرستانهایی پلدختر و الشتر کرد: بیان قانونیوی اسپزشکی در که هستیم تالش در مشکلرمیباشند، این وقت ع

کنیم.برطرفنیزرا

پیام/انتهای
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