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ستادیاخبار

)۱۲:۲۶-۹۹/۱۲/۰۳(قانونیپزشکیسازمانباکشوراورژانسیرهمکاگیرد؛میصورتنامهتفاهمقالبدر

همکا نامه تفاهم تعاریک رسانی روز به با رابطه در قانونیری پزشکی و اورژانس بین موارد دیگر و ترافیکی حوادث نامه واژه اساس بر ترافیکی فوتیهای و مصدومین خصوص در یف
شد.امضا

خب گزارش اسفندرگزاربه سوم یکشنبه روز مهر، سازمان۱۳۹۹ی محل در که جلسهای در قانونی، همکاربپزشکی نامه تفاهم شد، اورژانسرگزار سازمان دو بین ی

و قانونیکشور همکاپزشکی هدف گیربا بهره منظور به متقابل مشتری فعالیتهای افزایش جهت در طرفین قابلیتهای از وری پژوهشی و آموزشی ک

آما سامانههای ارتقا و سوانح و حوادث در مردم به مناسب رسانی خدمت ارتقا راستای در پیشگیراجرایی و کولیوندری پیرحسین حضور با پزشکی قصور از ی

شد.امضاسازمان،دومعاونینوکشورقانونیپزشکیسازمانرئیسآراییمسجدیعباسوکشوراورژانسسازمانرئیس

مشت تعهدات تعاراز رسانی روز به نامه تفاهم این در سازمان دو بین ترافیکیرک حوادث نامه واژه اساس بر ترافیکی فوتیهای و مصدومین خصوص در یف

اندا راه راهها، ایمنی کمیسیون مصوبات با گذارمشتHotlineیزمطابق اشتراک به و مرک و مترقبه غیر حوادث و بحران وضعیت دادههای دستهری گهای

مشت تحلیل و محرمانگی رعایت با برجمعی دادهها، مشترگزارک جلسات وری طرفین از یک هر درخواست به بالیا و حوادث در آموختهها درس مرور برای ک

میباشند.آنازیرپیشگیراهکارهایوبیمارستانیپیشاورژانسازشایعشکایاتبررسیبرایکرمشتپژوهشهایازحمایت

نیوزاورژانسسالمت،یرگزارخبایونانیوز،نیوز،منجیلدا،وبیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۱۳-۹۹/۱۲/۰۳(استقضاییهقوهجدیدرویکردافزایی،همودستگاهیبینتعامل

مدی دوره در گفت: باشد، امور بهتر چه هر پیشبرد و مردم به خدمت باید سازمانی و مسئولیت هر در اصلی هدف اینکه به اشاره با کشور قانونی پزشکی سازمان قوهررییس جدید یت
است.شدهکیدأتآنبرنیزقضاییهقوهتحولسنددروبودهتوجهموردبسیارافزایی،همودستگاهیبینتعاملقضاییه

همکارگزارخب نامه تفاهم امضای جلسه در مسجدی عباس میزان- دکترری حضور با ماه اسفند سوم یکشنبه امروز صبح که کشور اورژانس سازمان با ی

سازمان جلسات سالن در سازمان این رییس کولیوند قانونیپیرحسین بپزشکی سازمانرکشور افزود: شد، قانونیگزار وپزشکی وظایف حسب بر کشور

است.ارتباطدرمتعددیدستگاههایباپژوهشیوآموزشیحوزههایدرمردم،بهقانونیپزشکیکارشناسیخدماتارائهکناردردارد،عهدهبرکهتکالیفی
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فعلی، شرایط در افزود: قانونیوی ازپزشکی بیش به میشودکه2.5ساالنه شناخته فنی و علمی سازمان یک عنوان به و میکند رسیدگی پرونده میلیون

است.مهموسازسرنوشتبسیارپروندههاتکلیفتعیینومردمحقوقاحقاقدرآنکارشناسیاظهارنظرهای

پرمراجعهت از را نزاع مصدومان و رانندگی حوادث مصدومان و تلفات پروندههای موارد بسیارمسجدی خدمات گفت: و کرد عنوان سازمان بخشهای یرین

تش معاینات، زمینه ارردر کیفر، تحمل عدم بررسی به میتوان جمله آن از که میشود ارائه مردم به کمیسیون و آزمایشگاه علتزیح، تعیین روان، سالمت یابی

کرد.اشارهپزشکیخطاهایوقصورمواردبهرسیدگیآزمایشگاهی،خدماتانواعفوت،

سازمان قانونیرییس دانشجویانپزشکی همه آموزش داشت: اظهار پزشکی دانشجویان مختلف گروههای آموزش در سازمان این نقش به اشاره با کشور

پزشکی، رشتههای با قانونیمرتبط آموزههایپزشکی با حقوق و قضایی علوم حتی قانونیو سپپزشکی سازمان این در را دورههایی و هستند ارتباط یردر

میکنند.

تص و اشاره سازمان در علمی اعضای حضور به همچنین کرد:روی قانونییح آنپزشکی در علمی هیات اعضای که است قضاییه قوه مجموعه در سازمان تنها

است.پژوهشیوآموزشیاقداماتبرایسازمانباالیعلمیظرفیتدهندهنشانموضوعهمینودارنداشتغال

همکا تفاهمنامه امضای به اشاره با پایان در رورمسجدی شبانه و ارزنده خدمات و تالشها از قدردانی نیز و کشور اورژانس سازمان با کازی اینری کنان

کرد.عنوانمردمبهبهتررسانیخدمتنتیجهدروسازماندواینبیشتریرهمکابرایزمینهایرانامهتفاهماینامضایسازمان،

مردمبهخدمتارائهدرسرعتودقتافزایش

مشت تفاهمنامه امضای از خرسندی ابراز با کشور اورژانس سازمان رییس کولیوند دکتر مراسم این ادامه تفاهمنامهردر این امضای قانونی، پزشکی سازمان با ک

کرد.عنوانمردمبهخدمتارائهدرسرعتودقتافزایشوبهتررسانیخدمتموجبرا

افزود: قانونیوی اقداماتپزشکی شاهد کرمانشاه زلزله حادثه در که آنچنان دارد عهده بر قربانیان شناسایی و هویت تعیین در مهمی نقش بالیا و حوادث در

بودیم.اجسادشناساییدرآنخوبعملکردوسازماناین

همکا اینکه بیان با قانونییرکولیوند بپزشکی و خیر که داشت خواهد همراه به خوبی بسیار نتایج قطعا اورژانس اظهاررو شد، خواهد مردم شامل آن کات

پیشگی نیز و بالیا و حوادث با مرتبط امور در همکارداشت: پزشکی، قصور و خطاها وقوع از سازمانری قانونیی همکارانپزشکی اطالعات ارتقای در کشور

داد.خواهدافزایشرامراوداتویرهمکااینتفاهمنامه،امضایوبودخواهدتوجهیقابلکمکاورژانس

مراجعین افزود: و کرد توصیف سخت را تخصصی و فنی بخشهای در ویژه به قانونی، پزشکی کار کشور اورژانس سازمان قانونیرییس افرادپزشکی عمدتا

ع که هستند کسانی یا و دیده بهتزیزآسیب به کارشان که دارند انتظار بنابراین اند داده دست از را کمتری در و شکل اینرین که شود انجام ممکن زمان ین

بود.خواهدنیزسختترایم،بودهآنشاهدکهجمعی،حوادثیدرخصوصاکارسختیحالعیندروانتظارات

پیام/انتهای

خبرکیوسکیرخبپایگاهاسرار/حمایت،روزنامهشبستان/ایسنا،ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۳۷-۹۹/۱۲/۰۳(استقانونیپزشکیپروندههایینرتمراجعهپررانندگیحوادثمسجدی:

است.قانونیپزشکیسازمانبخشهایینرمراجعهتپرازنزاعمصدومانورانندگیحوادثمصدومانوتلفاتپروندههایگفت:کشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

استقضاییهقوهجدیددرویکرایی،افزهمودستگاهیبینتعاملان:میز|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش همکارگزاربه نامه تفاهم امضای جلسه در مسجدی عباس مهر، حضورری با ماه اسفند سوم یکشنبه امروز صبح که کشور اورژانس سازمان با ی

سازمان جلسات سالن در سازمان این رئیس کولیوند قانونیپیرحسین بپزشکی سازمانرکشور افزود: شد، قانونیگزار وپزشکی وظایف حسب بر کشور

است.ارتباطدرمتعددیدستگاههایباپژوهشیوآموزشیحوزههایدرمردم،بهقانونیپزشکیکارشناسیخدماتارائهکناردردارد،عهدهبرکهتکالیفی

فعلی، شرایط در افزود: قانونیوی ازپزشکی بیش به میشودکه۲.۵ساالنه شناخته فنی و علمی سازمان یک عنوان به و میکند رسیدگی پرونده میلیون

است.مهموسازسرنوشتبسیارپروندههاتکلیفتعیینومردمحقوقاحقاقدرآنکارشناسیاظهارنظرهای

مراجعهت پر از را نزاع مصدومان و رانندگی حوادث مصدومان و تلفات پروندههای موارد بسیارمسجدی خدمات گفت: و کرد عنوان سازمان بخشهای یرین

تش معاینات، زمینه ارردر کیفر، تحمل عدم بررسی به میتوان جمله آن از که میشود ارائه مردم به کمیسیون و آزمایشگاه علتزیح، تعیین روان، سالمت یابی

کرد.اشارهپزشکیخطاهایوقصورمواردبهرسیدگیآزمایشگاهی،خدماتانواعفوت،

سازمان قانونیرئیس دانشجویانپزشکی همه آموزش داشت: اظهار پزشکی دانشجویان مختلف گروههای آموزش در سازمان این نقش به اشاره با کشور

پزشکی، رشتههای با قانونیمرتبط آموزههایپزشکی با حقوق و قضائی علوم حتی قانونیو سپپزشکی سازمان این در را دورههایی و هستند ارتباط یردر

میکنند.

تص و اشاره سازمان در علمی اعضای حضور به همچنین کرد:روی قانونییح آنپزشکی در علمی هیأت اعضای که است قضائیه قوه مجموعه در سازمان تنها

است.پژوهشیوآموزشیاقداماتبرایسازمانباالیعلمیظرفیتدهندهنشانموضوعهمینودارنداشتغال

همکا نامه تفاهم امضای به اشاره با پایان در رورمسجدی شبانه و ارزنده خدمات و تالشها از قدردانی نیز و کشور اورژانس سازمان با کازی اینری کنان

کرد.عنوانمردمبهبهتررسانیخدمتنتیجهدروسازماندواینبیشتریرهمکابرایزمینهایرانامهتفاهماینامضایسازمان،

قانونعصرایونانیوز،نیوز،منجیلیرخبپایگاهق/رشروزنامهدانشجو/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۵۳-۹۹/۱۲/۰۳(میکندرسیدگیپروندهمیلیون2/5ازبیشبهساالنهقانونیپزشکی

میشود.شناختهفنیوعلمیسازمانیکعنوانبهومیکندرسیدگیپروندهمیلیون2.5ازبیشبهساالنهقانونیپزشکیفعلی،شرایطدرگفت:قانونیپزشکیرئیس

خب قضایی خبرنگار گزارش سازمانرگزاربه رئیس مسجدی عباس فارس، قانونیی همکاپزشکی نامه تفاهم امضای جلسه کشورردر اورژانس سازمان با ی

سازمان جلسات سالن در سازمان این رییس کولیوند پیرحسین حضور با ماه اسفند سوم یکشنبه امروز صبح قانونیکه بپزشکی افزود:رکشور شد، گزار

قانونیسازمان کارشناسیپزشکی خدمات ارائه کنار در دارد، عهده بر که تکالیفی و وظایف حسب بر قانونیکشور وپزشکی آموزشی حوزههای در مردم، به

است.ارتباطدرمتعددیدستگاههایباپژوهشی

فعلی، شرایط در افزود: قانونیوی ازپزشکی بیش به میشودکه2.5ساالنه شناخته فنی و علمی سازمان یک عنوان به و میکند رسیدگی پرونده میلیون

است.مهموسازسرنوشتبسیارپروندههاتکلیفتعیینومردمحقوقاحقاقدرآنکارشناسیاظهارنظرهای

پرمراجعهت از را نزاع مصدومان و رانندگی حوادث دومان مص و تلفات پروندههای موارد بسیارمسجدی خدمات گفت: و کرد عنوان سازمان بخشهای یرین

تش معاینات، زمینه ارردر کیفر، تحمل عدم بررسی به میتوان جمله آن از که میشود ارائه مردم به کمیسیون و آزمایشگاه علتزیح، تعیین روان، سالمت یابی

کرد.اشارهپزشکیخطاهایوقصورمواردبهرسیدگیآزمایشگاهی،خدماتانواعفوت،

استقانونیشکیپزپروندههایینتراجعهمرپرگیداننرحوادثمسجدی:مهر:|خبرخبرادامهادامه
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سازمان قانونیرییس دانشجویانپزشکی همه آموزش داشت: اظهار پزشکی دانشجویان مختلف گروههای آموزش در سازمان این نقش به اشاره با کشور

پزشکی، رشتههای با قانونیمرتبط آموزههایپزشکی با حقوق و قضایی علوم حتی قانونیو سپپزشکی سازمان این در را دورههایی و هستند ارتباط یردر

میکنند.

تص و اشاره سازمان در علمی اعضای حضور به همچنین کرد:روی قانونییح آنپزشکی در علمی هیات اعضای که است قضاییه قوه مجموعه در سازمان تنها

است.پژوهشیوآموزشیاقداماتبرایسازمانباالیعلمیظرفیتدهندهنشانموضوعهمینودارنداشتغال

همکا تفاهمنامه امضای به اشاره با پایان در رورمسجدی شبانه و ارزنده خدمات و تالشها از قدردانی نیز و کشور اورژانس سازمان با کازی اینری کنان

کرد.عنوانمردمبهبهتررسانیخدمتنتیجهدروسازماندواینبیشتریرهمکابرایزمینهایرانامهتفاهماینامضایسازمان،

مردمبهخدمتارائهدرسرعتودقتافزایش

مشت تفاهمنامه امضای از سندی خر ابراز با کشور اورژانس سازمان رییس کولیوند مراسم این ادامه راردر تفاهمنامه این امضای قانونی، پزشکی سازمان با ک

کرد.عنوانمردمبهخدمتارائهدرسرعتودقتافزایشوبهتررسانیخدمتموجب

افزود: قانونیوی اقداماتپزشکی شاهد کرمانشاه زلزله حادثه در که آنچنان دارد عهده بر قربانیان شناسایی و هویت تعیین در مهمی نقش بالیا و حوادث در

بودیم.اجسادشناساییدرآنخوبعملکردوسازماناین

همکا اینکه بیان با قانونییرکولیوند بپزشکی و خیر که داشت خواهد همراه به خوبی بسیار نتایج قطعا اورژانس اظهاررو شد، خواهد مردم شامل آن کات

پیشگی نیز و بالیا و حوادث با مرتبط امور در همکارداشت: پزشکی، قصور و خطاها وقوع از سازمانری قانونیی همکارانپزشکی اطالعات ارتقای در کشور

داد.خواهدافزایشرامراوداتویرهمکااینتفاهمنامه،امضایوبودخواهدتوجهیقابلکمکاورژانس

مراجعین افزود: و کرد توصیف سخت را تخصصی و فنی بخشهای در ویژه به قانونی، پزشکی کار کشور اورژانس سازمان قانونیرییس افرادپزشکی عمدتا

ع که هستند کسانی یا و دیده بهتزیزآسیب به کارشان که دارند انتظار بنابراین اند داده دست از را کمتری در و شکل اینرین که شود انجام ممکن زمان ین

بود.خواهدنیزسختترایم،بودهآنشاهدکهجمعی،حوادثیدرخصوصاکارسختیحالعیندروانتظارات

پیام/انتهای

آنالیناعتمادآنالین،شفاآنالین،جوانآنالین،اتحادیرخبپایگاهامروز/تماشاگرانجوان،روزنامهایرنا/سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
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بهترافیکیهایفوتیومصدومینیفرتعشد؛حرمطقانونیپزشکیوکشوراورژانسسازماندوبینیرهمکانامهتفاهمامضایدر
)۱۲:۴۱-۹۹/۱۲/۰۳(شودمیرسانیروز

همکا نامه همکارتفاهم هدف با قانونی پزشکی و کشور اورژانس سازمان دو بین گیری بهره منظور به متقابل مشتری های فعالیت افزایش جهت در طرفین های قابلیت از کری
شد.امضاءپزشکیقصورازیرپیشگیویرآماهایسامانهارتقاءوسوانحوحوادثدرمردمبهمناسبرسانیخدمتارتقاءراستایدراجراییوپژوهشیوآموزشی

سازمان محل در که ای جلسه در امروز ایسنا، گزارش قانونیبه همکاربپزشکی نامه تفاهم شد، ورگزار کشور اورژانس سازمان دو بین قانونیی باپزشکی

همکا گیرهدف بهره منظور به متقابل مشتری های فعالیت افزایش جهت در طرفین های قابلیت از ارتقاءری راستای در اجرایی و پژوهشی و آموزشی ک

آما های سامانه ارتقاء و سوانح و حوادث در مردم به مناسب رسانی پیشگیرخدمت و اورژانسری سازمان رئیس کولیوند دکتر حضور با پزشکی قصور از ی

شد.امضاءسازمان،دومعاونینوکشورقانونیپزشکیسازمانرئیسآرائیمسجدیدکتروکشور

مشت تعهدات از کشور، اورژانس سازمان عمومی روابط گزارش اساس تعاربر روزرسانی به نامه تفاهم این در سازمان دو بین مصدومینرک درخصوص یف

اندا راه ها، راه ایمنی کمیسیون مصوبات با مطابق ترافیکی حوادث نامه واژه اساس بر ترافیکی های فوتی گذارمشتHotlineیزو اشتراک به و دادهرک ی

م و مترقبه غیر حوادث و بحران وضعیت مشترهای تحلیل و محرمانگی رعایت با جمعی دسته های برگ ها، داده مشترگزارک جلسات درسری مرور برای ک

مشت های پژوهش از حمایت و طرفین از یک هر درخواست به بالیا و حوادث در ها ورآموخته بیمارستانی پیش اورژانس از شایع شکایات بررسی برای ک

باشند.میآنازیرپیشگیراهکارهای

پیامانتهای

خبرایرانالفباخبر،انتخاب،یرخبپایگاهپانا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۲۱:۱۰-۹۹/۱۲/۰۳(خبرها

ایرانیکرونایواکسناولینبالینیکارآزماییازجدیدجزئیات

خبرش نشست برق: بنیاد «کووایران» عنوان با ایران کرونای واکسن اولین بالینی مطالعات یک فاز امام(رری فرمان اجرائی ستاد به وابسته ارمهکت هتل در (

کارآزماییرب اول فاز کرد: بیان واکسن، این بالینی کارآزمایی اول فاز اجرای به اشاره با کووایران کرونای واکسن بالینی کارآزمایی مسئول محرز، مینو شد. گزار

مصونسا به مربوط که رویزبالینی بود، تز56ی نوبت دو در و شرنفر افراد در شد. محرزریق است. نبوده مهمی عارضه هیچ بالینی کارآزمایی در کتکننده

استفاده راحت خیال با را ایران ساخت واکسن که بگوییم ایران مردم به میخواهیم گفت: واکسن این تولید در بینالمللی استانداردهای رعایت به اشاره با

ضر و ایمنسارکرده اثر به اشاره با محرز ندارد. تصزی انگلیسی کرونای روی کووایران واکسن خوب رایگانری دادن به موظف دولتها پاندمیها در کرد: یح

۴
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ه هیچ مردم نباید و هستند مردم به آمزواکسن دانشمندان افزود: کرده، نگران را همه دنیا در جهشها اینکه به اشاره با همچنین وی بپردازند. یکارینهای

ه که ترگفتند کرونا با مقابله ملی ستاد علمی کمیته عضو دارد. را ایمنی باز باشد، داشته هم جهش ویروس اگر بزند، را واکسن هستمأکس منتظر کرد: کید

تز را واکسن اولین همکارمان و بنده تا بدهند مجوز ورتا شدم مبتال پیش ماه سه بنده اینکه با کنیم، مج75یق حسینی، سیدحامد دارم. مطالعاترسال ی

دارو و غذا سازمان به را سه و دو فاز پروتکلهای بعدی فازهای برای و گرفته صورت ثغور و حدود این با بالینی مطالعه انجام کرد: اظهار نیز واکس بالینی

آخ اسفند چهاردهم میگیردادهایم. را نمونه رویرین دوم فاز افزود: وی کرد. خواهیم اعالم را گزارش و خواهیم400یم سوم فاز وارد بعد و میشود تست نفر

کنیم.اعالماطمینانبارااثربخشیآنجادرمیتوانیموشدخواهندبالینیسومفازواردنفرهزار20حدودسوممرحلهدرهمچنینشد.

قانونیپزشکیپروندههایینرپرمراجعهتدعواوتصادف

سازمانرش رئیس قانونیق: پرمراجعهتپزشکی از نزاع مصدومان و رانندگی حوادث مصدومان و تلفات پروندههای گفت: سازمانرکشور بخشهای پزشکیین

فعلی،قانونی شرایط در افزود: مسجدی عباس قانونیاست. ازپزشکی بیش به فنی2.5ساالنه و علمی سازمان یک بهعنوان و میکند رسیدگی پرونده میلیون

پروندههای موارد مسجدی است. مهم و سرنوشتساز بسیار پروندهها تکلیف تعیین و مردم حقوق احقاق در آن کارشناسی اظهارنظرهای که میشود شناخته

پرمراجعهت از را نزاع مصدومان و رانندگی حوادث مصدومان و بسیارتلفات خدمات گفت: و کرد عنوان سازمان بخشهای تشرین معاینات، زمینه در یح،ری

ار کیفر، تحمل عدم بررسی به میتوان جمله آن از که میشود ارائه مردم به کمیسیون و خدماتزآزمایشگاه انواع فوت، علت تعیین روان، سالمت یابی

سازمان رئیس کرد. اشاره پزشکی خطاهای و قصور موارد به رسیدگی قانونیآزمایشگاهی، گروههایپزشکی آموزش در سازمان این نقش به اشاره با کشور

پزشکی، رشتههای با مرتبط دانشجویان همه آموزش کرد: اظهار پزشکی دانشجویان قانونیمختلف آموزههایپزشکی با حقوق و قضائی علوم حتی پزشکیو

میکنند.یرسپسازمانایندررادورههاییوهستندارتباطدرقانونی

کشوروزارتسویازعلی(ع)امامجمعیتانحاللدرخواست

خب درربراساس است. شده قضائی مراجع توسط علی(ع) امام جمعیت انحالل خواستار کشور وزارت کرده، منتشر علی امام جمعیت عمومی روابط که ی

مط قضائی مرجع در را علی(ع) امام جمعیت انحالل دادخواست کشور وزارت واصله، ابالغیه اساس بر است آمده خبر آنراین رسیدگی موعد که کرده 12ح

جا سال اطالعراسفندماه به را مراتب دانستیم الزم خود بر شفافیت، اصل رعایت بر علی(ع) امام جمعیت همیشگی تعهد به توجه با است. شده تعیین ی

ش ورملت فعال علی(ع) امام جمعیت پروژههای و مراکز تمامی درحالحاضر است ذکر به الزم برسانیم. جمعیت این همیشگی همراهان بهویژه ایران یف

است.برقرار

)۰۴:۳۷-۹۹/۱۲/۰۴(نیستاعتیادچارهخوددرمانیقانونی:پزشکیاعتیادکارشناس

پیچیدهتر به بلکه نمیشود، منجر اعتیاد درمان به تنها نه خوددرمانیها اغلب گفت: الکل و مواد سوءمصرف و اعتیاد حوزه در کشور قانونی پزشکی سازمان کارشناس - ایرنا - تهران
انجامد.میفرداعتیادمشکلشدن

گفت در دوشنبه روز قدیرزاده افزود:ومحمدرضا است، حوزه این در خوددرمانی اعتیاد، درمان مبحث در مهم موضوعات از یکی اینکه بیان با ایرنا خبرنگار با گو

کند.تجربهزندگیطولدررادرمانیهایروشانواعمعتادفردکهشودمیاینبهمنجرخاصیتهمینواستعودکنندهمزمنیربیمایکاعتیاد

ش در داد: ادامه تروی کمپ، به رفتن مرتبه چندین سابقه اغلب شود، می گرفته معتاد بیماران از که حالی منرح در داروهازک اقسام و انواع از استفاده و ل

انکارمشاهده پدیده مهمتر همه از و معتاد افراد هویت افشای از ترس استاندارد، های درمان خصوص در صحیح رسانی اطالع عدم متاسفانه که شود می

هاخبرق:شر|خبرخبرادامهادامه
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کنند.رفعخوددرمانیباراخوداعتیادمشکلکندسعیونکندمراجعهموادسوءمصرفدرمانمراکزبهبیمارافرادکهشودمیباعثاعتیاد

کارشناس قانونیاین میپزشکی فرد اعتیاد مشکل شدن تر پیچیده به بلکه شود، نمی منجر اعتیاد درمان به تنها نه ها خودرمانی این اغلب کرد: تاکید

«نورجی های نام به ای ماده قبل چندسال مثال عنوان به «تمجیزانجامد، و طک»زک» خصوصراز در ای گسترده تبلیغ که شد کشور وارد شرقی مرزهای یق

گرفت.صورتمعتادانبینآندرمانیخواص

تز استفاده به توجه با کرد: خاطرنشان «نورجیروی «تمجیزیقی و وک»زک» افزایش به منجر «کورتن» داروی وجود دلیل به مدت کوتاه شدنزدر روشن و ن

تز مصرف عوارض بر عالوه معتاد فرد متاسفانه حالیکه در است بهبودی حال در کرد می فکر بیمار حالت این در که شد می بهرپوست دچار«نورفین»ویژهیقی

شد.گزارشک»ز«تمجیوک»ز«نورجیازاستفادهاثربربیمارانمیروگرمازیادیزمواردهاسالآندروشدمینیزکورتنمصرفعوارض

اعتیادکرتدارویعنوانبهجدید،اعتیادآورموادتبلیغ

م سوداگران های روش از یکی گفت: ترقدیرزاده داروی عنوان به تبلیغ جدید، اعتیادآور مواد تبلیغ در گسترشرگ به خود نیز موضوع همین که است اعتیاد ک

مورد در که تبلیغاتی از یکی مثال عنوان به کند، می کمک ماده بودآن این شد می انجام آنشیشه مصرف با بلکه آورد، نمی اعتیاد تنها نه ماده این که

کند.میکرترامخدرمادهیجرتدبهمعتادفردوشدهشستهبدن«مورفین»نیز

بسیا که شد باعث موضوع همین داد: ادامه رویروی شیشه روانگردان ماده مصرف به افیونی ماده از رهایی و درمان امید به مخدر مواد به معتاد افراد از ی

س درمان امید به شود می کاسته حدودی تا نیز آنها مخدر مواد مصرف اوایل، در حالیکه در و اینکهربیاورند از غافل افزودند، می شیشه مصرف میزان به یعتر

اند.انداختهترخطرناکمراتببهایمادهداماندرراخود

گیاهیموادبااعتیاددرمان

سازمان قانونیکارشناس توجهرتصپزشکی مورد نیز گیاهی مواد با اعتیاد درمان مسئله گیاهی، های درمان از استفاده و سنتی طب به مردم اقبال با کرد: یح

است.شدهمنجراعتیاددرخوددرمانیبهنیزمطلباینکهگرفتقرارمعتادانخانوادهوبیماران

تو و تبلیغ صورت دو به اعتیاد درمان گیاهی داروهای اکنون اینکه بیان با ایزوی ماهواره های شبکه در تبلیغات صورت به اول مورد کرد: تاکید شود، می یع

این شود می اعالم که آماست داروی و غذا سازمان تاییدیه با و عوارض بدون گیاهی، صد در صد ازرداروها، فرد درمان دوره یک از پس و بوده اروپا یا یکا

یابد.میرهاییاعتیاددام

م در گرفته صورت های بررسی افزود: تحقیقاترقدیرزاده قانونیکز اینپزشکی در موجود موثره ماده گرفته، صورت تبلیغ رغم به داد، نشان داروها این روی بر

تو شربت و کپسول قرص، صورت به که اعتیادآوزداروها شیمیایی داروهای شوند، می «دیاریع «ترامادول»، قبیل از «دیفنزی داروهایکسیالت»وپام»، سایر و

شود.میداروهاایندایمیرمشتفرد،وشدخواهدمواداینبهکنندهمصرففرداعتیادبهمنجرمدتطوالنیدرآنهامصرفکهاستاعصاب

اندشدهتبدیلاعتیادکرتداروهایاقساموانواععرضهبرایمحلیبههایرعطا

عطا دیگر، طرف از کرد: تاکید اقسامروی و انواع عرضه برای محلی به نیز شوند می شناخته کشور در سنتی طب داروهای کننده عرضه عنوان به که ها ی

ت طورداروهای به اند شده تبدیل اعتیاد تورک خازیکه و غیرقانونی تریع داروهای ضوابط از ترج شربت و «نورفین» ویژه به «متادون»، قبیل از اعتیاد یاکرک

شود.میدیدهمراکزایندرشایعطوربه

توسط علمی صورت به آنها خدمات که مواد سوءمصرف درمان مراکز به مراجعه جای به معتاد فرد که شود می باعث موضوع این کرد: خاطرنشان قدیرزاده

ارائه مددکار و روانشناس عطاپزشک، این به شود صورترمی به داروها این مصرف دانید می که همانطور کند. تهیه را خود نیاز مورد داروی و مراجعه ها ی

کند.چنداندورافرداعتیادمعضلوشدهداروهااینبهفرداعتیادبهمنجرتواندمیخودسرانه

عطا در متاسفانه افزود: دیگروی داروهای ها تری گیاهی داروی عنوان به هندی»ری «دتای و «دراگون» های نام با و کپسول و قرص صورت به اعتیاد ک

نیستاعتیادهچارمانیخوددرقانونی:شکیپزاعتیادشناسکارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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«ترامادول»،زتو قبیل از شیمیایی مواد دارای بودن، گیاهی صددرصد ادعای رغم به که داد نشان نیز داروها این روی گرفته صورت های آزمایش که شود می یع

فردو«دیفن برای خطرناکی عواقب تواند می و شده مواد این به فرد اعتیاد به منجر آن درازمدت مصرف که .است .. و «دکسترومتورفان» «کدئین»، کسیالت»،

باشد.داشتهکنندهمصرف

دبی ایرنا، گزارش مخدرربه مواد با مبارزه ستاد اردیبهشتکل بیاناوایل با ساالنهامسال مخدر۴۵۰اینکه مواد سوءمصرف یا مصرف اثر در جهان در نفر هزار

چهار به نزدیک ایران در گفت: همچنینمیمیرند، و د بازند می جان مواد سوءمصرف یا مصرف اثر در ساالنه نفر و۲هزار دارد۸۰۰میلیون وجود معتاد هزار

است.کشورجمعیتدرصدپنجمعادلکه

نیستاعتیادهچارمانیخوددرقانونی:شکیپزاعتیادشناسکارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۸:۱۰-۹۹/۱۲/۰۳(باالستشمالیخراساندرگرفتگیزگافوتیهایآمار

است.شدهتبدیلسالسردفصولدرجدیدغدغهایبهگازسوزوسایلازاستفادهدرایمنینکاتبهتوجهیبیازناشیآسیبهای

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما مدیری ؛ شمالی خراسان قانونیکلرکز افزایشپزشکی از در70استان گرفتگی گاز حوادث جانباختگان شمار ماه11درصدی

مدت این در گفت: و داد خبر مون17گذشته گاز با مسمومیت اثر بر استانی بجنوردوهم شهرستان در مورد هشت که دادند دست از را خود جان کربن کسید

رسید.ثبتبه

باختند.جاناستانیهمدهپارسالماه11افزود:محمدزادهحسن

شد:ثبتاستاندرحوادثاینازناشیگرمهشتامسالماهدیگفت:وی

اصلیفیلمدانلود

اصلیفیلم

اصلیفیلم

کراتعصریرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۱۲(بویراحمد/وکهگیلویهدرشناسیسمآزمایشهایشدنمستقلداد؛خبرایسناازیدزبادراستانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۳-۱۲:۴۷(

هستیم.استانایندرشناسیسمآزمایشهایزمینهدرشدنمستقلدنبالگفت:بویراحمدوکهگیلویهاستانقانونیپزشکیکلرمدیبویراحمدوکهگیلویهایسنا/

افزود:ایسناخبرنگارباگووگفتدرکردندبازدیدایسناازقانونیپزشکیعمومیروابطمسئولنسبیریاخانمهمراهبه»امینی«کامروز

اظها امیدواروی استرکرد: مستقر قضایی حوزه که استان شهرستانهای همه که قانونییم انداپزشکی راه و مستقر وزرا زمان حداقل باغ مردم تا کنیم ی

هستند.مایرکااولویتدرلندهوگونرماچرام،شهرستانهایالبتهکهکنندیافتردخدماتینهزه

قانونیکلرمدی ساختمانپزشکی کرد: خاطرنشان بویراحمد و کهگیلویه قانونیاستان ازرمپزشکی پس را استان برساند6کز اتمام به نتوانست پیمانکار سال

از بیش اکنون هم که شد سپرده استان به امانی پیمانی بصورت فی90و پیشرفت اکنونزدرصد هم و دارد قانونییکی ساختمانرمپزشکی دراین استان کز

نیست.تکمیلیزسامحوطهامااستمردمبهرسانیخدماتحالدرواستمستقر

تص مستقلرامینی شناسی سم آزمایشهای زمینه در که هستیم دنبال و ایم شده مستقل شناسی آسیب آزمایشهای و امکانات و تجهیزات زمینه در کرد: یح

گذشته در البته ایم داشته رشدی به رو وضعیت انسانی نیروی با رابطه در کنیم. می ارسال استانها سایر به را خود های نمونه حاضر حال در چراکه شویم
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ایم.کردهاضافهاستانسطحدرپزشک7اخیرااماکردیممیرسانیخدماتنیروحداقلباهمیشه

انسانی نیروی وضعیت خصوص در قانونیوی سازمانیپزشکی چارت از توجهی قابل درصد داد: ادامه بویراحمد و کهگیلویه قانونیاستان استانپزشکی

است.خالی

قانونیکلرمدی سپزشکی معاینات خصوص در بویراحمد و کهگیلویه طیراستان کرد:10پایی عنوان امسال و16ماهه س651هزار بصورت معاینهرنفر پایی

است.داشتهکاهشیتاثیرهاحوزهبرخیدرکروناویرسوقطعااست.داشتهکاهشدرصد15.24قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهایمکرده

مدت این طی کرد: تاکید قبل501امینی سال مشابه مدت به نسبت تعداد این که شد بررسی استان سطح در مختلف علل با نشان2.1جسد کاهش درصد

ایم.داشتهقبلسالمشابهمدتبهنسبتدرصدی1.2افزایشکهشدهانجاممورد1033مختلفهایآزمایشدهد.می

داشت.کاهشدرصد10.4قبلسالمشابهمدتبهنسبتتعداداینکهشدتشکیلاستانقانونیپزشکیکمیسیوندرپرونده241کرد:راظهاوی

قانونیکلرمدی تصپزشکی پزشکی قصور خصوص در بویراحمد و کهگیلویه طراستان از پزشکی قصور از خشی کرد: قانونییقریح کهپزشکی شود می بررسی

شدند.محکومپزشکرنف22وتبرئهپزشکنفر33کهشددادهارجاعمابهقضاییمراجعیقرطازپرونده55امسالماهه10طی

مدت این طی انجام معاینات مجموع از گفت: کاهش5067امینی با قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده نزاع به موط ایم.1.7مورد بوده مواجه درصدی

گذشنته3427همچنین سال مشابه مدت به نیسبت که ایم داشته پذیرش رانندگی سوانح از ناشی مصدوم مشابه4..26مورد مدت در داشت کاهش درصد

ایم.داشتهمصدوممورد4352گذشتهسال

افزود: د112وی برای بهرنفر درمانی سقط مجوز قانونییافت قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت که کردند مراجعه اف9استان اینزدرصد از داشت، یاش

است.بودهجنینایزمینهیربیمابعلتدرصد40شدهصادرمجوز82مجموعازاند.نکردهیافتردمجوزمختلفدالیلبهنفر30وصادرمجوز82تعداد

قانونیکلرمدی درپزشکی شده معاینه جسدهای مجموع از کرد: خاطرنشان بویراحمد و کهگیلویه قانونیاستان رانندگی147پزشکی سوانح به مربوط مورد

دهد.مینشانافزایشدرصد12گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتتعداداینکهبوده

بویراحمد و کهگیلویه استان سطح در زمستان طی داد: ادامه گا7امینی از ناشی فوت قبلزمورد سال مشابه مدت به نسبت که ایم داشته درصد12.5گرفتگی

است.داشتهکاهش

کرد: عنوان غ13وی ناشی فوت کاهشرمورد گذشته سال مشابه مدت به نسبت تعداد این که ایم داشته استان سطح در شدگی در50ق داشت درصدی

ایم.داشتهشدگیقرغازناشیفوتمورد26قبلسالکهحالی

قانونیکلرمدی خبپزشکی کرد: بیان بویراحمد و کهگیلویه تخرگزاراستان و نمایی سیاه از بدور و نیت حسن با ایسنا سطحری در را رسانی اصالع کار یب

حوزه جمله از استان مختلف مشکالت دارد که ای سازنده انتقادهای کنار در و دهد می انجام بویراحمد و کهگیلویه قانونیاستان انعکاسپزشکی را استان

برداشتند.آنهارفعجهتگامهاییرکشوواستانیمسئوالنکهاستداده

پیامانتهای

)۱۳:۱۵-۹۹/۱۲/۰۳(قماستاندرخاموشهایگرمدرصدی40تا30کاهشکرد:حرمطقانونیپزشکیکلادارهمعاون

م اینکه بیان با قم استان قانونی پزشکی کل اداره معاون بهرقم- طبیعی غیر های م18گ گفت: شوند، می تقسیم گذشتهرنوع سال به نسبت قم استان در خاموش درصد40تا30گ
است.داشتهکاهش

احمد/بویروکهگیلویهدرشناسیسممایشهایآزشدنمستقلایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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کل اداره به شده داده ارجاع پروندههای اینکه بیان با خبرنگاران با گفتگو در یکشنبه ظهر از بعد عبدالحی علی محمد ، مهر خبرنگار گزارش پزشکیبه

طقانونی از موضوعرباید زمینه در پرونده تشکیل از بعد گفت: گیرد، قرار بررسی روند در قضائی دستور با یا و باشد قضائی ضابطین و انتظامی مراجع یق

و میشود داده ارجاع متوفیات بخش و آزمایشگاه کمیسیون، معاینات، بخشهای از یکی در پروندهها قانونی، پزشکی به شده داده ارجاع یا شده سوال

میگیرد.صورتالزمبررسیهایسپس

کل اداره قانونیمعاون مپزشکی اینکه به اشاره با قم مراستان افزود: میافتد، اتفاق غیرطبیعی یا طبیعی صورت به و است انکارناپذیر حقیقتی گهایرگ

مشک یا بهوغیرطبیعی مهمت18ک که میشوند بندی تقسیم مرنوع آنها مرین قتل، از ناشی درگ شامل خود که مناظره از ناشی فیرگیرگ لفظیزی یا یکی

م مراست، تصادفات، مانند ترافیکی حوادث از ناشی نگهدارگ مراکز در که افرادی از ناشی مرگ سالمندان، مثل میشود داده خدمات آنها به ازری ناشی گ

کا در حادثه یا شیمیایی آالیندههای شامل خود که شغلی مرحوادث و کارخانهها خواهدرگاه، هواپیما سقوط و سیل زلزله، مثل مترقبه غیر حوادث از ناشی گ

بود.

به شده داده ارجاع پروندههای چهارم یک تا سوم یک حدود اینکه بر تاکید با قانونیوی همچنینپزشکی داد: ادامه هستند، تصادفات از ناشی پروندههای

کا کم به نسبت ادعا و اعتقاد که نگهدارافرادی به نسبت درمانی مراکز و بیمارستانها کادر کلری اداره در نیز باشند داشته خود خویشاوندان پزشکیی

شد.خواهدبررسیاستانقانونی

م به ما بررسیها از دیگر یکی اینکه بیان با عبدالحی علی باردارمحمد حین بحثرگهای اینکه به توجه با گفت: است، مربوط زایمان از پس و زایمان ی،

پیگی به موظف ما و است انقالب معظم رهبر مطالبات از جمعیت بهرافزایش و شدند فوت آن از بعد یا مادر شکم در جنین یا مادر اگر هستیم؛ آن به ی

شود.یرگیوجلویرپیشگینیزآیندهدراحتمالیمواردازتاآمدهپیشمشکلیچهببینیمتامیکنیمبررسیراعلتداد،خرطبیعیغیرگرماصطالح

م اینکه بیان با پایان در مروی یا خاموش مونرگ گاز با مسمومیت با چشمگیروگ کاهش قبل سال به نسبت قم استان در داشته40تا30کسید را درصدی

سا فرهنگ دلیل به نیز کاهش این افزود: همشهزاست، توجه و دقت مردم، بین در ساری ساختمان در ایمنی اصول رعایت و مزیان که است ها ازری گهای

است.دادهکاهشرادستاین

نماقمنیوز،قمپرس،قمنا،قمقم،عصریرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۷:۰۴-۹۹/۱۲/۰۳(داشتندکترشنزاعدراصفهانی700وهزار33امسال؛ماهه10در

داد.خبراخیرماه10یهایرگیردونزاعدراصفهانی747وهزار33کترمشاازاصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی–اصفهان

قماستاندرخاموشهایگمرصدیدر40تا30کاهشد:کرحمطرقانونیشکیپزکلهادارمعاونمهر:|خبرخبرادامهادامه
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گفت در سلیمانیپور آماروعلی به اشاره با مهر خبرنگار با مشا10گو مراجعه درماهه و نزاع در کنندگان مراکزرگیرکت به قانونیی اظهارپزشکی اصفهان استان

کردهاند.مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهموضوعاینبرایاصفهانی747وهزار33یرجاسالماه10طیداشت:

بودهاند.مردنفر889وهزار21ونزاصفهاناستاننزاعدرکنندگانمراجعهازنفر858وهزار11افزود:وی

قانونیکلرمدی مراکزپزشکی به نزاع دلیل به کنندگان مراجعه تعداد اینکه بیان با اصفهان قانونیاستان جاپزشکی سال در اصفهان درصد8.4یراستان

گذشته سال در داشت: ابراز است، داشته و36کاهش مراکز851هزار به نزاع دلیل به قانونینفر کهپزشکی کردهاند مراجعه و12استان وزنفر802هزار ن

بودهاند.مردنفر49وهزار24

است.یرگیردونزاعبهمربوطاصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزبهمراجعاتینربیشتکهداشتتوجهبایدداد:ادامهوی

آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۳:۵۹-۹۹/۱۲/۰۴(99فجردرتوسعهبرایمازندرانبلندگامهای

بهرهبردارسا میزبان مازندران امسال فجر دهه - ایرنا - ازری گذا۸۸۷ی سرمایه با خدماتی و عمرانی میلیارد۲۶یرپروژه انقالبرهزار بهار دومین و چهل در استان این تا بود یالی
باشد.برداشتهرفاهیواجتماعیاقتصادی،توسعهتحققمسیردریرمحکمتوگترربزگامهایاسالمی

پیرو سالگرد دومین و چهل در مازندران ایرنا، خبرنگار گزارش بردازبه بهره و اجرا شاهد امسال فجر دهه و اسالمی انقالب طری خدماتیری و عمرانی هایی ح

باشد.میپویاییوتولیدسمتبهکترحوامکاناتخدمات،توسعهنظرازدرخشانایآیندهبخشنویدکهبودمتنوعی

راستا، همین امسالدر فجر گردشگ۸۸۷دهه گاز، آب، معدن، و صنعت حوزه در کشاوررپروژه بردازی، بهره به مازندران روستاهای و شهرها در کهری رسید ی

آنها اجرای میلیارد۲۶اعتباربرای هرهزار شد.زیالی بودپروژه۱۲۹ینه اشتغالزایی و اقتصادی حوزه به مربوط تعداد این برداواز بهره حدودربا برای آن از ی

شد.ایجاداشتغالنفرهزارسه

اعتبا لحاظ بیشتراز باری افتتاحی های پروژه و۶ین قالبیالرمیلیارد۱۳۰هزار به۱۴در مربوط گردشگپروژه و دستی صنایع فرهنگی، لحاظیرمیراث از و

اعتبا۱۲۰نیزکمی با بررپروژه افزون شرمیلیارد۵۲۰ی به مربوط توریال بزکتهای دارایریع جغرافیای پهنای دلیل به مازندران که بود استان کترش۲ق

است.غربمنطقهومازندرانقربیعزتو

اجرایی عملیات آغاز میزبان امسال فجر دهه ایام در مازندران براین گذا۷۲عالوه سرمایه با اقتصادی و عمرانی و۲۳یرپروژه کهرمیلیارد۲۰۰هزار بود یال

باشد.میاستانایندرخدماتتوسعهحوزهدرآناغلب

وجود به توجه بودنبا روستانشین و مازندران در روستا هزار سه از از۴۷بیش توجهی قابل بخش استان، این جمعیت از بردادرصد بهره های شدهرپروژه ی
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ط همچنین استانرو اجرایی های متمح مناطق این طوردر به است شده مناطقیکهرکز در مازندران فجر دهه های پروژه و اعتبارات سوم یک مجموع در

است.شدهینهزهروستایی

ییالقیروستای۳۴گازمشعلشدنروشن

بردا طربهره از بهری گازرسانی ط۳۴ح از مازندران ییالقی هایرروستای بردازح بهره به امسال فجر دهه در که رود می شمار به استان خدماتی و یریرساختی

شامل روستاها این که بهشهر،۱۰رسید یانهسر بخش در بابل۱۵روستا در روستا سه میاندرود، در روستا چهار سوادکوه، کوهستانی بخش در روستا۲وروستا

بود.رامسرشهرستاندرهم

روستاها این به رسانی گاز گذارمیلیارد۴۵۵برای سرمایه ملی اعتبارات محل از برداریال بهره با که شد آنری از و۲ی مشت۱۰۰هزار به روستایی کانرخانوار

شدند. اضافه وپیشتراستان میلیون یک مشت۴۴۳تعداد مشترهزار طرک این افتتاح با که بودند مازندران در طبیعی گاز مشتری تعداد ها ازرح بیش به کان

رسید.کرمشتهزار۴۴۵ومیلیونیک

سال مهرماه از مازندران دورافتاده و کوهستانی مناطق به رسانی بردا۹۶گاز بهره با طرهمزمان از بزری خطرح سا۴۲گ - کیاسر - دامغان درراینچی دستوری

دوازدهم دولت اصلیکار اهداف از سوخت برای جنگل از چوب برداشت به دادن پایان و فسیلی سوخت مصرف حذف و گرفت مناطققرار این به گازرسانی

شد.اعالم

و میلیون سه مازندران دارد۳۰۰استان جمعیت نفر ضهزار رسمی آمارهای اساس بر برخوردارو شهریب جمعیت طبیعیری گاز از استان و۹۹.۵ی درصد

است.درصد۹۴.۵روستاییجمعیت

یزکشاورحرط۸۹ازیربردابهره

دیرباز از کشاورمازندران استان عنوان طزبه همواره و رود می شمار به کشور کشاورری های بردازح بهره قابل های پروژه لیست باالی در روزشمارری در هفتهی

استان این فجر دهه و نیزدولت امسال فجر دهه در و دارد کشاوررط۸۹قرار وزح خدماتی سرمایهگذازی، با وریربنایی یکهزار حدود بهرمیلیارد۴۱۰ی یال

رسید.یربهرهبردا

از گذارمیلیارد۴۷۰بیش سرمایه از طریال این روی گرفته صورت وری بود ملی و استانی اعتبارات محل از ها موردرمیلیارد۶۹۰ح اعتبار از براییال نیاز

شد.اعالمیالرمیلیارد۲۵۰حدودهمبانکیتسهیالتسهمواستکردهتامینخصوصیبخشنیزراهاحرطاینبرروییرگذاسرمایه

شود.میاضافهاستانیزکشاوربخششاغالنمجموعبهرسمیصورتبهنفر۸۰۰وهزار۲هاحرطاینازیربردابهرهبا

طربیشت تعداد بردارین بهره های کشاوررح بخش به مربوط امسال فجر دهه در شده بازی مازندران بود۶۷ی خاک و آب حوزه به مربوط اجرایمورد برای که

سرمایهگذارمیلیارد۴۸۰آنها طریال هشت و شد گذاری سرمایه با باغی تولیدات حوزه به مربوط هم بردارمیلیارد۱۷۵یرح بهره مرحله به وریال رسید ی

شد.افتتاح

حدود این بر گذارمیلیارد۱۳۰عالوه سرمایه آبریال و یالت بخش در بردازی بهره به شاملریان که رسید طربهرهبردای از حجمری با زالو پرورش و تکثیر ح

گذا طرمیلیارد۲۰یرسرمایه نوشهر، شهرستان در تولیدریال ظرفیت با قائمشهر سردآبی ماهی پرورش گذا۴۰ح سرمایه با و پرورشیال،رمیلیارد۱۶یرتن

خاویا فرماهیان شهرستان گذاری سرمایه با بارمیلیارد۲۷یریدونکنار ویال گوشت تن هفت ووکیل۱۵۰تولید خاویار خوراکگرم تولید کارخانه واحد یک

شد.مییانزآبخوراکتنهزار۱۴تولیدویالرمیلیارد۸۰یرگذاسرمایهبایانزآب

مازندراننوینیرآبیاحرطینرگتربزافتتاح

ط تمامی میان در و امسال فجر دهه از روز پنجمین برداردر بهره حال در های بزرح مازندران، طرگتری آبیارین دررح استان نوین اراضی۲۵۳ی از هکتار

شد.افتتاحبابلشهرستان"گاودشت"منطقه
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آبیا نوین گذارسامانه سرمایه با گاودشت ملی ایستگاه در فشار تحت بردارمیلیارد۴۵یری بهره به بهریالی منطقه این اراضی که رسید آبیای سامانه یرچهار

کند.پیدایرکاربعلوفهتولیدوکلزاجو،گندم،کشتبرایتاشدندتجهیزفشارتحت

ط این افتتاح وربا میلیون یک ساالنه های۲۰۰ح سفره آب از مکعب متر تنهازهزار آبنه میزان این که شود می جویی صرفه دیگریرزمینی در تواند می

بود.خواهدموثربسیاراستسبزسرمازندرانیبانگیررگدههاکهاستانیرزمینیزآبهایرفتهدرکاهشدربلکهشود،استفادهیزکشاورمحصوالت

یرشهآبرسانیحرط۹ازیربردابهرهودرسکالس۱۳۰شدننونوار

و نبود دولت و انقالب دستاوردهای از نصیب بی نیز مازندران آموزش حوزه امسال فجر دهه نوسا۲۲در بازپروژه مازندران پرورشی و آموزشی فضای ی

شد.افتتاحدرسکالس۱۲۹ظرفیت

در پرورشی و آموزشی های پروژه و۱۸یربنایزاین ه۵۴۲هزار با و مربع برزمتر بالغ و۱۵دریالرمیلیارد۶۷۰ینه شد ساخته استان آموزشی پروژه۱۲منطقه

است.یرشهمناطقبراینیزمورد۱۰وروستاییمناطقبهمربوطتعدادایناز

مبا ایام اجراییردر عملیات همزمان امسال فجر دهه ظرفیت۱۱ک پیشبینی با استان آموزشی منطقه هفت در آموزشی فضای ساخت درس۷۱پروژه کالس

شد.آغاز

دارد.درسکالسهزار۲۲ازبیشبامدرسه۶۸۰وهزارچهارحاضرحالدرمازندران

ایام این در شهرط۹همچنین فاضالب تصفیهخانه و آب شبکه توسعه بردارح بهره به ایام این در مازندران میلیاردری یکهزار آنها اجرای برای که رسید یالری

شد.صرفاعتبار

ط خانهراین تصفیه شامل ها ط۲۰۰ح مکعبی میارمتر مهر مسکن سارح شهرستان ظرفیت۱۰ی،رکال با آب چاه اصالح۲۲۸حلقه و انتقال خط ثانیه، در لیتر

.باشدمیاستانشهرهایشربآبکیفیسطحافزایشبرایفیلتردستگاه۶نصبوآبشبکهازکیلومتر۲۰حدود

باشند.میاستانخانوارهزار۷۳ازبیشحرطتعداداینازمندانبهره

یزکشاورمحصوالتپایانهینرگتربزیربردابهره

کشاور محصوالت صادراتی بززپایانه عنوان به گستر روماک کشاوررگتری محصوالت پایانه مساحتزین به زمینی در مازندران با۳۱ی و هزار۳۱یربنایزهکتار

رسید.یربردابهرهبهوساختهجویبارشهرستاندرمربعمتر

از بیش ظرفیت با صادراتی پایانه گذا۳۶۴این سرمایه با پروتینی مواد انجماد و کارتن تولید میوه، بندی بسته و سورتینگ های قابلیت با و تن یرهزار

و هزار هفت اندارمیلیارد۲۰۰حدود راه و تکمیل خصوصی بخش کهزیالی شد بردای بهره کشاورربا محصوالت صادراتی پایانه این از حدودزی برای ۳۰۰ی

شد.اشتغالایجادمازندراناستانبیکارانازنفر

ازربرخوردا انجماد۵۸ی آمونیاکی، سردخانه کشاور۸۰روزانهسالن محصوالت تولیدزتن ساالنه۶ی، بندی بسته کارتنی، جعبه تن انواع۲۷۴هزار تن هزار

است.صادراتیپایانهاینمهمهایظرفیتازصفرپایینوباالدمایدریزکشاورمحصولتنهزار۹۰یرنگهداقابلیتویزکشاورمحصوالت

بردا عکس و اسکن بعدیرامکان سه آسیبی بدون میوه بافت استحکام تشخیص امکان محصول، داخلی کیفیت سنجش محصوالت، کیفیت سنجش برای

م محیطی صدمات تشخیص بندی، بسته محصوالت ردیابی و شناسایی بافت، گیربه اندازه ورکبات، محصوالت، انواع ابعاد بازی و دقیق طور به میوه نکشی

رود.میشماربهصادراتیپایانهاینهایقابلیتازمجزاویعرسانجمادوباالسرعت

کشاور محصوالت خاوزپایانه ماهیان و شیالت و گیاه و گل برنج، پایانه از پس روماک چهارریاری حوزهی کشاورپایانه مازندرانزتولیدات استان در ی

رسید.یردابهرهبهآملشهرستاندربرنجمحصوالتپایانهتاکنونکهشودمیمحسوب

ط اجرای با اما نیست شده شناخته کشور در صنعتی استان عنوان به مازندران چند خوبیرهر صنعتی های اخیرطیح کهسالهای است خورده رقم استان در
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ح بخش نوید تواند شدنرمی صنعتی سمت به وباشد.کت یکهزار اخیر سال هفت طی زمینه همین از۵۷۵در بیش با استان در تولید و صنعتی ۷۹واحد

رسید.یربردابهرهبهیالرمیلیارد۵۱۸وهزار

بردا بهره به توان می کرد تجربه را خوبی اقدامات نیز صنعت زمینه در مازندران که سخن این تایید ازردر گذارط۱۲ی سرمایه با معدنی و صنعتی یکهزاررح ی

کرد.اشارهامسالفجردههدرتومانمیلیارد

کرد.اشتغالایجادمستقیمصورتبهمازندرانبیکارانازنفر۶۰۰حدودبرایمعدنیوصنعتیواحدهایاینازیربردابهرهبا

مهرمسکنواحد۵۵۰یربردابهره

امسال۵۵۰ فجر دهه از روز هشتمین در مازندران مهر مسکونی وواحد معاون حضور شهرسازبا و راه درزیر کنفرانسی ویدئو صورت به مازندران استاندار و ی

استاندا سالن سارمحل نکاء، های شهرستان به مربوط مسکونی واحدهای این شد. افتتاح استان مختلف مناطق در بودری رامسر و چالوس تنکابن بابل، ی،

شد.یربردابهرهوساختهیالرمیلیارد۶۰۰برافزونیراعتباباکه

ط این افتتاح بر دررعالوه امسالح فجر ط۷۰۶دهه قالب در استان مسکونی طرواحد این که شد کلنگزنی مسکن ملی اقدام دررح ها بابل،ح شهرستانهای

شد.اجراییمیاندوردورامسر

کلید اهدای مسکن۲۷۷همچنین ساواحد بابل، شهرهای در صاحبخانهرمهر جمع به افراد این و شد انجام مسکونی واحدهای این متقاضیان به چالوس و ی

بود.یالرمیلیارد۳۷۷حدودمسکونیواحدهایاینتکمیلساختیابرایشدهینهزهاعتبارمیزانپیوستند.استانهای

امسال فجر دهه در مسکن ساخت به مربوط های پروژه بر راهسا۱۸عالوه حوزه اعتبایزپروژه برربا افزون بردارمیلیارد۵۰۴ی بهره به استان این در یریال

که دوربزیرسازشاملرسید آسفالت و بهساری آمل-بابل، جدید محور در قلعهکش تعزگردان و شهری به دسترسی راه وریض محمودآباد تشبندان صنعتی ک

بود.بابلکندهرمنصوصنعتیکرشه

بردا رربهره و قائمشهر بانوان ورزشی سالن ساوی شهرستان قلیچ کوی معابر پروژه آسفالت آفرکش باز قالب در شهری نصبرینی و نگاری شتاب دستگاه پنج

بود.ایاماینهایحرطدیگرازنوشهروجویبارآباد،عباسبابل،شهرهایدرایلرزه

یستیزبهمددجوی۱۱۱شدندارخانه

کلید امسال فجر دهه ایام به۱۱۱طی مددجویی مسکن مازندرانزواحد بهیستی سازمان رییس کنفرانسی ویدئو حضور هدفزبا جامعه به کشور یستی

شد.دادهتحویلمازندرانیستیزبه

از بخشی مازندران در شده واگذار مسکونی واحدهای تعداد مسکن۲این امسالهزار فجر دهه ایام در که است همزمانمددجویی صورت به کشور سراسر در

است.شدهواگذاریستیزبههدفجامعهبا

مجموع شده،۱۱۱از تحویل مددجویی مسکونی دارای۳۴واحد خانواده برای به۲واحد هدف جامعه سایر به هم بقیه و بود بیشتر و همچونزمعلول یستی

است.شدهتحویلمعلولیکدارایهایخانوادهوخانوارپرسترسزنان

به بالعوض های کمک مسکونیزمجموع واحدهای این ساخت برای ورمیلیارد۳۵یستی بود شهیال حوزه در مددجویی مسکن واحد هر ساخت یربرای

شد.پرداختکمکیالرمیلیون۸۵۰همروستاهادرویالرمیلیون۴۵۰ومیلیاردیکمبلغ

کشورقانونیپزشکیDNAآزمایشگاه۱۰جمعبهیرساپیوستن

ط سه امسال فجر دهه از روز هشتمین با عمرانیرهمزمان قانونیح سرمایهگذاپزشکی با حدودرمازندران دریالرمیلیارد۱۴۵ی کنفرانسی ویدئو صورت به

شد.افتتاحدراستانیردادگستسالنمحل

تشرم تاالر و تشخیصی آزمایشگاهی، قانونییحرکز ساپزشکی باردر بردارمیلیارد۱۲۰ی بهره به مریال این افتتاح با که رسید شهرستانری آزمایشگاهی، کز
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پیوست.کشورقانونیپزشکیDNAآزمایشگاهدارندهمنطقه۱۰جمعبهیرسا

م یاراین ژنتیکی تشخیص آسیبشناسی، سمشناسی، آزمایشگاهی نیاز خونی)ژسرولووDNAکز های لکه (تشخیص قانونیی مازندران،پزشکی های استان

دهند.میقرارپوششتحتراگلستانوسمنان

بردا بهره با آزمایشگاهرهمزمان این از قانونیادارهساختمان۲ی برداپزشکی بهره به نیز رامسر و نور ادارشهرستان ساختمان که رسید باری نور شهرستان ی

ورمیلیارد۱۲ینهزه شد ساخته سازندگی بسیج سوی از ادارطیال ساختمان قانونییرح کهپزشکی هرامسر با شد اهدا خیر بانوی توسط آن ۱۱ینهززمین

رسید.یربردابهرهبهیالرمیلیارد

استانروستاهایهادیحرط۱۳تکمیل

برخوردا برای خدماترهمچنین از مازندران روستاییان عمرانیزی و هادیرطیرساختی بهرهبردا۱۳ح به کهرروستا رسید طی اجرای حدودربرای ها ۵۲۰ح

شدند.مندبهرهآنهاییتزمازهمروستاییخانواریکهزارازبیشوشدینهزهروستاییانکترمشاودولتیاعتبارمحلازیالرمیلیارد

از اکنون و۲هم باالی۳۴۶هزار ط۲۰روستای مازندران، ورخانوار هزار یک حدود در هادی یافت۲۰۰ح پایان اجراروستا دست در نیز روستاها سایر در و

است.

مازندپیامآنالین،اتحادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۳۹-۹۹/۱۲/۰۴(استگرفتهراکرمانشاهی۳۸۲جانتاکنونامسالرانندگیتصادفات

مدی ایرنا- دررکرمانشاه- ترافیکی حوادث مصدومان و متوفیات کاهش از کرمانشاه استان قانون پزشکی سپ۱۰کل جارماه سال از شده مدتری این در گفت: و داد خبر استان در ۳۸۲ی
میدهد.نشانکاهشبود،نفر۴۸۸کهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینکهدادنددستازراخودجانترافیکیحوادثدرنفر

افزود: ایرنا با گو و گفت در دوشنبه روز خانی» «سلیم دردکتر سپ۱۰همچنین ازرماه شده جای تعدادرسال و۶ی به۹۱۴هزار ترافیکی حوادث مصدوم نفر

بودند.مردنفر۱۵وهزارپنجونزنفر۸۹۹وهزارتعداداینازکهکردهاندمراجعهکرمانشاهاستانقانونیپزشکیمراکز
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است.داشتهکاهشبود،نفر۳۵۵وهزار۹تعدادکهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتمدتایندرترافیکیحوادثمصدومانآمارگفت:او

کرمانشاه راه پلیس رییس اعالم وا۵۳براساس دلیل به استان در تصادفات مهمژدرصد دالیل از یکی مجاز سرعت نکردن رعایت که بوده خودروها گونی

کرد.قلمدادافرادگرمعاملتوانمینیزراگونیژواازبعدخودروهاایمنیبودنپاییناینکهضمناست،گونیژوا

است.فرعیواصلیراهکیلومتر۱۰۰وهزارهشتازبیشدارایجمعیتنفرمیلیون۲باکرمانشاهاستان

کربناکسیدمنوگازبامسمومیتعلتبهنفر۱۳فوت

گفت:رمدی و کرد اشاره منواکسیدکربن گاز مسمومیت براثر فوت آمار به ادامه در کرمانشاه استان قانون پزشکی سپ۱۰درکل جارماه سال از شده آمارری ی

است.بودهمرد۱۱ونز۲شاملنفر۱۳کربنمونواکسیدگازبامسمومیتگرمعلتباتشخیصکرمانشاهاستانقانونیپزشکیمراکزدرشدهمعاینهاجساد

مدت این در همچنین او گفته غ۳۶به دلیل به نیز تعدادرنفر این از که کردهاند فوت شدن د۱۹ق در نفر پنج رودخانه، در هشترنفر سد، و مصنوعی یاچه

شدهاند.قرغمکانهاسایردرنفریکوآبیحوضچههایدرنفریککانال،درنفریکاستخر،نفریکطبیعی،یاچهرددرنفر

شدهاند.قرغاستانآبهایدرمرد۲۲ونزیکشاملنفر۲۳نیزقبلسالمشابهمدتدرافزود:خانیدکتر

استفتهگرارمانشاهیکر۳۸۲جانکنونتاامسالگیداننرتصادفاتایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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