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ستادیاخبار

)۰۷:۰۸-۰۰/۰۲/۰۱(قانونیپزشکیآمارهایدربارهمسئولیکاست؟/اظهاراتجنینسقطایراندریهارغربالگهدف

ط هدف اینکه بر تاکید با فرهنگی، انقالب عالی شورای دبیرخانه جمعیتی سیاستهای پایش و مطالعات کمیته بازنگررئیس جمعیت" "جوانی غربالگرح دستورالعملهای نهری و ی
ط تنظیم از مجلس هدف گفت: است، آن غربالگرحذف سامان و سر بی وضعیت کردن نزدیک صرفا خانواده" از حمایت و جمعیت "جوانی ورح علمی استانداردهای به کشور در ی

است.بودهجهانی

ط درباره ایسنا، از نقل به سپید ایران گزارش کمیسیونربه بحثهای طول در گفت: اسالمی، شورای مجلس مصوب خانواده" از حمایت و جمعیت "جوانی ح

است.نبودهدستوردریرغربالگممنوعیتیاحذفازصحبتگاههیچح،رطاینتصویببرایمجلسکرمشت

غربالگ رویههای دارند سعی که سالمت آزمایشگاهی و بالینی خدمات دهندگان ارائه از نظربرخی خالف داد: ادامه جاروی همهری برای قیمتی هر به را ی

ضرو بلکه مفید باردار، معروفترمادران از یکی در دهند، نشان سیاستگذاری و اجتماعی پزشکی مراجع (رین سالمت Oxfordی Textbook of Global

Public Healthغربالگر)تص» که است شده تعریح و معین شرایط برای تنها است الزم کنتری تحت هم آن شدهای صورتیریف در تنها و گرفته انجام شدید ل

بود».خواهدپیشنهادقابلباشد،آنآسیبازبیشنظر،مدجمعیتبراییرغربالگبرنامهفایدهاحتمالکه

استدادهقرارپزشکومادراختیاردررایرغربالگحرطاین

یرغربالگبهاجباردلیلبهپزشکمجازات

غربالگ گایدالین(راهنمای) در همچنین گفت: غربالگرمحمودی که است آمده انگلستان کشور گروههایری به باید لذا نمیرساند؛ سود جمعیت کل به یها

دارد.راافرادبهزدنآسیبپتانسیلکهآنستناپذیراجتنابمنفیکاذبومثبتکاذبخطایازناشیموضوعاینشود.محدودهدف

ماده سه تبصره به اشاره با طرط53وی این در نیز اکنون هم و است بوده مختلف متخصصین خواسته ابتدا از چه آن شد: یادآور شده، یاد شدهرح ممنوع ح

غربالگ به اجبار دلیل به پزشک «مجازات غربالگراست: به اجبار واقع در است. امری» عنوان به و است شده ممنوع متخصصری پزشک اختیار در تخصصی ی

است.کردهاعالمرسمانیزبهداشتوزارتکهاستسیاستیهمانایناست.شدهمعطوفوالدینبهیراختیایرامعنوانبهیا

استمعطوفجنینسالمتنهوسقطبهیژیناتولورپاقداماتتوجهقابلبخشدرمانی،سقطاندیکاسیونهایلیستبهتوجهبا

پ متخصصین زحمات خصوص در اینکه بیان با تصژیناتولورمحمودی نیست، شکی افراد این از حمایت لزوم و جنین و مادر سالمت حفظ برای درری کرد: یح

پ متخصصین توسط جنین" سالمت به "کمک ناهنجاژیناتولورمورد شناسایی برای "تالش آن مقابل در و بهری توجه با گفت باید متاسفانه آنها" سقط و ها ی

سازمان درمانی سقط های اندیکاسیون بلند قانونیلیست پپزشکی گروه اقدامات از توجهی قابل بخش سقطژیناتولورکشور، جهت ارجاع و شناسایی به ی

است.شدهمعطوفجنینسالمتبهکمکنهومعیوبهایجنین

تص غربالگروی کرد: بارداریح پایان یا ناسالم جنین حذف هدف با پیداست، آن عنوان از که همچنان و نمیشود انجام سالمتی تامین هدف با پرخطرری ی

ندارد.وجودنیست،سالمکامالمحتمالکهجنینیسقطجزهدفییرغربالگایندرواقعدرمیشود.انجام

بیما تشخیص خصوص در دیگر سوی از داد: ادامه بیشرمحمودی با قانونی، پزشکی سازمان درمانی سقط اندیکاسیون لیست اساس بر جنین، خود های ی

بیما120از نادرمورد بسیار موارد جنینی، بارداریهای دوران در جنینی اختالالت تشخیص از بارداری از پس یا حین او درمان به کمک هدف با میری انجام ی

میشود.انجامبیمارجنینسقطهدفباموارد)درصد95حدود(مابقیودرصد)5حدود(شود
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سالمتتامیننهواستسقطعمالایراندریرغربالگهدف

غربالگ انجام هدف اتفاقا دیگر عبارت به است: معتقد سونروی دیگر سوی از سالمت. تامین نه است سقط عمال ایران در اختالالتوی شناسایی های گرافی

از پس اتفاقا که باردا20جنینی بهترهفتگی بیماری توان می آنها طی و هستند باقی خود قوت به چنان هم دارند، را نتایج رارین درمان قابل جنینی های ی

ناهنجا یافتن برای جستجو این طبیعتا کرد. کمک آنها به و شناسایی متخصصین وجودرتوسط صورت در تنها صورتری در یا و مادران بعضی در خطر یسک

نیست.عقالییناچیزیسکرباباردارزنانهمهبهآنالقایواستمنطقیمادرخودخواست

استصنفیهایگروهسویازواقعغیرقرائتییرغربالگممنوعیتیاحذف

دارای موسسات و افراد دخالت عدم لزوم مهم، نکته داد: ادامه فرهنگی، انقالب عالی شورای دبیرخانه جمعیتی سیاستهای پایش و مطالعات کمیته رئیس

سیاستگذا امور در منافع" جر"تعارض اکنون االسف مع که است حذفری که است این حقیقت هستند. گسترده فعالیت مشغول اصل، این خالف هایی یان

غربالگ ممنوعیت مطریا منافع تعارض دارای و صنفی های گروه سوی از عمدتا که است واقع غیر قرائتی ایری رسانه قانون اصلی متن هنوز چون و شد ح

گرفت.قرارافراداینیرسواموجمحلبودنشده

استکشورهاسایرازبیشتربسیارایراندریرغربالگباجنینسقطآمار

ط تاکید افزود: بازنگرمحمودی و ساماندهی به جمعیت" "جوانی مادرزادیرح نقایص با نوزادی اگر فعلی، شرایط در چراکه است، درمانی سقط دستورالعمل ی

بیما باردارو دوران در مادر و آید دنیا به ژنتیکی غربالگریهای آزمایشات به پزشک توسط روری همین از میشود. توبیخ پزشک باشد، نشده داده ارجاع ی

غربالگ برای ویژه شرایط و دستورالعمل به بیتوجه پزشکان بعضا که غربالگراست به توصیه غربالگری با جنین سقط آمار که است حالی در این میکنند. یری

میگردد.بازسالمجنینهایسقطوکاذبیرغربالگبهآنازبخشیمتاسفانهکهاستکشورهاسایرازبیشتربسیارایراندر

کاراینانجامازممانعتصورتدرآنهاازانگشتاثراخذویرغربالگبرایباردارمادرانبهروانیفشارکردنوارد

کشو «برنامه به توجه با حاضر حال در کرد: اظهار غربالگروی ناهنجاری مراکزری و ها خانه در فعال ماماهای و بهورزان بهداشت، وزارت جنینی» های ی

سون و آزمایش انجام برای را باردار مادران همه که اند شده موظف ناهنجاوبهداشت سه شناسایی به مربوط (ترگرافی ژنتیکی ت13یزومیری ،18یزومیر،

تصویربردا21یزومیرت مراکز به داون) سندرم شهریا آزمایشگاهی و آنهاری از آزمایشات، این انجام برای مادر مخالفت و پذیرش عدم صورت در و بفرستند ی

بگیرند.اثرانگشتوامضاموضوعاینبابت

تص همچنین فرهنگی، انقالب عالی شورای دبیرخانه جمعیتی سیاستهای پایش و مطالعات کمیته انجامررئیس عدم مقابل در گرفتن امضا این کرد: یح

غربالگ بهرآزمایش اقدام نهایتا و خانوادهها در روانی فشار ایجاد باعث میانجامد، فرزند معلولیت به آزمایشات انجام عدم اینکه از نگرانی ایجاد با واقع در ی

غربالگرغربالگ آمار شد گفته که همانطور نیز میان این در است. شده تری است. توجهی قابل آمار ایران در سالم جنین سقط و کاذب هایری 18و13یزومی

م و حیات با مغایرت جهت برایربه داون سندرم به مبتالیان جستجوی در برنامه این و نبوده برنامه این مهم موضوع تولد، از پس اندکی یا پیش جنین گ

است.شدهطراحیآنهاسقط

باردا دوران های مراقبت بابت بار یک ماه سه هر بهورزان و ماماها که گفت هم را این همچنین کارانهرمحمودی آن اساس بر و دهند ارائه گزارشی باید ی

دهند.ارائهخودازخوبیکارنامهشدهیرغربالگافرادتعدادخصوصدرکنندمیراخودتالشنهایتکنانرکاکهاستروهمینازکنند.یافترد

مسئلهفقهیماهیتجهتبهسقطاجراییدستورالعملتصویبشورایدرفقیهسهحضورلزوم

ماده به اشاره با تصرط56وی جمعیت" "جوانی ماده،رح این با مطابق کرد: قانونییح مپزشکی شورایی در را سقط اجرایی دستورالعمل است ازرمکلف کب

سازمان قانونیرئیس متجپزشکی مجتهد فقیه سه شورا، رئیس عنوان وزبه معرفی با مرتبط متخصص سه قضائیه، قوه رئیس تعیین به پزشکی علم در یرزی

متخصص یک قانونیبهداشت، عضوپزشکی ناظر نماینده یک و قضائیه قوه رئیس پیشنهاد به کشور عالی دیوان قاضی یک قانونی، پزشکی رئیس معرفی با

قانونیشکیپزهایآمارهدربارمسئولیکاتاست؟/اظهارجنینسقطانایردریهالگرغرباهدفسپید:انایر|خبرخبرادامهادامه
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درمانی سقط قانون آن از پس و تصویب فقیه دو حداقل موافق رای به مشروط و آراء حداکثر با مصوبات کند. تصویب و تدوین مجلس بهداشت کمیسیون

میگیرد.قرارشدهمصوبدستورالعملدرمانیسقطمبنایواقعدرومیشودنسخ84سالمصوب

پزشکی علم به محدود را مساله نمیتوان و دارد باالیی اهمیت جنین سقط فقهی ماهیت جهت از شورا این در فقیه سه حضور که است معتقد محمودی

دانست.

شوندارجاعقانونی"سقط"کمیسیونبهبایدسقطمشمولموارد

کمیسیون سقط، اجرایی دستورالمعل تصویب از پس داد: ادامه فرهنگی، انقالب عالی شورای دبیرخانه جمعیتی سیاستهای پایش و مطالعات کمیته رئیس

م قانونی متخصصرسقط یک و متعهد متخصص پزشک یک ویژه، قاضی یک از قانونیکب مراکزپزشک تمامی میشود. قانونیتشکیل مکلفاندپزشکی

قطعی رای و نظر با مشمول موارد درمانی سقط اینگونه و است قطعی کمیسیون این رای همچنین دهند. ارجاع کمیسیون این به را سقط مشمول موارد

دهد.کاهشراسالمجنینسقطوکاذبیرغربالگآمارمیتواندکهمیشودانجامکمیسیونایناعضای

یربارداازیرپیشگیاقالمرایگانیعزتوممنوعیت

پزشکنسخهباتنهاخاصهورمونیداروهاییافترد

ط این با مطابق وی، گفته بسیاربه همانند پیشگیرح اقالم و داروها رایگان ارائه دیگر، کشورهای از بارداری از است.ری ممنوع درمانی بهداشتی شبکه در ی

بیما ویژه داروهای میتوانند پزشک نسخه ارائه با تنها هستند خاص هورمونی داروهای نیازمند پزشک تشخیص با که افرادی دورانرهمچنین خاص یهای

کنند.یافتردهادستورالعملمطابقداروخانهازرایرباردا

نیستسالمتکلیسیاستهایخالفجمعیت""جوانیحرط

جلساتدربهداشتوزارتنمایندهحضور

ط این مطابقت با ارتباط در طرمحمودی این گفت: سالمت امر در بهداشت وزارت تولیت موضوع همچنین و جمعیت و سالمت کلی های سیاست با دررح ح

مشت مرکمیسیون بهداشترکی کمیسیون اعضای که است اهمیت حائز رسید. تصویب به مجلس و… فرهنگی اجتماعی، بهداشت، کمیسیون نمایندگان از کب

ط این فرآیند مشاآحربه و بودند اینکهرگاه دلیل به بنده نظر از داشت. حضور بهداشت وزارت عالی نماینده جلسات تمام در همچنین داشتند. فعاالنه کت

استرات ای مقوله جمعیت فوژموضوع تدبیر نیازمند و جمهوریک حاکمیت و نظام سوی از راهبردی و خاصری موضوع بعنوان تواند می است ایران اسالمی ی

سابق عام موضوع مخصص علیتسالم(الحق، نظام در آن با اینکه عین در و باشد ط() بنابراین است، مرتبط متقابل معلول) و سیاستهایرعلت خالف ح

نیست.سالمتکلی

تص پایان در فرهنگی، انقالب عالی شورای دبیرخانه جمعیتی سیاستهای پایش و مطالعات کمیته ارررئیس و کالن نظارت ضمن، در کرد: وزیح یابی

فرهنگیرسیاستگذا انقالب عالی شورای مصوب کالن ضوابط و ها سیاست و مجلس قوانین از ناشی که خانواده و جمعیت عالی ستاد توسط راهبردی ی

کالن کالن11(راهبرد راهبرد و کشور علمی جامع سیاستگذا4و3نقشه فرایند و بودن متولی نافی است، فرهنگی) مهندسی بهداشترنقشه وزارت اجرایی ی

نظ چه آن به نسبت نگهبان محترم شورای دید باید البته طرنیست. انطباق عدم یا تطبیق بر نظارت منتظر باید همچنین دارد. حمایتری و جمعیت "جوانی ح

باشیم.تشخیصمجمعنظارتعالیهیئتسویازنظامکلیهایسیاستباخانواده"از

نوسالمالف،نیوز،جوانآنالین،اعتمادخبر،اتحادیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۴:۳۷-۰۰/۰۲/۰۳(جنینسقطویرغربالگسربردعوا

ط نام به مجلس جدید مصوبه مجلسیان، گفتههای مهمترطبق خانواده تعالی و جمعیت جوانی تارح در جمعیتی اقدام غربالگرین فرآیند مصوبه این در است. ایران ازریخ پیش ی
است.شدهسختترآنپروسهوطوالنیزایمان

ط که درحالی غربالگرفرادید| لغو اسفندماهرح اواخر بود، شده سپرده فراموشی به جنجالی99ی ماجرای و رسید اسالمی شورای مجلس تصویب به طرحی ،

غربالگ مجلسیان،رحذف گفتههای طبق فرادید؛ گزارش کرد.به دار ادامه را بود شده همراه کارشناسان و عمومی افکار منفی واکنش با که را باردار مادران ی

«ط نام به مجلس جدید مهمترمصوبه خانواده» تعالی و جمعیت جوانی تارح در جمعیتی اقدام طرین این است. ایران اصلریخ قالب در که قانون85ح

عالوه میرسد، تصویب به کمیسیونها در آنچه بندهای همه و کند واگذار کمیسیونها به را امور میتواند مجلس مواردی در است، رسیده تصویب به اساسی

ارسال نگهبان شورای به بررسی برای و شده مشخص آزمایشی صورت به آن اجرای مدت بلکه میرسد تصویب به و نشده خوانده مجلس صحن در آنکه بر

میشود.

ط در74حراین که دارد ط22ماده که زمانی اما است، شده تنظیم تارصفحه شد سبب امر همین و نداشتند خبر آن جزئیات از عمومی افکار شد تصویب ح

رو چند اما باشند. نداشته آن تصویب به هم طزواکنشی این از پزشکی جامعه و کارشناسان انتقادات است مادهری دو بهویژه باعث56و53ح مصوبه، این

است.شدهعمومیافکارتوجهجلب

ماده دو اساس خاصبر شرایط ایجاد و غربالگ56و53تبصره موصوبه، خواهدراین امکانپذیر خاصی شرایط در و شده محدود کشور در درمانی سقط و ی

تبصره در «ه53ماده2بود. است: آمده مصوبه بهراین درمانگران سوی از ارجاع یا تشویق یا درمان و بهداشت کادر توسط باردار مادران به توصیه گونه

نیست.»مجازجنینیرناهنجاتشخیص

ماده براساس م56همچنین شورایی در باید سقط اجرایی دستورالعمل قانون قضائیر، قوه رئیس نظر (با فقیه سه قانونی، پزشکی سازمان رئیس از سههکب ،(

بهداش وزارت معرفی (با متخصص متخصصتنفر یکی و کشور عالی دیوان قاضی نفر یک قانونی)، سقطپزشکی قانون آن از پس و شود تصویب و تدوین

شود.ملغی84سالمصوبدرمانی

ط این تصویب از نمایندگانرپس و نگهبان شورای به خطاب نامهای در ایران، پزشکی گروه علمی انجمنهای نمایندگان و روسا و مجمع مدیره هیات ح،

«ط در که جنین سقط با مرتبط ماده دو که است داده هشدار نهم کارشناسیرمجلس غیر صورت به رسیده، تصویب به خانواده» از حمایت و جمعیت جوانی ح

است.منطقیغیرومیاندازدخطربهراجامعهسالمتوشدهتدوینعلمیمراتبگرفتننظردربدونو

ط معتقدند پزشکی گروه علمی انجمنهای موارروسای جدید نهادهای تعبیه با و کرد خواهد نسخ را قبلی موثر و متقن قانون مجلس، جدید سقطزح ی

ط این تصویب صورت در چراکه یافت. خواهد نامعلوم و موهوم سرنوشتی کشور، در سالرجنین در که جنین سقط به مربوط قبلی قانون نگهبان، شورای در ح

میشود.نسخبودرسیدهتصویببه1384

ط غربالگرطبق سالرح که باردا1384ی اول ماه سه در آزمایش انجام با که داشتند اجازه باردار زنان تمامی جلر، برای نقصرگیوی، که نوزادانی تولد از ی

ناهنجا یا گرکروموزومی جسمی شدید مدتزی به روش این کنند. انتخاب را جنین سقط به15ینه را مادر زندگی یا که شد کودکانی آمدن دنیا به مانع سال

داشتند.کروموزومینقصیابود،پرمشقتوکوتاهعمرشانیامیانداختند،خطر

سال قانون و بود قانونی غیر خاص، بسیار موارد در مگر جنین، سقط کلی طور به مجوز1384اما و نبود باردار زنان برای جنین سقط انتخاب آزادی معنای به

ناهنجا به کودک ابتالی احتمال یا که میشد اعمال مواردی در تنها طرآن در اما بیفتد، خطر به مادر سالمت بود، ممکن یا و داشت وجود ژنتیکی جدیدری ح

است.عوضشرایطاستممکن
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ط تصویب به طراعتراض تصویب پی خانوادهدر تعالی و جمعیت جوانی بهرح نسبت نظران صاحب و پزشکان از برخی خانواده، تعالی و جمعیت جوانی ح

کردند.اعالمراخوداعتراضمصوبهاین56و53ماده

ط اساس بر که است گفته ماده دو این به انتقاد در مامایی و زنان متخصصان انجمن رئیس موسوی، نظامپزشکیراعظمالسادات سازمان در شورایی جدید، ح

از متشکل ح2قانونی شد. خواهد تشکیل پزشک چند و قاضی یک نگهدارفقیه، امکان بگوید مادر اگر یعنی میکند؛ تعیین قاضی نیز را مادر کودکرج ی

برسد.تشخیصاینبهبایدقاضینهایتدرونیستکافیندارد،رامعلول

ماده دو به اعتراض در ایران، کاردرمانی انجمن رئیس نایب اسدی، محمدرضا «ط56و53همچنین، که گفته ماده ازراین حمایت و جمعیت جوانی ح

کاغذ روی تنها مجلس طزخانواده این در شود. اجرایی کنونی اقتصادی شرایط در میرسد نظر به بعید و جلریباست راه سختتررگیوح، را معلولیت بروز از ی

شیرخوا از فرزند این و کند رها بیمارستان همان در را خود معلول فرزند خانواده است ممکن بهرکردهاند. مراقبتی مراکز و درزگاهها این دربیاورد. سر یستی

به سازمان قانونی، پزشکی سازمان پزشکی، نظام سازمانهای میان این در است. نشده تشکیل معلوالن فراکسیون تاکنون مجلس این در که یستی،زحالیست

کردهاند.»اعالمآنباراخودمخالفتوکردهمکاتبهنگهبانشورایبایامصاحبهقانونیمادهدوایندربارهجداگانهصورتبهرفاهوبهداشتیرانزو

الح و الضرر فقهی، قواعد «براساس کرد: اعالم ماده دو این به انتقاد بر عالوه ایران، پزشکی ژنتیک علمی انجمن رئیس اکرمی، ضرورترسیدمحمد و مالزمه ج،

ش خالف مصوبه سالراین درمانی سقط قانون و بوده سال1384ع از انقالب معظم رهبر میکند. نسخ نیز سقط87تا75را بحث با رابطه در استفتا چهار ،

ح و عسر موجب که ناقصالخلقه و عقبمانده معلول، جنین، همردرمانی ایشان سایت در و بوده برقرار همچنان استفتائات این که دارند میشود، خانواده ج

است.»موجود

امضای با مکاتبهای رابطه این در میگوید رهب5اکرمی با علمی بارانجمن نامهای همچنین اند. داشته ارسال12ی نگهبان شورای به علمی انجمنهای امضای

گرفتهاند.ایرادمواداینبهنسبتبیانیهایدرعلمیانجمن87کهکردند

صندلی یک فقط که میشود تشکیل فرهنگی انقالب شورای در ملی ستاد مصوبه، این یک ماده «براساس گفت: و کرد اشاره مصوبه این دیگر ایرادات به او

ماده در دارد. بهداشت وزارت ه51از فروش پیشگیرآمده: بهداشتی اقالم باردارگونه از درری که است ممنوع تابعه مراکز و پزشکی علوم دانشگاههای در ی

بیما افزایش به غربالگرنتیجه و درمانی سقط قانون نسخ صورت در شد. خواهد منجر مقاربتی مادهریهای در شدت به که سقط53ی است، شده محدود

میکند.»پیداکاهشجمعیتمجموعدرومییابدافزایشجناییوغیربهداشتی

علمی انجمن رئیس گفته به بروند. همسایه کشورهای سمت به ژنتیکی بیماران تشخیص برای باردار مادران که است این بعدی خطر که است معتقد کرمی

بیما که حالی در میکنند. نگاه معلولیت یک عنوان به دوان سندروم موضوع به فقط طراحان متاسفانه ایران، پزشکی صعبالعالجیرژنتیک بسیار یهای

میشود.معلولیتبهمنجرکهداردوجود

ط صفارتصویب دارد؟افروز دنبال به عواقبی چه خانواده تعالی و جمعیت جوانی پیشگیرح معاون بهریفرد، سازمان معلولیتهای از اینکهزی بیان با یستی،

ماده دو میگویند مجلس ط56و53نمایندگان غربالگراین حذف معنی به غربالگرح «فرآیند مصوبه این در «اما گفت: نیست، آنری پروسه و طوالنی ی

ط است. شده «فرزندآورسختتر هدف فقط نه مجلس مصوب است؛رح آن علیه بلکه نمیکند تامین را غربالگزی» نبود در خاطرریرا به زوجها از برخی ی،

نمیدهند.»یرفرزندآوبهتنمعلولفرزندداشتنازنگرانی

و هفتهزار حدود گذشته سال هشت در که میگوید به600او سقط برای ژنتیکی اختالالت دارای جنین قانونیمورد بینپزشکی «ساالنه که شد داده ارجاع

صفا1400تا900 گفتههای طبق است. بوده طرمورد» این تصویب و تدوین در مجلس نمایندگان فرد، بهری سازمان از وزح و نکردند نظرخواهی یرزیستی

است.فرستادهنگهبانشورایبهاستیرغربالگبهمربوطکهقانوناین56و53مادهدودربارهاعتراضیهمنامهایرفاه

غربالگ حذف که است باور این بر هم ژنتیک متخصص صالحی، مهمترحمیدرضا حذف معنای به باردار مادران بیماری جنینهای شناسایی راهکار استرین ی
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دارند.قراراجتماعیواقتصادیفشارتحتهایشانخانوادههموارهونداردوجودآنهادرمانبرایروشیهیچکه

و دستجردی، وحید مرضیه غربالگزهمچنین منع به نسبت نیز بهداشت سابق افزایشریر احتمال مصوبه، این شدن اجرایی با که گفته و کرده اعتراض ی

بسیا که چرا دارد وجود غیرقانونی مادرانرسقطهای این که دارد وجود احتمال این و نمیگیرند درمانی سقط مجوز پزشکان تایید وجود با باردار مادران از ی

بروند.جنینسقطبرایغیرقانونیروشهایسراغباردار

و میلیون یک «سالیانه گفت: و کرد اشاره هم درمانی سقط به غربالگ200او با و میشوند متولد نوزاد ناهنجا8یرهزار و ژنتیکی اختالل با جنین یهایرهزار

شد.»خواهندمتولدجنینهااینازیربسیامجلسجدیدحرطتصویبباومیشونددرمانیسقطگربز

)۲۰:۰۶-۰۰/۰۲/۰۲(نیستایرانیکرد،تجاوزتهراندرماهه17نوزادبهکهیرپد

داردادامهفرداینمسائلخصوصدرتحقیقاتوبودهافغانمهاجرانازماهه17کودکبهتجاوزعامل

بود.افغانستاناتباعازماهه17کودکبهتجاوزعاملکرد؛اعالمهارسانهبهتهرانگاهیآپلیسخرداد:

قانونی پلیسپزشکی گفته به و نموده تأیید را متجاوز فرد شهرآجنون منطقه در که بوده افغان مهاجران از بلکه نبودند ایرانی اصال خانواده این تهران گاهی

دارند.سکونتیر

است.کردهکاراینبهاقدامدلیلهمینبهوبودهروانیاختالالتدچارخانوادهاینپدر

نیوزدیدارایران،دیدهبانعصرامروز،ایران،شهدایگسترش،ق،رمشیرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۱۱:۴۸-۰۰/۰۲/۰۱(زنجانهستند-خودکشیمتهمانینرمهمتجسمیوروحیهاییربیما

تعا طبق افزود: ستاره مهرداد زنجان، از پرسون گزارش آخربه اقدامریف، بندیآین طبق میان این در و دارد نام خودکشی خود بردن بین از برای فرد گاهانه

و خودکشی به اقدام نباشد، آمیز موفقیت خود بردن بین از برای فرد عمل اگر اما خودکشی، باشد، آمیز موفقیت خودکشی به اقدام اگر اینکه و دارد مراحلی

شود.میاطالقخودکشیافکارخودکشیخصوصدرفکربه

این علل میان این در و است بوده موفق خودکشی موارد از بیشتر خودکشی به اقدام و خودکشی به اقدام موارد از بیشتر خودکشی افکار داشت: اظهار وی

بیما شامل روانی های آسیب بیمارمساله، و مزمن جسمی های راری خلقی اختالالت انواع و مخدر مواد مصرف از ناشی عوارض یا و افسردگی روانی، های ی

شود.میشامل

سنین در خودکشی دهد می نشان تجربه داد: ادامه مسوول د15این و خشن رفتارهای خانوادگی، بد شرایط دلیل به گاهرگیرسال و خانواده اعضای بین ی

کند.میتاییدرامواردایننیزشدهانجامهایبررسیوشواهدودهدمیخرجنسیهایاستفادهسوء

مهمت اینکه بیان با سنینروی بین خودکشی عوامل ایران25تا15ین در مختلف نواحی آمارهای اساس بر داشت: اظهار است، عاطفی مسایل بروز سال،

شایعت35تا15سنین سنرسال آن از پس و شده اعالم خودکشی به اقدام سن بیکا40تا25ین دلیل به تواند می که است سوءرسال از ناشی عوارض و ی

باشد.مخدرموادمصرف

است.بودهاقتصادیمسایلوروحیوجسمیمشکالتسال50باالیسنیندرخودکشیعللداد:ادامهزنجاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

خشنت های روش از زنان از بیش مردان کرد: اضافه کنند، می خودکشی به اقدام مردان از بیشتر زنان اینکه بیان با میروی استفاده کار این انجام برای ی

طرفی از و کنند می فوت بیشتر مواقع این در مردان دیگر عبارتی به و در10کنند میزان این که شوند می دچار مزمن الکلیسم به الکل کنندگان مصرف درصد

است.ناچیزبسیاراستاناینوکشورمان

دیگ های مولفه از نباید مقوله این در افزود: تحرستاره خشونت، همانند پذیری بیماریک بیماری، و مزمن های میانری این در و شد غافل روانپزشکی های ی

دهند.میقرارروانپزشکیمراقبتتحتدائمبطوریاویربستشناسایی،رادارندخودکشیقصدوفکرکهراافرادیبیمارستانهاودرمانیمراکزدر

تص خانوادگیروی ارتباطات اجتماعی، های حمایت خوب، ارتباطات روانی، های مراقبت درمان، به دسترسی خودکشی، برابر در محافظتی عوامل کرد: یح

است.مسالهحلویرگازساهایمهارتقوی،

قانونیکلرمدی درپزشکی ناتوان و بازند می زود را خود مشکل با مواجهه هنگام در افراد که است این کنونی مشکالت از یکی کرد: خاطرنشان زنجان استان

است.خودکشیافرادایناحتمالیاقداماتازیکیمواقعایندرکههستندمسالهحل

ایرنامنبع:
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)۲۰:۳۴-۰۰/۰۲/۰۱(زنجانایران-درخودکشیاصلیاعالمعلل

خب شبکه گزارش مدیربه ، نیوز تهران قانونیکلری مواردپزشکی از بیشتر خودکشی به اقدام و خودکشی به اقدام موارد از بیشتر خودکشی افکار گفت: زنجان

است.بودهموفقخودکشی

بیما شامل روانی های آسیب از: عبارتند مساله این بیمارعلل و مزمن جسمی های انواعری و مخدر مواد مصرف از ناشی عوارض یا و افسردگی روانی، های ی

خلقی.اختالالت

است.عاطفیمسایلبروزسال،25تا15سنینبینخودکشیعواملینرمهمت

سنین ایران شایعت35تا15در سنرسال آن از پس و شده اعالم خودکشی به اقدام سن بیکا40تا25ین دلیل به تواند می که است ناشیرسال عوارض و ی

باشد.مخدرموادمصرفسوءاز

است.بودهاقتصادیمسایلوروحیوجسمیمشکالتسال50باالیسنیندرخودکشیعلل

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۲۳-۰۰/۰۲/۰۲(گرفترانفر114جانشرقیآذربایجاندرکارحوادث

۱

۹
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)۰۷:۰۱-۰۰/۰۲/۰۲(کردستانگیرند-میجانکههاییجاده

گزارش تبه اساسی توان می را راه حوزه پرس، ترُکرد بنیادی و وجودزینرین حوزه این در که عیبی یا اشکال گونه هر که کرد عنوان منطقه هر یرساخت

در که ای عدیده مشکالت دلیل به کردستان استان مواصالتی محورهای بیشتر در متاسفانه که شود حادثه بروز به منجر تواند می باشد هازداشته یرساخت

است.شدهتبدیلگرمگاهجوالنبهکردستانهایجادهوافتادهاتفاقحوادثاینهموارهداردوجود

که داشت توجه باید اما است، خودرو فنی نقص و رانندگی هنگام در شخصی خطاهای و اشتباهات از متاثر تصادفات از اعظمی بخش امروزه که چند هر

سازاستانداردسا بهینه و تعزی به نسبت هنگام به اقدامات با مسئوالن که دارد تصادفات کاهش در ای عمده نقش نیز ها جاده و محورها محورهایری یض

کنند.فراهمتوانندمیراتصادفاتچشمگیرکاهشامکانارتباطی،

کردستانهایجادهنابسامانوضع

از بیش ساالنه شدن کشته و کردستان های جاده در پیاپی های از350تصادف بیش شدن مصدوم و های6نفر خاطره مسیرها، این در هموطنان از نفر هزار

خب محافل کردستانی، شهروندان شدید انتقاد سبب و گذاشته جای به استان این های جاده از اذهان در را راهربدی نابسامان وضع از منطقه سیاسی و ی

است.شدهاستانهای

بسیا شدن مجروح و کشته وجود با و شود می داده خبر تصادف وقوع از کردستان از نقطه هر در روزها جایراین بر سنگین خسارات و باختن جان مسئول ی،

مط اصلی عامل عنوان به انسانی خطای شود می سعی معموال و نیست مشخص هم هنوز فراموشرمانده میان این در نیز عوامل سایر متاسفانه و شده ح

شوند.می

ها، جاده در ایمنی نبود از را مشکل دیگر تعدادی و رانندگان احتیاطی بی و رانندگی و راهنمایی قوانین نکردن رعایت از ناشی و فرهنگی را مشکل برخی

مشکالت و دهنده هشدار عالیم وجودزکمبود تصادف مشکل هم باز باشند داشته حضور ها جاده این در پلیس ماموران هم اندازه هر و دانند می یرساختی

دارد.

کنت های جردوربین های قبض و شیک خودروهای و راه پلیس سرعت حالیرل در این و کند حل را مشکل نتوانسته هنوز هم پلیس ماموران سنگین یمه

است.دادهافزایشرارانندگیحوادثوقوعکهاستشدهکردستاناستانهایجادهدرافزونمعضلینیزنفتحاملعراقیتانکرهایترددکهاست

کندمیواردهاخانوادهبهیرناپذیجبرانروحیضرباتتصادفات

چهارشنبه جا25روز سال ماه سوارفروردین با ایسوزو کامیون دستگاه یک برخورد اثر بر پژوری دیواندره405ی به سنندج محور و1در کشته دیگر6نفر نفر

شدند.مصدوم

شنبه جا28روز سال ماه شدنرفروردین کشته موجب سقز شهرستان اصلی محور دو در رانندگی حادثه دو نیز شدن2ی زخمی و در3نفر که شد دیگر نفر

وا علت به اول سواژحادثه دستگاه یک جوانیرگونی سمند و17ی کرد فوت دم در علت3ساله به نیز دوم حادثه در در و شدند زخمی خودرو دیگر سرنشین

کرد.فوتهممسنخانماینجراحاتشدتعلتبهساله،75پیرزنیبایربانیساندستگاهیکبرخورد

جا ماه اردیبهشت اول چهارشنبه مرروز محور در متاسفانه نیز پژوری خودروی دستگاه یک سنندج - ت206یوان دستگاه یک کهربا کرده برخورد کشنده یلی

شد.یرسواخودرویسرنشین3سوختنوفوتبهمنجر

طی3این که است ای جاده تصادفات از کوچکی بخش تنها سال32مورد از گذشته متاسفانه1400روز که افتاده اتفاق استان مختلف مواصالتی محورهای در

است.کردهبیمارستانروانهرایربسیاوگرفتهرایربسیاهایاستانیهمووطنانهمجان

قربانیان خانواده بازماندگان به و شود می ایجاد آن تبعیت به نیز اجتماعی خسارات دارد، دنبال به که مالی و جانی خسارات بر عالوه رانندگی حوادث وقوع
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شود.میواردیرناپذیجبرانروحیضرباتتصادفات

استتومانمیلیاردپنجفوتبهمنجرتصادفهرینهزه

ه روی بر پژوهشکده این مطالعات های یافته از کشور نقل و حمل پژوهشکده رئیس پیش محاسباتزچندی گفت: و کرد یاد فوتی تصادف یک متوسط ینه

ه که دهد می فوتزنشان به منجر تصادف هر و5ینه جرحی تصادف برابر هزار یک به نزدیک رقم این و است تومان و2میلیارد تصادف500هزار برابر

است.شدهبرآوردخسارتی

غفاژبی هرن نقل و حمل پژوهشکده مطالعات طبق کرد: اظهار نیززی جرحی تصادفات متوسط ه90ینه و تومان خسارتیزمیلیون تصادفات میلیون20ینه

است.شدهبرآوردتومان

خانواده، بنیاد اجتماعی حوزه در و کند می تهدید را جامعه سالمت و بهداشت حوزه در ای جاده حوادث است، وجهی چند رانندگی سوانح تبعات افزود: وی

می تهدید را ملی های سرمایه و انسانی کمیاب منابع اقتصادی حوزه در و کشور اعتبار و المللی بین جایگاه سیاسی حوزه در فرهنگی، بنیان فرهنگی حوزه در

کند.

م آمار به اجمالی استانرنگاهی این مواصالتی محورهای نابسامان وضعیت تواند می نیز کردستان استان در ای جاده تصادفات از ناشی تلفات و میرها و گ

از بیش شدن مجروح و دادن دست از اما است یافته کاهش آمار این شود می اعالم سال هر آنکه علیرغم و دهد نشان پیش از بیش سالیانه6را نفر هزار

است.ایدهندهتکانآمار

99سالطیرانندگیحوادثاثربرکردستاندرنفر357فوت

قانونیکلرمدی باپزشکی گو و گفت در سالکردستان در گفت: پرس، رانندگی99ُکرد حوادث اثر شه357بر برون های راه در شهرنفر درون روستاییری، و ی

دادند.دستازراخودجانکرستان

سال طی کرد: ااظه آباد خانی رانندگی99بهتاش حوادث اثر به357بر نسبت که دادند دست از را خود جان قبل343نفر سال مشابه مدت شدگان فوت نفر

است.داشتهرادرصدی4افزایشآناز

مراکز سوی از واصله های گزارش براساس افزود: قانونیوی سالپزشکی شدگان فوت کل از کردستان، استان را99سطح خود جان رانندگی حوادث اثر بر که

بودند.نزنفر55ومردنفر302دادنددستاز

مردمجانبالیغیراستانداردهایجاده

وضع از انتقاد با سال طول در افتاده اتفاق حوادث به واکنش در نیز اسالمی شورای مجلس در کامیاران و دیواندره سنندج، های شهرستان مردم نماینده

است.شدهاستانمردمجانبالیغیراستانداردهایجادهکرد:بیانپرس،ُکردخبرنگارباگفتگودرکردستانهایراهایمنغیرونامناسب

سا ایمن به مسئوالن توجهی بی از انتقاد با فرشادان بززمهدی احداث داد: ادامه کردستان، های جاده یکری حد در همچنان خطه چهار های جاده و ها گراه

پیگی تمامی وجود با و است مانده باقی کردستان ساکنان برای ورآرزو نگرفته صورت موضوع این برای اقدامی تاکنون بخش این در گرفته صورت های ی

اند.نرسیدهیربردابهرهبههمهنوزشدهآغازگذشتهسالچنددراستاندرکهیزراهساهایحرطاغلب

تع عملیات شد: یادآور ساروی ایمن و مزیض - سنندج همدان، - سنندج محور مانند کردستان های جاده از بخشی بزری و کهریوان کرمانشاه - میاندوآب گراه

رود.میپیشکندیبهقوییترمدینبودواعتباراتکمبوددلیلبهاماشدهآغازکهاستهاسالگرفتهقرارکردستاناستاندرآنازعظیمیبخش

جنوب های استان به غربی شمال های استان ارتباطی راه کردستان گفت: اسالمی شورای مجلس در کامیاران و دیواندره سنندج، های شهرستان مردم نماینده

تران اصلی راه آن بر عالوه و است کشور نوروزغربی مسافران پرتردد مسیر و نور راهیان های کاروان عبور محل کاال، بیانگرزیت همه موارد این و است ی

است.بودهمسئوالنتوجهیبیموردکنونتاامااست،استاناینهایراهوهاجادهبودنپراهمیت
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نیستندآنترافیکحجمبامتناسبکردستانهایجاده

خبرنگار سوال به پاسخ در و استان این های جاده وضعیت با رابطه در نیز کردستان استان های راه پلیس مواصالتیرئیس های راه شاید کرد: اظهار پرس، ُکرد

نیستند.آندرخودروهاترددمیزانوترافیکحجمبامتناسبهاجادهایناماباشندنداشتهمشکلیاستانداردنظرازاستانسطح

گوه عیسی کشورسرهنگ استانداردهای با مشخصات لحاظ از تنها کردستان های جاده افزود: برابری توجهری با اصلی های راه است نیاز که حال در دارند، ی

شوند.تبدیلراهآزادیاوگراهربزبهآنهاترافیکیحجمبه

تا برسند اصلی های جاده استاندارد به باید حداقل و نیستند محورها این در خودروها تردد میزان با متناسب نیز استان فرعی های راه حتی داد: ادامه وی

کرد.یرگیوجلپیونددمیوقوعبهاستانمواصالتیمحورهایدرکهیرناگوااتفاقاتوحوادثازیربسیاازبتوان

امیدوا شد: یادآور کردستان های راه پلیس هایررئیس جاده که کنند قبول را واقعیت این کردستان در راه حوزه مسئوالن و استان مدیران و دولتمردان یم

سوا خودروهای آمدهای و رفت حجم و موجود وضعیت با متناسب استان ترانراین و سنگین و چارهزی آنها مشکالت رفع برای و نیست منطقه این در یتی

نباشیم.رانندگیحوادثدرهموطنانمانرفتنبینازشاهددیگرتابیاندیشندای

کردستانهایجادهدرمیروگرمتداوم

این امور اصالح برای است انتظار مورد که آنچنان مسئوالن توجه کردستان، استان های جاده وضعیت از شده منتشر اخبار و پی در پی های گزارش وجود با

ور جدی اهتمام و توجه کردستان مواصالتی های راه ویژه و خاص شرایط به نسبت باید امر مسئوالن راه این در و شود نمی صرف ها برنامهزجاده با و یده

کنند.یرگیوجلیردیگناگوارخطراتبروزازمسیرهااینیزساایمنباواعتباراتجذبویزیر

به توجه ولی داشته ادامه پلیس های تالش و اقدامات سایه در و اخیر سال چند طی چند هر کردستان استان های جاده در رانندگی تصادفات شمار کاهش

م ورآمار ضرر همچنین و شده اعالم میر و پیگیزگ و کرده دنبال را موضوع تر تمام چه هر جدیت با راستا این در امر مسئوالن که طلبد می مالی کنند.ریان ی

راهسا حوزه در عمرانی های پروژه شدن پیگیزتعطیل عدم کنار در اخیر سال دو یکی طی ویژه به درری بیشتر اعتبارات جذب برای استان مسئوالن الزم های ی

های وعده وجود با که است معضلی دو راه کشوربخش مسئوالن درشت و راهساریز حوزه همچنان استانی و مواجهزی جدی های چالش با را کردستان ی

است.کرده

سا راه حوزه در که مسئوالنی العمل عکس ببینیم باید باشیم آن شاهد روز هر است ممکن که چنین این اتفاقات با سازحال ایمن و کردستانزی در ها جاده ی

تس دنبال به آیا و است چگونه دارند میرنقش همچنان یا و روند می دارد وجود استان این مواصالتی محورهای در که ای عدیده مشکالت فصل و حل در یع

شوند؟میدیگرهایخانوادهشدنداغداروهاجادهتوسطقربانیگرفتنگرنظارهونشینند

رادحبیبیسروشگزارش:
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)۲۰:۳۴-۰۰/۰۲/۰۲(ایالمرانندگی-حوادثازناشیشدگانکشتهدرصدی67کاهش

داد.خبریرجاسالماهفروردیندرایالماستانیرشهبرونجادههایدررانندگیحوادثشدگانکشتهدرصدی67کاهشاززادههمتیسرهنگ

آمار اساس بر گفت: ، ایالم از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گو و گفت در ایالم استان راه پلیس رئیس زاده همتی رضا پزشکیسرهنگ

است.داشتهکاهشدرصد67میزانبهرانندگیتصادفاتازناشیمتوفیانتعدادکاهشیرشهبرونجادههایبخشدرایالماستاندرقانونی

گی بهره با استان راه پلیس افزود: دوربینهایراو توسعه و ترافیک ایمنی شاخصههای ارتقاء و گشتی تیمهای افزایش با اختیار در ظرفیتهای کلیه از ی

استبودهرانندگیتصادفاتکاهشبرگذاررتاثیعواملازشهرستانهااکثردرسرعتلرکنتهوشمند

همکا کرد: عنوان ایالم استان انتظامی راه پلیس مشاررئیس و مقرراتری و قوانین رعایت به پایبندی سطح افزایش و استان فرهنگ با مردم خوب کت

مهمت از تاثیررانندگی عنصر مشارین و جادهها در روز شبانه طول در استان راه پلیس مجموعه وقفه بی تالشهای همچنین و بوده سوانح کاهش در کترگذار

است.بودهموفقیتاینبرگذاررتاثیمولفههایازرسانخدماتدستگاههایهمهافزاییهمو

همکا از پایان در زاده همتی کهرسرهنگ ذیصالح دستگاههای کلیه و رانندگی و راهنمایی مقررات و قوانین رعایت به پایبندی و استان خوب مردم تعامل و ی

کرد.قدردانیوتشکراندبودهپلیساینکناردرجادهایحوادثشدگانکشتهکاهشامردر

دپیام/انتهای

نیوزپدالایالم،بازتابجزمان،خودرونگاران،خودرو،عصریرخبپایگاهمهر/سیما،وصداایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۲۰:۰۸-۰۰/۰۲/۰۱(تهراناخبار-

قضاییمراجعبهمتخلفانمعرفیومخدوشپالکخودروهایتوقیف

بز تهران راهور پلیس ازرجانشین بیش قانون اعمال از گذشته روز طی2400گ مخدوش پالک با سیدابوالفضل24خودرو سرهنگ داد. خبر تهران در ساعت

ط اجرای حاشیه در طرموسویپور گفت: تهران در پالک تخلفات با برخورد تشدید دررح تهران شهر در پالک تخلفات با برخورد گسترده اجرای و تشدید ح

بز تهران راهور پلیس جدی کار کنند،ردستور پالک پوشش به اقدام و ایجاد تغییر خود خودروی پالک ارقام و اعداد در که رانندگانی و است گرفته قرار گ

در تردد برای رانندگان از معدودی تعداد تهران شهر در تردد ممنوعیتهای شروع ابتدای از گفت: وی گرفت. خواهند قرار قانون اعمال مورد و شده متوقف

دستانکرگیرند-میجانکههاییجادهس:دپرکر|خبرخبرادامهادامه
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بز تهران راهور پلیس که کردند خود خودروی پالک مخدوشی یا پوشش به اقدام ساعات باراین افزود: وی کرد. برخورد تخلفات نوع این با ابتدا همان از گ

بز تهران راهور پلیس تهران، شهر در پالک مخدوشی و پوشش تخلفات انجام و افزایش به قراررتوجه خود کار جدی دستور در را تخلف نوع این با برخورد گ

ط این اجرای در داد: ادامه موسویپور است. کرده پالکها تخلفات با برخورد به اقدام نامحسوس و محسوس صورت به و گذشتهرداده روز از )هسهشنب(ح

تعداد2431 و گرفتند قرار قانون اعمال مورد بودند داده انجام پالک پوشش تخلف که متخلف اعمال39راننده ضمن پالک مخدوشی بحث در نیز خودرو

شدند.معرفیقضاییمراجعبهومنتقلکینگرپابهقانون

***

انستیتوپاستوردرانبوهتولیدبرایآمادهآزمایشکیت9ازرونمایی

م در مراسمی رشدرطی فناوزکز ازریست انستیتوپاستور شد.9ی رونمایی آزمایشگاهی کیتهای تولید واحد یک و انبوه تولید برای آماده تشخیص کیت

از مراسم این در ایسنا، گزارش مولکولی2به تشخیص کیت «کووید-PCR-RTمحصول ژنی19- نواحی شناسایی قابلیت با پلکس مولتی صورت به نوع4»

جهشیافته نگهدا100ویروس محدودیت بدون کشور در نخستینبار (برای لیوفیلیزه صورت به محلول صورت به منفیرتستی دمایی زنجیره در )،هدرج20ی

استخراج3 کیت «کووید-RNAمحصول نمونهگی19ویروس روشهای اصالح برای کشور در نخستینبار (برای خون از بینیر» سواپهای از بیماران قبلی ی

نگهدا محدودیت بدون کشور در نخستینبار برای لیوفیلیزه صورت به محلول صورت به نمونه منفیرخلق)، دمایی زنجیره در کیت2درجه،20ی محصول

نگهداDNAاستخراج محدودیت بدون کشور در نخستینبار (برای لیوفیلیزه صورت به محلول صورت به نمونه رسوبی، روش به خون دماییراز زنجیره در ی

محدودیتهدرج20منفی بدون کشور در نخستینبار (برای لیوفیلیزه صورت به محلول صورت به کروموزومی عددی اختالالت تشخیص کیت محصول یک و (

شد.رونمایی)هدرج20منفیدماییزنجیرهدریرنگهدا

***

انتخاباتیغیرقانونیمیتینگهایواقداماتبابرخورد

تخ اقدامات و انتخاباتی غیرقانونی میتینگهای با پلیس برخورد از انتظامی نیروی گفترسخنگوی در حاجیان مهدی سردار داد. خبر دربارهویبی ایسنا با گو

ب حوزه در پلیس قرارگزاراقدامات گفت: انتخابات، اینکهری بیان با وی است. کرده آغاز را فعالیتهایش و شده تشکیل پیش ماه چند از ناجا انتخاباتی گاه

خواهیم کمک نیز بسیج نیروهای از باشد نیاز اگر مهم این تحقق برای گفت: است، انتظامی نیروی برعهده انتخابات در انتظامات و نظم تامین مسؤولیت

ب برای مجموع در دارگزارگرفت؛ کامل آمادگی انتخابات بری احتمال درباره ناجا سخنگوی کرونارگزاریم. شرایط در بویژه انتخاباتی زودهنگام میتینگهای ی

که میتینگی هر و است همین هم کشورها همه در و هست خودش با اسمش باشد، غیرقانونی میتینگی اگر است. قانون مبنای بر پلیس برخورد گفت:

میکند.برخورددهد،انجامقانونخالفکهکسیباقانونیرمجعنوانبهپلیسواستقانونمبنایبرمانگاهباشدغیرقانونی

***

99سالدردرمانیسقطمجوزیافتردبراینفر1694مراجعه

قانونی گذشتهپزشکی سال کرد اعالم د1694تهران جهت درمانیرنفر سقط مجوز مراجعهکننده،(یافت تعداد این از که کردند مراجعه سازمان این به جسمانی)

د1086 درمانی سقط مجوز (رمورد گذشته سال فارس، گزارش به کردند. د1694)،1399یافت جهت درمانیرنفر سقط مجوز مراکز(یافت به پزشکیجسمانی)

سالقانونی مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که بودند کرده مراجعه تهران درمانی98استان سقط مجوز صدور برای درخواست تعداد اعالم1870که مورد

است.یافتهکاهشدرصد9بودشده

***

قضائیهقوهپژوهشگاهدرتحولبرنامهیرپیگی
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باشگاه گزارش به شود. انجام قضا دستگاه در تحول تا دارد وجود تحول راستای در مطالبه و برنامه قضائیه قوه در گفت: قضائیه قوه پژوهشگاه رئیس

نیز قضائیه قوه در افزود: یابد، ادامه باید تحول این و گرفت شکل تحول مبنای بر ایران اسالمی انقالب اینکه به اشاره با علمالهدی حجتاهلل جوان، خبرنگاران

دستگاه از جزئی عنوان به قضائیه قوه پژوهشگاه از نیز راستا این در شود، انجام قضایی دستگاه در تحول تا دارد وجود تحول راستای در مطالبه و برنامه این

ضرو امر یک کشور، و قضایی دستگاه اجزای از یکی عنوان به قضائیه قوه پژوهشگاه در تحول برنامه کردن دنبال گفت: وی میرود. تحول انتظار یرقضایی

یافت.دستمدنظراهدافبهتدوینشدهبرنامهاساسبربتوانتااستمستقلومشخصراهبردیبرنامهتدویننیازمندامراینکهمیرسدنظربه

ملیآرمانروزنامهدیگر:منابع

)۰۷:۰۴-۰۰/۰۲/۰۱(تهراندرصدی-۹کاهشدرمانی/سقطمجوزیافتردبراینفر۱۶۹۴مراجعهکرد؛اعالمتهرانقانونیپزشکی

کرد اعالم تهران قانونی جهت۱۶۹۴پزشکی درمانیردنفر سقط مجوز کننده،(یافت مراجعه تعداد این از که کرده مراجعه سازمان این به درمانی۱۰۸۶جسمانی) سقط مجوز مورد
اند.کردهیافترد

خب گزارش (رگزاربه گذشته سال در مهر، د۱۶۹۴)،۱۳۹۹ی جهت درمانیرنفر سقط مجوز مراکز(یافت به قانونیجسمانی) اندپزشکی کرده مراجعه تهران استان

است.یافتهکاهشدرصد۹بودشدهاعالممورد۱۸۷۰درمانیسقطمجوزصدوربرایدرخواستتعدادکه۹۸سالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینکه

میشود:تقسیمگروهدوبهدرمانیسقطمجوزصدوربراییرضروشرایطگزارش،ایناساسبر

ناهنجا به مربوط بیمارشرایط یک وجود به مربوط شرایط و جنینی ناهنجاریهای و مشکالت مورد در که مادر در جدی تشخیصری که است جنینی یهای

ناهنجا سونرقطعی یا و معتبر ژنتیک آزمایش با ناهنجاوی معتبر، ناهنجارگرافی یا حری موجب رضایتریها شود، مادر بارداآج سن مادر، کتبی و یرگاهانه

است.برسد،قانونیپزشکیتأییدبهوتشخیصمربوطهمتخصص۳توسطمادرجرحاینکهومعتبریالرسگرافیوسوناساسبرهفته۱۹ازکمتر

نیوزافکاریرخبپایگاهزمان/پیامیزد،آفتابروزنامهدانشجو/فارس،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۰۶-۰۰/۰۲/۰۳(تهرانها-زشتیشیوعوجامعه

ش روزنامه ـ خبرپرسون در دختررق یک که است آورده شهر17ی در بهرماهه انتقال از پس بود، گرفته قرار پدرش «تجاوز» مورد که تهران، جنوب در ی

باخت.جانبیمارستان

قانونی خونپزشکی دلیل به ساناز که است کرده اعالم تهران کودکآزازیراستان از ناشی که جراحاتی شدت و داخلی ،ری بوده خشن بسیار و بیرحمانه ی

است.دادهدستازراجانش

دختر هم آن خود؟ دختر به پدر تجاوز است؟ پذیر امکان مگر میآید، نظر به دشوار و سخت آن باور امر بادی در که است دهنده تکان و تلخ حدی به 17خبر

بشود؟همگرمبهمنجرماهه؟

تا پردههای پس در را خود ذاتی و واقعی چهره انسان که است آن گذاشتهرواقعیت کنار ها پرده این که وقتها گاهی است کرده پنهان بشر تمدن یخی
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میدهد.نشانراخودوحشتناکینحوبهخویشاولیهاجدادازتاسیبهانسانهاخوییدرندهذاتمیشود

رفتا هر پا دو انسان رفتارهایراز چنین خصوصا رفتارها تحلیل برای است، روانشناختی مسائل و اجتماعی شرایط معلول غالبا رفتارها است، تصور قابل ی

کرد.واکاویراآناجتماعییشههایربایددهد،میخراشراجامعهروانوروحکهسبعانهای

نظژیژاسالوی و فیلسوف خیالپردارک، زنان به کردن تجاوز خصوص در شوند، می عنف به تجاوز مرتکب واقعا که «مردانی گوید: می اسلوونیایی پرداز یزیه

کنند».مییزخیالپردامهربانیریایافتنوبودنوقاربادربارهآنهابرعکس،کنندنمی

سخن غژیژمفهوم یک عنوان به مخالف جنس به نیاز که است آن میگردد،رک درمانده خود مهربان یار یافتن از انسان وقتی هست انسانی هر وجود در یزه

جنس با راحتی به نمیتوانند ها انسان چرا که این نماید. می عنف به تجاوز همچون وحشیانهای اعمال به وادار را وی که کرده ایجاد را شرایطی آن، خالء

میشود.مربوطجامعهآنسیاسیحتیوفرهنگیاجتماعیشرایطبهگرددتامینانهااولیهنیازتانمودهبرقرارارتباطخودمخالف

غ یک «جنسی»، مسائل ایران، امروز جامعه وردر خطرناک آن به شدن نزدیک که است یی «تابو» بلکه نیست، انسانی غرائز سایر مثل افتاده پا پیش یزه

فرو موجب جنسی مسائل حوزه در ورود که چرا آید می نظر به ممکن غیر بسا حرچه »ریختن عفت » و «حیا» عنوان تحت را آنها ما که شود می هایی یم

ندارد.چندانییرگازسابشرطبیعتوانسانوجودیفلسفهباوانسانهاستتخیالتوذهنبرساختهکههایییمرحایم.کردهیفرتع

دنبال به و میشود تشنه یا میگردد جوع سد به مجبور و شود می گرسنه که همانگونه انسان که است نشده تبیین درستی به ما جامعه در هنوز موضوع این

های خشونت که گردد می تلنبار او وجود در «عقده» صورت به یا نشد داده آن به پاسخی و کرد غلیان نیاز این وقتی دارد، هم جنسی نیاز میافتد، راه آب

خیالپردا آن به نسبت خود ضمیر در یا است آن پیامدهای از یکی خیالپردازجنسی کند، می تصوری خود مخالف جنس به نسبت که این یعنی رویاییری ی

فانت دزو و نداشته مخالف جنس از واقعی و درست شناخت غالبا ایرانی فرد که گردد می سبب موضوع این دارد، خیالپردازانهری بیشتر مخالف جنس از کش

واقعی.تااست

است گرفته پیش در را ای فزاینده روند اخیر سالهای در طالق آمار یا دنیاست نقاط سایر از بیشتر محارم میان در حتی عنف به تجاوز آمار ما جامعه در که این

میشود.مربوطمسئلههمینبهحدودیتا

ایرسانهفعالـمحمدیاردشیر

انتهرها-شتیزشیوعوجامعهسون:پر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۲/۰۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۴:۴۱-۰۰/۰۲/۰۴(شدندمصدومقمگذشتهماهیکترافیکیحوادثدرنفر1800قم:115اورژانسکزرمروابطعمومیمسئول
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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