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ستادیاخبار

)۱۰:۰۴-۰۰/۰۲/۱۲(سازمانبهینرخیکمکازگزارشیقانونی؛پزشکیینرخی

خی مشارنام و اینرین بر و میدانیم عجین بهداشتی مراکز و درمانگاه مدرسه، مسجد، ساخت همچون موضوعاتی با همواره را مختلف مراکز احداث و ساخت به کمک در آنان کت
کنند.کمکمردمبهبهتررسانیخدمتآنتبعبهوعمرانیفضاهایکمبودمشکلرفعبهمیتواننددرمانگاهومدرسهساختباتنهاینرخیکهیمرباو

اندارگزارخب راه و ساخت هرچند - میزان خیزی اما گیرد، برمی در را توجهی قابل مخاطبان جمعیت و است مهم بسیار مکانها این درری حضور با ین

بسیا کننده تأمین نیز دیگر خیربخشهای که جا هر شده اثبات جد به و اند بوده کمبودها و نیازها از اموالری پاک، و خالص نیتی با و اند شده عمل وارد ین

ب از و رفته پیش بهتر کارها اند، کرده انفاق میرسد، جامعه عموم به آن منفعت که عمرانی پروژههای تکمیل و ساخت جهت در را خود شخصی دارایی کاترو

است.شدهبرطرفمشکالتیربسیاآنانحضور

سازمان میان قانونیدراین رسانتپزشکی خدمت از یکی که نیز خیرکشور کمکهای از است، مردم با مستقیم مواجهه در و دستگاهها اندیشرین نیک ین

کند.برطرفراتجهیزاتویکیزفیفضایکمبودبحثدرخودمشکالتازبخشیتوانستهایشانکمکبااخیرسالیانطیونبودهنصیببی

قانونیقطعا دسترسیپزشکی و مردم به بهتر رسانی خدمت برای استانداردی و مناسب فضای خود، سازمانی امکانات و بودجه از استفاده با میکند تالش

به توجه با اما است، داشته زمینه این در خوبی دستاوردهای بسیار، موانع وجود با نیز گذشته سال چند طی و کند فراهم سازمان این خدمات به راحتتر

است.مشکالتبرخیرفعدرینرخیکمکنیازمندموجود،مالیمنابعکمبودوکشورخاصشرایط

گرانقدرخی خدماترین از مندی بهره خدمات، به آسانتر دسترسی برای مردم به کمک هدف با و میشناسند خوبی به را سازمان مشکالت و نیازها که ی

مراکز ساخت در دادرسی، اطالله کاهش نیز و مناسبتر فضایی در قانونیسازمان همکاپزشکی سازمان دلیلربا به کشور مناطق برخی در که چرا کنند. ی

م قانونیکزرنبود مسافتپزشکی هستند ناچار مزمردم اولین به رسیدن برای را قانونیکزریادی استیجاپزشکی دلیل به مراکز برخی اینکه و کنند ی،رطی

دچار یا و متالم دیده، آسیب افرادی عمدتا سازمان مراجعین آنکه ویژه به ندارند رسانی خدمت برای استانداردی و مناسب شرایط بودن، قدیمی یا و امانی

بود.خواهدموثرآنانتالماتکاهشورجوعاربابیمرتکدرآناستانداردشرایطوفضابودنمناسبقطعاوهستندمصدومیت

قانونیسازمان حاضرپزشکی حال در دسترسیرم385کشور در عدالت هدف با نیز گذشته سال دو در میکند. خدمت ارائه مردم به که دارد کشور در فعال کز

اندا راه به اقدام خدمات، مراکزبه فاصلهزی که العبور صعب نقاط در مزی اولین تا قانونیکزریادی مراکزپزشکی عنوان به آن از که کرده یاد49دارد گانه

است.رسیدهیربردابهرهبهآنمورد37تاکنونومیشود

اند.قانونیپزشکیکزرمفاقدقضایی،تشکیالتداشتنعلیرغمکهداردوجودکشوردرشهرستان150هنوزوجوداینبا

کهاندبودهسازمانهمراهمشکلاینرفعدرنیزینیرخیعمرانی،پروژه35افتتاحوعمرانیبودجههایتأمیندرسازمانتالشهایکناردراما

میکنیم.اشارهاخیرسالپنجدرحمایتهااینازگوشهایبهادامهدر

پاوه–کرمانشاه-1

از یکی پاوه م14شهرستان که است کرمانشاه استان ورشهرستان بوده دهستان پنج و شهر پنج بخش، سه دارای شهرستان این است. پاوه شهر آن کز

)1395(آماراست.نفر66،587آنجمعیت
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قانونی سالپزشکی از پاوه خدمات1383شهرستان و کرده کار به اغاز شخصی مطب در و معاضدتی پزشک یک قانونیبا بهپزشکی محدود شکلی به را

میکرد.ارائهمردم

شد.ارائهمردمبهپاوهیراداساختمانهایبرخیدرنیزسالچندوشخصیمطبدربیشترقانونیپزشکیخدمات1398سالتازمانآناز

خاکسپا برای توجهی قابل احترام پاوه مردم که آنجا از نبودراما دلیل به هستند قائل متوفیان وقفه بدون قانونیی تشپزشکی سالن و هموارهرمجهز فعال یح

بودند.خودیزانزعاجسادمعاینهبرایاستانکزرمبهآمدورفتبهناچاروبودندمواجهبسیارمشکالتباخصوصایندر

پیگی با تا شد موجب موضوع مدیرانرهمین قانونییهای استان،پزشکی سابقه با و اندیش نیک خیر تعهد و همت با و پاوه شهرستان مسئولین و استان

شود.آغازپاوهشهرستانقانونیپزشکیساختکارکشور،ارتوپدینامبهمتخصصانازسابقیمسعوددکترمرحوم

قانونیکزرم شپزشکی مردم به رسانی خدمت برای خیرپاوه اهدایی زمین در شهرستان این مساحتریف به شهرستان امنای هیات توسط208ین و مترمربع

تش سالن شامل مجزا طبقه دو در سابقی ادارمرحوم بخش مساحتریح، به بالینی معاینات و کل350ی اداره توسط و احداث قانونیمترمربع استانپزشکی

شد.تجهیزکرمانشاه

میباشد.پاوهیززعمردمبهرسانیخدمتحالدرکنونتاروزآنازوشدهافتتاح1398سالفجردههایامدرساختماناین

ساختمان افتتاح قانونیبا نیاپزشکی دیگر مزپاوه، به شهرستان این اجساد ارجاع به تسری موجب امر همین و نیست استان تکرکز امور، انجام در یمریع

جل نیز و رجوع بهرگیوارباب آن حومه و پاوه مردم آمد و رفت از قانونیی برایرمپزشکی بخش این در را اجتماعی عدالت و رفاه نوعی به و شده استان کز

است.آوردهارمغانبهمنطقهمردم

رامسر-مازندران-2

قانونی پرمراجعهتپزشکی از یکی رامسر مراکزرشهرستان قانونیین توجهپزشکی قابل وسعت نیز و مسافر باالی حجم دلیل به که است مازندران استان در

افراد پذیرای دزشهرستان، برای فعالیتریادی آغاز است. مختلف بخشهای در خدمات قانونییافت سالپزشکی به رامسر آن1379در در میگردد. بر

قانونیزمان استیجاپزشکی ساختمانی سازمان،ردر خدمات شدن گستردهتر و زمان گذشت با اما کرد، شروع را خود فعالیت مناسب چندان نه شرایطی با ی

بودند.شدهمشکالتیدچارکزرماینازخدماتیافتردبرایمراجعینونبودمردمنیازپاسخگویدیگریراستیجاکزرم

باالی مراجعات بر قانونیعالوه فاصلهپزشکی میرسد، سال در نفر هزار پنج حدود به آن تعداد که رامسر مزدر تا آن انداریاد راه ضرورت نیز استان یزکز

برای استاندارد و مناسب قانونیساختمانی ساختمانیپزشکی یا و زمین تأمین پیگیر جد به استانی مسئولین و بود کرده چندان دو را شهرستان این در

بودند.قانونیپزشکیبرایمناسب

طبیعت داشتن دلیل به رامسر شهرستان که آنجا از مسافزاما از مسافرانرپذیرتریبا، و گردشگران سال ایام تمام در معموال و است استان شهرهای یادیزین

ا برای ویژه به مناسب زمین یا و ساختمان تأمین میکنند؛ سفر منطقه این برایربه ساختمانها بیشتر که چرا است دشوار کمی رامسر شهر در دولتی گانهای

میشود.گرفتهنظردرمسافرانبهدادناجاره

قانونی سالپزشکی در آنکه تا نبود مستثنی قاعده این از وسعت1397نیز به خی500زمینی سوی از مربع حاجیهرمتر مرحومه فرزندان اندیش، نیک ین

شد.اهداقانونیپزشکیبهکیاصادقنساخانم

م ساخت عملیات زمین، این اهدای از قانونیکزرپس مپزشکی این و شد آغاز سرعت به اداررامسر بخشهای با سالرکز فجر دهه ایام در بالینی معاینات و ی

رسید.یربهرهبردابه1399

میکنند.یافتردیربیشتسرعتباوبهترشرایطدرراقانونیپزشکیخدماتحومهورامسرشهرستانمردمساختماناینیزانداراهبا

گزربند/کالله/گنبد–گلستان-3
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گنبد:

بز شهر دومین پرجمعیتترگنبد از و گلستان استان حدودرگ شهر این است. استان شهرهای م100ین از بسیارکیلومتر و دارد فاصله استان ورکز مناطق از ی

میکنند.مراجعهگنبدبه...ودرمانیویراداخدماتیافتردبرایآنحومهروستاهای

قانونی مراجعاتپزشکی آمار پوشش، تحت جمعیت و وسعت به توجه با و است آن حومه و گنبد مردم به سازمان این خدمات دهنده ارائه گنبد شهر در نیز

بالینی معاینات ساختمان هرچند دارد. قانونیباالیی تشپزشکی سالن فاقد اما است، تملیکی ساختمانی بیمارستانهایرگنبد از یکی در فضایی و میباشد یح

است.شدهدادهقرارقانونیپزشکیاختیاردریحرتشسالنعنوانبهشهر

تش سالن درنبود در نیز را مردم سازمان، همکاران برای مشکالتی ایجاد ضمن الزم، تجهیزات با استاندارد و مناسب همچونریح مشکالتی با خدمات یافت

ط هر به تا شدند آن بر استانی مسئوالن دلیل همین به بود کرده مواجه پاسخگویی سرعت کاهش و دادرسی تشراطاله مناسب امکانات و ساختمان یحریق

کنند.فراهمگنبدقانونیپزشکیبرای

سال ف1394در دکتر اندیش نیک خیر همت به مربع متر هزار دو وسعت به اختیاررزمینی در عابدی قانونیید اینپزشکی اهدای از پس گرفت. قرار گنبد

م ساخت مراحل قانونیکزرزمین پیشپزشکی و میکند طی را ساخت پایانی مراحل حاضر حال در که شد آغاز استانی اعتبارات محل از و وقفه بدون گنبد

برسد.یربهرهبردابه)1400(یرجاسالقضاییهقوههفتهدرمیشودبینی

است.مربعمتر1350بربالغیربناییزبایحرتشومعایناتی،رادابخشهایشاملکزرماین

کالله:

قانونی دههپزشکی اواخر از کالله استیجا80شهرستان ساختمانی کاربردر با انداری راه بالینی معاینات مزی این شد. گرفتنری پوشش تحت دلیل به کز

بود.یادیزنسبتاجمعیتدرخواستهایپاسخگویومیرفتشماربهاستانپرازدحاممراکزجزءابتداهمانازشهرستانچندین

از بیش گنبد تا کالله فاصله که آنجا از تش50همچنین سالن نبود است، برایرکیلومتر بودند ناچار آنان و بود کرده ایجاد کالله اهالی برای را مشکالتی یح،

بروند.گنبدجملهازاستاندیگرشهرهایبهفوتگواهیصدورویحرتشخدماتیافترد

مشا با خیراما مجمع مرکت استانی، اعتبارات اختصاص و کالله قانونیکزرین اداپزشکی بخشهای شامل تشرکالله و معاینات سالری، در بهره1398یح به

انداربردا راه با رسید. مزی این خدماتری به دسترسی در عدالت تحقق ضمن قانونیکز وپزشکی سرعت با را خود نیاز مورد خدمات نیز مردم شهر، این در

میکنند.یافتردیربیشتسهولت

گز:بندر

مشا با همچنین گلستان استان سالردر در زمینی تهرانی امیدوار اکبر علی اندیش نیک خیر اندا1399کت راه مزبرای قانونیکزری اینپزشکی به گز بندر در

شد.اهداسازمان

خنج–فارس-4

قانونی ماهپزشکی آذر در خنج م1397شهرستان این ساختمان شد. بهرافتتاح متعلق مکان نخستین قانونیکز خیپزشکی از یکی که است فارس ینراستان

است.کردهاهداخنجیرشهردانیزراآنزمینوتامینراآناحداثینهزهابونجمینقیعلیشیخنامبهاستاناندیشنیک

وسعت به زمینی در ساختمان با1800این ه450یربنایزمترمربع با و برزمترمربع بالغ سالرمیلیارد9ینهای در و احداث گرانقدر خیر جانب از به1397یال

است.رسیدهیربهرهبردا

م این افتتاح از پیش تا خنج مرشهرستان فاقد قانونیکزرکز مپزشکی این احداث از پس و اداربود پرسنل دو و پزشک یک با را خود فعالیت آغازرکز فنی و ی

کرد.
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فاصله در که خنج شهرستان ورکیلومت٢6٧مردم المرد الر، شهرستانهای به قانونی، پزشکی به مربوط امور انجام برای این از قبل دارد، قرار شیراز جنوب ی

خدمات به دسترسی عدم و مسافت بعد اما میکردند، مراجعه قانونیجهرم اماپزشکی بود، آورده وجود به مردم برای را عدیدهای مشکالت شهرستان این در

اندا راه با و حاضر حال مزدر تجهیز و دری کوتاه زمانی در و مطلوب صورت به را سازمان خدمات قانونی، پزشکی موجبرکز موضوع همین و میکنند یافت

است.شدهشهرستانمردمرضایتمندی

–سمیرماصفهان-5

است.اصفهاناستاندرقانونیپزشکیازدحامپرمراکزازاستان،کزرمتاشهرستاناینیادزنسبتافاصلهدلیلبهسمیرمشهرستانقانونیپزشکی

م اختیارراین در احمر هالل که امانی ساختمانی در حاضر حال در قانونیکز ساختمانپزشکی بودن امانی اما است، مردم به رسانی خدمت حال در داده قرار

است.کردهایجادشهرستاناینیفرشمردمبهبهینهخدمتارائهدررامشکالتیآنکمفضایو

مسئولین که شد موجب مشکالت قانونیهمین مپزشکی مناسب ساختمان کردن فراهم برای جدی عزم قانونیکزراستان درپزشکی و گیرند کار به سمیرم

م این ساخت برای زمین قطعه یک راستا خرهمین مریدارکز ساخت مراحل زمین، تهیه از پس شد. ارجمندیری عبدالرحمان آقای اندیش نیک خیر کمک با کز

است.داشتهپیشرفتدرصد40ازبیشنیزکنونتاوشدآغاز

ادارم بخش دارای میکند طی را ساخت مراحل که سمیرم شرکز مردم به رسانی خدمت آن افتتاح با که است معاینات و وری بهتر شکل به شهرستان این یف

شد.خواهدانجامیربیشتسرعتبا

یزرمه–یزد-6

است.نبودهمستقلساختمانیدارایهیچگاهکنونتافعالیتابتدایازاماکرده،آغازراخودفعالیت1381سالازیزرمهشهرستاندرقانونیپزشکی

م این که آنجا مراجعاتراز و میشود محسوب استان شلوغ نسبتا مراکز از یکی فیزکز فضای کمبود مشکل با همواره دارد معاینات بخش در بهزیادی و یکی

پروژه ساخت فاضلی، حسن سید آقای اندیش نیک خیر کمک با آنکه تا است بوده مواجه پروندهها برخی در دادرسی اطاله آن قانونیتبع آغازرمهپزشکی یز

میکند.طیراتکمیلوساختمراحلاکنونهموشد

متراژ به زمینی در پروژه ادا200یربنایزو1600این بخشهای شامل مربع اندارمتر راه با قطعا که میشود احداث معاینات و بهزی خدمات آن، افتتاح و ی

شد.خواهدارائهشهرستاناینیززعمردمبهمناسبتروبهترشکلی

بستک-گانزهرم-7

هرم استان شهرستانهای از یکی بستک فاصلهزشهرستان با مرکیلومت230گان از خدماتری که است استان قانونیکز بهپزشکی مطب در شهرستان این در

میشود.ارائهمردم

تش و متوفیات امور بحث در شهرستان مردم است، انجام حال در مطب در که بالینی معاینات به مربوط امور حوزه در خدمات ارائه بر مشکلرعالوه با یح

نیست.میسرمکانیوشرایطهردرآنانجامامکانومیطلبدراخودخاصتجهیزاتوامکاناتیح،رتشکهچرابودندمواجه

فاصله سویی بسیازاز مشکالت با اجساد تکلیف تعیین در را مردم بندرعباس تا شهرستان این تشریاد سالن نبود دلیل به که چرا میکرد مواجه اجسادری یح

میشدند.ارجاعبندرعباسبه

تش تاالر ساخت با گذشته سال ماه اسفند از مردمراما مشکالت گرفت، صورت عابدی عبدالرحمان شیخ آقای گرانقدر خیر کمک به که بستک شهرستان در یح

شد.یرگیوجلمردمبهیادزینههایزهتحمیلوواستانکزرمبهآنانترددازوبرطرفدفنجوازصدورخصوصدرشهرستاناین

کمکهاسایر

خی اخیر سالهای مراکزردر تکمیل و ساخت به کمک کنار در گرانقدر قانونیین نیزپزشکی عمرانی اصالحات و تجهیزات تأمین در مختلف، استانهای در
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بهزکمکهای قانونییادی اداپزشکی تجهیزات تهیه همچون کمکهایی وخوزستان. شرقی آذربایجان اصفهان، استان در جمله از اند بهداشتی،رکرده ی،

..وپلهسنگگام،وایزسرامیک،وکاشیهمچونعمرانی

..پایاندرو

قانونیسازمان خیپزشکی قدردان همواره آن،رکشور خدمات به راحت دسترسی به مردم نیاز و سازمان خدمات از کافی شناخت با که است اندیشی نیک ین

کمبودهای و مشکالت رفع قانونیدر سرمشاپزشکی پاسخگویی و مردم رفاه زمینه خود خیرخواهانه اقدامات با و اند کرده قضاییشانرکت استعالمات به یعتر

اند.کردهفراهمرا

بود.خواهدآخرتودنیادرآناندستگیرالهی،عنایتجلبباکهاستیهایرجاصدقهآنانخداپسندانهوخیراعمالکاتربوآثارشکبدون

پیام/انتهای

یارآیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۱۸-۰۰/۰۲/۱۲(استان۷قانونیپزشکیمراکزتجهیزوساختدرینرخیکمک

داد.خبرآنتجهیزیاومراکزاینفاقدشهرهایدرقانونیپزشکیکزرمساختدرکشوراستانهفتینرخیکترمشاازقانونیپزشکیسازمان-ایرنا-تهران

سازمان ایرنا، یکشنبه روز گزارش قانونیبه خیپزشکی کمک از تمجید ضمن گزارشی در تصرکشور است:رین کرده خییح مشارنام و بهرین کمک در آنان کت

باو این بر و دانیم می عجین بهداشتی مراکز و درمانگاه مدرسه، مسجد، ساخت همچون موضوعاتی با همواره را مختلف مراکز احداث و خیرساخت که ینریم

کنند.کمکمردمبهبهتررسانیخدمتآنتبعبهوعمرانیفضاهایکمبودمشکلرفعبهتوانندمیدرمانگاهومدرسهساختباتنها

اندا راه و ساخت هرچند است: آمده گزاش این ادامه خیزدر اما گیرد، برمی در را توجهی قابل مخاطبان جمعیت و است مهم بسیار ها مکان این باری ین

بسیا کننده تأمین نیز دیگر های بخش در اندرحضور بوده کمبودها و نیازها از خیی که هرجا شده اثبات جد به ورو خالص نیتی با و اند شده عمل وارد ین

پیش بهتر کارها اند، کرده انفاق رسد، می جامعه عموم به آن منفعت که عمرانی های پروژه تکمیل و ساخت جهت در را خود شخصی دارایی و اموال پاک،

است.شدهبرطرفمشکالتیربسیاآنانحضورکاتربازورفته

سازمان میان این قانونیدر تپزشکی رسان خدمت از یکی که نیز خیرکشور های کمک از است، مردم با مستقیم مواجهه در و ها دستگاه اندیشرین نیک ین

کند.برطرفراتجهیزاتویکیزفیفضایکمبودبحثدرخودمشکالتازبخشیتوانستهآنهاکمکبااخیرسالیانطیونبودهنصیببی

قطع طور قانونیبه وپزشکی مردم به بهتر رسانی خدمت برای استانداردی و مناسب فضای خود، سازمانی امکانات و بودجه از استفاده با کند می تالش

با اما است داشته زمینه این در خوبی دستاوردهای بسیار، موانع وجود با نیز گذشته سال چند طی و کند فراهم سازمان این خدمات به تر راحت دسترسی
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است.مشکالتبرخیرفعدرینرخیکمکنیازمندموجود،مالیمنابعکمبودوکشورخاصشرایطبهتوجه

داردکشوردرفعالکزرم۳۸۵اکنونکشورقانونیپزشکیسازمان

قانونیسازمان حاضرپزشکی حال در دسترسیرم۳۸۵کشور در عدالت هدف با نیز گذشته سال دو در کند. می خدمت ارائه مردم به که دارد کشور در فعال کز

اندا راه به اقدام خدمات، مراکزبه فاصلهزی که العبور صعب نقاط در مزی اولین تا قانونیکزریادی مراکزپزشکی عنوان به آن از که کرده می۴۹دارد یاد گانه

است.رسیدهیربردابهرهبهآنمورد۳۷تاکنونوشود

هستندقانونیپزشکیکزرمفاقدقضایی،تشکیالتداشتنرغمبهکهداردوجودکشوردرشهرستان۱۵۰هنوزوجوداینبا

افتتاح و عمرانی های بودجه تأمین در سازمان های تالش کنار در خی۳۵اما عمرانی، بهرپروژه ادامه در که اند بوده سازمان همراه مشکل این رفع در نیز ینی

کنیم.میاشارهاخیرسالپنجدرهاحمایتاینازایگوشه

پاوه–کرمانشاه**

از یکی پاوه م۱۴شهرستان که است کرمانشاه استان ورشهرستان بوده دهستان پنج و شهر پنج بخش، سه دارای شهرستان این است. پاوه شهر آن کز

).۱۳۹۵(آماراست.نفر۶۶،۵۸۷آنجمعیت

قانونی سالپزشکی از پاوه خدمات۱۳۸۳شهرستان و کرده کار به اغاز شخصی مطب در و معاضدتی پزشک یک قانونیبا بهپزشکی محدود شکلی به را

کرد.میارائهمردم

شد.ارائهمردمبهپاوهیراداهایساختمانبرخیدرنیزسالچندوشخصیمطبدربیشترقانونیپزشکیخدمات۱۳۹۸سالتازمانآناز

خاکسپا برای توجهی قابل احترام پاوه مردم که آنجا از نبودراما دلیل به هستند قائل متوفیان وقفه بدون قانونیی تشپزشکی سالن و هموارهرمجهز فعال یح

بودند.خودیزانزعاجسادمعاینهبرایاستانکزرمبهآمدورفتبهناچاروبودندمواجهبسیارمشکالتباخصوصایندر

پیگی با تا شد موجب موضوع مدیرانرهمین های قانونیی استان،پزشکی سابقه با و اندیش نیک خیر تعهد و همت با و پاوه شهرستان مسئولین و استان

شود.آغازپاوهشهرستانقانونیپزشکیساختکارکشور،ارتوپدینامبهمتخصصانازسابقیمسعوددکترمرحوم

قانونیکزرم شپزشکی مردم به رسانی خدمت برای خیرپاوه اهدایی زمین در شهرستان این مساحتریف به شهرستان امنای هیات توسط۲۰۸ین و مترمربع

تش سالن شامل مجزا طبقه دو در سابقی ادارمرحوم بخش مساحتریح، به بالینی معاینات و کل۳۵۰ی اداره توسط و احداث قانونیمترمربع استانپزشکی

شد.تجهیزکرمانشاه

باشد.میپاوهیززعمردمبهرسانیخدمتحالدرکنونتاروزآنازوشدهافتتاح۱۳۹۸سالفجردههایامدرساختماناین

ساختمان افتتاح قانونیبا نیاپزشکی دیگر مزپاوه، به شهرستان این اجساد ارجاع به تسری موجب امر همین و نیست استان تکرکز امور، انجام در یمریع

جل نیز و رجوع بهرگیوارباب آن حومه و پاوه مردم آمد و رفت از قانونیی برایرمپزشکی بخش این در را اجتماعی عدالت و رفاه نوعی به و شده استان کز

است.آوردهارمغانبهمنطقهمردم

رامسر-مازندران**

قانونی تپزشکی پرمراجعه از یکی رامسر مراکزرشهرستان قانونیین توجهپزشکی قابل وسعت نیز و مسافر باالی حجم دلیل به که است مازندران استان در

افراد پذیرای دزشهرستان، برای فعالیتریادی آغاز است. مختلف های بخش در خدمات قانونییافت سالپزشکی به رامسر آن۱۳۷۹در در گردد. می بر

قانونیزمان استیجاپزشکی ساختمانی سازمان،ردر خدمات شدن تر گسترده و زمان گذشت با اما کرد شروع را خود فعالیت مناسب چندان نه شرایطی با ی

بودند.شدهمشکالتیدچارکزرماینازخدماتیافتردبرایمراجعینونبودمردمنیازپاسخگویدیگریراستیجاکزرم
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باالی مراجعات بر قانونیعالوه فاصلهپزشکی رسد، می سال در نفر هزار پنج حدود به آن تعداد که رامسر مزدر تا آن انداریاد راه ضرورت نیز استان یزکز

برای استاندارد و مناسب قانونیساختمانی ساختمانیپزشکی یا و زمین تأمین پیگیر جد به استانی مسئولین و بود کرده چندان دو را شهرستان این در

بودند.قانونیپزشکیبرایمناسب

طبیعت داشتن دلیل به رامسر شهرستان که آنجا از مسافزاما از مسافرانرپذیرتریبا، و گردشگران سال ایام تمام در معموال و است استان شهرهای یادیزین

ا برای ویژه به مناسب زمین یا و ساختمان تأمین کنند؛ می سفر منطقه این هاربه ساختمان بیشتر که چرا است دشوار کمی رامسر شهر در دولتی های گان

شود.میگرفتهنظردرمسافرانبهدادناجارهبرای

قانونی سالپزشکی در آنکه تا نبود مستثنی قاعده این از وسعت۱۳۹۷نیز به خی۵۰۰زمینی سوی از مربع حاجیهرمتر مرحومه فرزندان اندیش، نیک ین

شد.اهداقانونیپزشکیبهکیاصادقنساخانم

م ساخت عملیات زمین، این اهدای از قانونیکزرپس مپزشکی این و شد آغاز سرعت به اداررامسر های بخش با فجررکز دهه ایام در بالینی معاینات و ی

رسید.یربهرهبردابه۱۳۹۹سال

کنند.مییافتردیربیشتسرعتباوبهترشرایطدرراقانونیپزشکیخدماتحومهورامسرشهرستانمردمساختماناینیزانداراهبا

گزربند-کالله-گنبد-گلستان**

گنبد

بز شهر دومین ترگنبد پرجمعیت از و گلستان استان حدودرگ شهر این است. استان شهرهای م۱۰۰ین از بسیارکیلومتر و دارد فاصله استان ورکز مناطق از ی

کنند.میمراجعهگنبدبه...ودرمانیویراداخدماتیافتردبرایآنحومهروستاهای

قانونی مراجعاتپزشکی آمار پوشش، تحت جمعیت و وسعت به توجه با و است آن حومه و گنبد مردم به سازمان این خدمات دهنده ارائه گنبد شهر در نیز

بالینی معاینات ساختمان هرچند دارد. قانونیباالیی تشپزشکی سالن فاقد اما است تملیکی ساختمانی هایرگنبد بیمارستان از یکی در فضایی و است یح

است.شدهدادهقرارقانونیپزشکیاختیاردریحرتشسالنعنوانبهشهر

تش سالن درنبود در نیز را مردم سازمان، همکاران برای مشکالتی ایجاد ضمن الزم، تجهیزات با استاندارد و مناسب همچونریح مشکالتی با خدمات یافت

ط هر به تا شدند آن بر استانی مسئوالن دلیل همین به بود کرده مواجه پاسخگویی سرعت کاهش و دادرسی تشراطاله مناسب امکانات و ساختمان یحریق

کنند.فراهمگنبدقانونیپزشکیبرای

سال ف۱۳۹۴در دکتر اندیش نیک خیر همت به مربع متر هزار دو وسعت به اختیاررزمینی در عابدی قانونیید اینپزشکی اهدای از پس گرفت. قرار گنبد

م ساخت مراحل قانونیکزرزمین پیشپزشکی و کند می طی را ساخت پایانی مراحل حاضر حال در که شد آغاز استانی اعتبارات محل از و وقفه بدون گنبد

برسد.یربهرهبردابه)۱۴۰۰(یرجاسالقضاییهقوههفتهدرشودمیبینی

است.مربعمتر۱۳۵۰بربالغیربناییزبایحرتشومعایناتی،راداهایبخششاملکزرماین

کالله

قانونی دههپزشکی اواخر از کالله استیجا۸۰شهرستان ساختمانی کاربردر با انداری راه بالینی معاینات مزی این شد. گرفتنری پوشش تحت دلیل به کز

بود.یادیزنسبتاجمعیتهایدرخواستپاسخگویورفتمیشماربهاستانپرازدحاممراکزجزءابتداهمانازشهرستانچندین

از بیش گنبد تا کالله فاصله که آنجا از تش۵۰همچنین سالن نبود است، برایرکیلومتر بودند ناچار آنان و بود کرده ایجاد کالله اهالی برای را مشکالتی یح،

بروند.گنبدجملهازاستاندیگرشهرهایبهفوتگواهیصدورویحرتشخدماتیافترد

مشا با خیراما مجمع مرکت استانی، اعتبارات اختصاص و کالله قانونیکزرین اداپزشکی های بخش شامل تشرکالله و معاینات سالری، در بهره۱۳۹۸یح به
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انداربردا راه با رسید. مزی این خدماتری به دسترسی در عدالت تحقق ضمن قانونیکز وپزشکی سرعت با را خود نیاز مورد خدمات نیز مردم شهر، این در

کنند.مییافتردیربیشتسهولت

گزبندر

مشا با همچنین گلستان استان سالردر در زمینی تهرانی امیدوار اکبر علی اندیش نیک خیر اندا۱۳۹۹کت راه مزبرای قانونیکزری اینپزشکی به گز بندر در

شد.اهداسازمان

خنج–فارس

قانونی ماهپزشکی آذر در خنج م۱۳۹۷شهرستان این ساختمان شد. بهرافتتاح متعلق مکان نخستین قانونیکز خیپزشکی از یکی که است فارس ینراستان

است.کردهاهداخنجیرشهردانیزراآنزمینوتامینراآناحداثینهزهابونجمینقیعلیشیخنامبهاستاناندیشنیک

وسعت به زمینی در ساختمان با۱۸۰۰این ه۴۵۰یربنایزمترمربع با و برزمترمربع بالغ ای سالرمیلیارد۹ینه در و احداث گرانقدر خیر جانب از به۱۳۹۷یال

است.رسیدهیربهرهبردا

م این افتتاح از پیش تا خنج مرشهرستان فاقد قانونیکزرکز مپزشکی این احداث از پس و اداربود پرسنل دو و پزشک یک با را خود فعالیت آغازرکز فنی و ی

کرد.

فاصله در که خنج شهرستان ورکیلومت٢۶٧مردم المرد الر، های شهرستان به قانونی، پزشکی به مربوط امور انجام برای این از قبل دارد، قرار شیراز جنوب ی

خدمات به دسترسی عدم و مسافت بعد اما کردند می مراجعه قانونیجهرم اماپزشکی بود آورده وجود به مردم برای را ای عدیده مشکالت شهرستان این در

اندا راه با و حاضر حال مزدر تجهیز و دری کوتاه زمانی در و مطلوب صورت به را سازمان خدمات قانونی، پزشکی موجبرکز موضوع همین و کنند می یافت

است.شدهشهرستانمردمرضایتمندی

سمیرم-اصفهان

است.اصفهاناستاندرقانونیپزشکیازدحامپرمراکزازاستان،کزرمتاشهرستاناینیادزنسبتافاصلهدلیلبهسمیرمشهرستانقانونیپزشکی

م اختیارراین در احمر هالل که امانی ساختمانی در حاضر حال در قانونیکز ساختمانپزشکی بودن امانی اما است مردم به رسانی خدمت حال در داده قرار

است.کردهایجادشهرستاناینیفرشمردمبهبهینهخدمتارائهدررامشکالتیآنکمفضایو

مسئولین که شد موجب مشکالت قانونیهمین مپزشکی مناسب ساختمان کردن فراهم برای جدی عزم قانونیکزراستان درپزشکی و گیرند کار به سمیرم

م این ساخت برای زمین قطعه یک راستا خرهمین مریدارکز ساخت مراحل زمین، تهیه از پس شد. ارجمندیری عبدالرحمان آقای اندیش نیک خیر کمک با کز

است.داشتهپیشرفتدرصد۴۰ازبیشنیزکنونتاوشدآغاز

ادارم بخش دارای کند می طی را ساخت مراحل که سمیرم شرکز مردم به رسانی خدمت آن افتتاح با که است معاینات و بهترری شکل به شهرستان این یف

شد.خواهدانجامیربیشتسرعتباو

یزرمه-یزد

است.نبودهمستقلساختمانیدارایهیچگاهکنونتافعالیتابتدایازاماکردهآغازراخودفعالیت۱۳۸۱سالازیزرمهشهرستاندرقانونیپزشکی

م این که آنجا مراجعاتراز و شود می محسوب استان شلوغ نسبتا مراکز از یکی فیزکز فضای کمبود مشکل با همواره دارد معاینات بخش در وزیادی یکی

پروژه ساخت فاضلی، حسن سید آقای اندیش نیک خیر کمک با آنکه تا است بوده مواجه ها پرونده برخی در دادرسی اطاله آن تبع قانونیبه یزرمهپزشکی

کند.میطیراتکمیلوساختمراحلاکنونهموشدآغاز

متراژ به زمینی در پروژه ادا۲۰۰یربنایزو۱۶۰۰این های بخش شامل مربع اندارمتر راه با قطعا که شود می احداث معاینات و بهزی خدمات آن، افتتاح و ی
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شد.خواهدارائهشهرستاناینیززعمردمبهترمناسبوبهترشکلی

بستک-گانزهرم

هرم استان های شهرستان از یکی بستک فاصلهزشهرستان با مرکیلومت۲۳۰گان از خدماتری که است استان قانونیکز بهپزشکی مطب در شهرستان این در

شود.میارائهمردم

تش و متوفیات امور بحث در شهرستان مردم است، انجام حال در مطب در که بالینی معاینات به مربوط امور حوزه در خدمات ارائه بر مشکلرعالوه با یح

نیست.میسرمکانیوشرایطهردرآنانجامامکانوطلبدمیراخودخاصتجهیزاتوامکاناتیح،رتشکهچرابودندمواجه

فاصله سویی بسیازاز مشکالت با اجساد تکلیف تعیین در را مردم بندرعباس تا شهرستان این تشریاد سالن نبود دلیل به که چرا کرد می مواجه اجسادری یح

شدند.میارجاعبندرعباسبه

تش تاالر ساخت با گذشته سال ماه اسفند از مردمراما مشکالت گرفت، صورت عابدی عبدالرحمان شیخ آقای گرانقدر خیر کمک به که بستک شهرستان در یح

شد.یرگیوجلمردمبهیادزهایینهزهتحمیلوواستانکزرمبهآنانترددازوبرطرفدفنجوازصدورخصوصدرشهرستاناین

هاکمکسایر

خی اخیر های سال مراکزردر تکمیل و ساخت به کمک کنار در گرانقدر قانونیین نیزپزشکی عمرانی اصالحات و تجهیزات تأمین در مختلف، های استان در

های بهزکمک قانونییادی اداپزشکی تجهیزات تهیه همچون هایی کمک وخوزستان. شرقی آذربایجان اصفهان، استان در جمله از اند بهداشتی،رکرده ی،

....وپلهسنگگام،وایزسرامیک،وکاشیهمچونعمرانی

قانونیسازمان خیپزشکی قدردان همواره خدماترکشور به راحت دسترسی به مردم نیاز و سازمان خدمات از کافی شناخت با که است اندیشی نیک ین

کمبودهای و مشکالت رفع در قانونیآن، سرمشاپزشکی پاسخگویی و مردم رفاه زمینه خود خیرخواهانه اقدامات با و اند کرده استعالماترکت به تر یع

اند.کردهفراهمراقضاییشان

بود.خواهدآخرتودنیادرآناندستگیرالهی،عنایتجلبباکهاستاییهرجاصدقهآنانخداپسندانهوخیراعمالکاتربوآثارشکبدون

)۱۰:۵۳-۰۰/۰۲/۱۲(و...ندارندقانونیپزشکیشهرستان،۱۵۰شرطبندی/وقمارباند۳۴/انهدامگذشته:ساعت24اخبار

ندارد!چندانیتواندولتاین

جهانگی اظهارات به واکنش در فراهانی» امیرآبادی مجار«احمد فضای در رئیسجمهور اول معاون آوردزی، بودجه سر بر چه مجلس «دیدید اینکه بر مبنی ی

بودجه الیحه مجلس گفت: کنیم»، اجرا را مصوبات این چگونه ایم مانده و است بسیار مجلس مصوبات از ناشی گرانیهای کرد، رد را آن فساد1400و از پر

جهانگی آقای اگر داد. کاهش را تبعیضها و کاست آن آسیبهای از میداد اجازه دولت توان که حدی تا و گرفت تحویل را تبعیض همینرو اجرای توان ی
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تص مجلس رئیسه هیئت عضو بشود. رئیسجمهور حتی میخواهد و مانده هنوز دولت در چرا پس ندارد، هم را کارربودجه روی کارآمدی دولت «اگر کرد: یح

بسیا داد، می انجام صحیح صورت به را کشور امور و کهربود دارد وجود نگرانی این و ندارد چندانی توان دولت این متأسفانه اما یافت؛ می سامان امور ی

کند».تبدیلتهدیدبهاجرادرهمرابودجهایخوباصالحاتحتی

میگیردجاندوبارهج»ر«ا

ا «کارخانه داد: خبر کشور کل دادستان قضایی بارمعاون آخ۴ج با خوب تکنولورمحصول راهانداژین مقدمات کرد. خواهد کار به شروع روز رشتزی کارخانه ی

است».شدنفراهمحالدرنیزایرانپوششصنایعویکرالکت

کنیمنمیکرتراعراقفعالیکا:رآم

ترو میرفرمانده مشخص کشور این دولت با مذاکرات راه از عراق در ما نیروهای حضور آینده گفت:« سنتکام زودییستهای به ما که میکنم فکر اما شود

کرد».نخواهیمکرتراعراق

نباشید!خوشبیناندازهازبیش

برجام احیای برای وین مذاکرات موفقیت نمیتوان بههیچوجه که کردند اعالم رویترز با مصاحبه در شنبهشب آلمانی و فرانسوی انگلیسی، ارشد دیپلمات چند

ت ادامه در آنها کرد. قلمداد تضمینشده حیاتیتأرا خصوص در هنوز «ما کردند: وین]رکید [مذاکرات موفقیت نرسیدهایم. تفاهم به اختالف] [مورد نقاط ین

ت نیز وین در روسیه نماینده نیست». هم غیرممکن اما نیست، تضمینشده بهأبههیچوجه دستیابی برای کننده مذاکره طرفهای اراده علیرغم که کرد کید

تصمیمگی برای جدی مسائل و است مبهم همچنان مذاکرات نتایج ورتوافق، معاون عراقچی، وجود، این با است. مانده باقی مذاکرهزی تیم مسئول و خارجه یر

تح همه گرفته، صورت االن تا که توافقی «براساس میگوید: وین در کشورمان انریمرکننده بخش مانند موضوعی برداشتهژهای باید بنادر و خودرو بانکی، ی،

خا با تحجرشود. لیست از افراد و نهادها بیشتر باقیرشدن نهادهای و افراد مورد در مذاکره اما شده موافقت هم بیشتریم بیان نوع این دارد». ادامه مانده

تح بالمره شدن برداشته در دولت قولهای کننده احتمالیرتداعی توافقات ابراز در خود خونسردی باید کشورمان کننده مذاکره تیم است. برجام از بعد یمها

ح سوءاستفاده زمینه و کند حفظ را تحرمذاکره شدن برداشته به ایران نیازمندی بر مبنی آن برداشت اشتباه و ازریف نسازد. فراهم را فشارها کاهش و یمها

به کشور در عمومی افکار شدن شرطی موجب بار، به نه است، دار به نه معروف قول به که شرایطی در جامعه، به خوب ظاهر به خبرهای دادن دیگر سوی

میشود.ویندرتصمیمیگونهره

ارزخوار۵۵۵یردستگی

س ازر«نجفی»، بیش «تاکنون داد: گزارش اقتصادی جرائم با مبارزه دادسرای سوء۱۲۴۸پرست مورد در ارزپرونده از و۴۲۰۰استفاده تشکیل نفر۵۵۵تومانی

است».دالرمیلیارد۱.۵تپههفتمالکپروندهارزشفقطاست.بودهدالرمیلیارد۱۰هاپروندهمالیارزشکهاندشدهدستگیر

شد؟گرفتهبیقانونیجلوی

ادا عدالت جردیوان درباره دولت هیات مصوبه موقت، دستور صدور با اینری به توجه با کرد. متوقف را هاوس کالب اجتماعی شبکه کنندگان اختالل یمه

ج و بود خواهد دار ادامه هاوس کالب در اختالل هررحکم، کشور، قوانین اساس بر است گفتنی شد. خواهد متوقف اختاللها این در همراه اپراتورهای یمه

بودن دارا بدون هاوس کالب اجتماعی شبکه اما کند، اخذ وامنیتی اجرایی نهادهای از را مجوزهایی میبایست کشور، در شدن فعال برای اجتماعی شبکه

با دولت حال این با میکند. فعالیت کشور در قانونی، مجوزهای فعالیتآچنین که همراه تلفن اپراتورهای برخی به هاوس، کالب بیقانونی این از کامل گاهی

ج برخورد به تهدید بیانیهای طی بودند، کرده مختل کشور در را اپلیکیشن دیوانراین اخیر رأی با که کرد اختالل روز هر ازای به میلیاردی ده چند یمهای

ادا دررعدالت هاوس کالب اجتماعی شبکه تا میشود تالش ماه خرداد انتخابات آستانه در که این اما بود؛ نخواهند دولت توسط وصول قابل جرایم این ی،

کوچکت بدون و یابد گسترش بهرهبردارکشور شائبه دهد، ادامه خود غیرقانونی فعالیت به اختاللی کردهرین دوچندان را دولت توسط غیرقانونی بستر این از ی

و...ندارندقانونیشکیپزستان،شهر۱۵۰طبندی/شروقمارباند۳۴/انهدامگذشته:ساعت24اخبارشما:|خبرخبرادامهادامه
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است.

آیندهیرجمهویاستربرایسابقکتیهایرمشاسلیقه

گ ملت، اتحاد طلب اصالح حزب که است این از حاکی انتخاباتزشنیدهها برای خود حمایت مورد مصطفیریاستجمهورینههای اسامی و کرده نهایی را ی

جهانگی اسحاق ظرتاجزاده، محمدجواد گری، بهعنوان را مالوردی شهیندخت و صدر محمد معرفیزیف، طلبان اصالح ساز اجماع نهاد به حزب اجماعی ینههای

است.کرده

استافتادهاتفاقنطنزدرعمدهیرخرابکا۵عباسی:

انر کمیسیون گفتژرئیس در مجلس خرابکاوی عملیات جزئیات تفصیلی تشرگویی را نطنز در فری کرد. انرریح سازمان سابق رییس عباسی، اتمیژیدون ی

«بز انفجار پنج گذشته، سال پانزده در نطنزرگفت: هستهای تاسیسات در خرابکارگ» است. داده انجام هم کوچک انفجارهای آن جز به و داده یهایرخ

خرابکا موضوع ولی است، جدید و نو نطنز در گرفته کوچکرصورت خیلی منفجره مواد با نیست؛ اولینبار برای تأسیسات این در منفجره مواد از استفاده و ی

سانت ماشینهای در را کم فشار میزان که سنسورهایی یا خأل گیجهای در اندازهگیرکه موجبریفیوژ بود عدس یک اندازه که ماده آن انفجار و میکند ی

خرابکارتخ این که شد ساعتریب روز۳۰ی بامداد سال۱۵دقیقه و۱۳۹۰شعبان نمادین روزهای در انفجارها این از بعضی عباسی، گفته به گرفت. صورت

است.شدهانجامشعباننیمهوقدسروزمانندیکژایدئولو

قلعهنوییعجیبواکنش

گفت یک در قلعهنویی سهوامیر و رسید پایان به آسیا قهرمانان لیگ گروهی مرحله است. باالتر آسیا قهرمانان لیگ از برتر لیگ کیفیت که است گفته گو

با این کیفیت ردباره سیرجان گلگهر سرمربی قلعهنویی امیر کردند. صعود بعدی مرحله به تراکتور و استقالل پرسپولیس، سطحزتیم معتقدم گفت:«من یها

قهرمانان لیگ گذشته سال چند در میکنم فکر ولی بماند، دیگر مسائل یا بوده کرونا دلیلش اینکه حاال است. کرده افت گذشته به نسبت قهرمانان لیگ فنی

است.آسانتربرترلیگدریزباازجامایندریزباکهاستایناعتقادمودارمآسیاقهرمانانلیگدریادیزتجربهمنداشت.یربهتکیفیت

شرطبندیوقمارباند۳۴انهدام

از گفت: فتا پلیس شده،۳۴رئیس دستگیر باندهای اعضای از راهاندا۱۴نفر حوزههای در اصلی، افراد از دربارهزنفر افراد اغفال و حسابرسی پشتیبانی، ی،

شده ذکر باندهای از یکی در که نحوی به داشتند؛ فعالیت بانکی کارتهای در۶اجاره مجید وحید سردار شدهاند. دستگیر قمار سایت اصلی گردانندگان از نفر

ط از را قمار سایتهای و نفرند هشت اصلی اعضای که نیز دیگر باند دو در گفت: فرادامه به اقدام مختلفریق افراد بانکی حسابهای اجاره و شهروندان یب

مراجع تحویل و دستگیر مازندران و بویراحمد و کهگیلویه استانهای در میدادند، انجام قمار، سایتهای حسابرسی و قربانیان به مبالغی پرداخت ازای در

شدند.قضائی

ندارندقانونیپزشکیشهرستان،۱۵۰

سازمان قانونیرئیس فعالپزشکی ساختمانهای و عمرانی فضاهای وضعیت به اشاره با قانونیکشور هماکنونپزشکی گفت: کشور پزشکیکزرم۳۸۵در

کهقانونی است درحالی این میکنند خدمت ارائه مردم به کشور م۱۵۰در داشتن وجود با فاقدرشهرستان قضائی مسجدیپزشکیقانونیکز عباس هستند.

راهاندا به موفق هنوز سازمان بسیار تالشهای وجود با کرد: مزخاطرنشان دری برای ناچارند شهرها این اهالی و نشده شهرستانها این در یافترکز

کنند.طیقانونیپزشکیکزرماولینبهرسیدنتاکیلومتر۸۰حداقلپزشکیقانونیخدمات

کوتاه:اخبار

یکی به قتل، اتهام به نفر سه قضائی، مراجع اعالم پی در گفت: شیرزاد هادی سردار داد. خبر کشور به قتل به متهم سه استرداد از ناجا بینالملل پلیس *رئیس

متوا منطقه کشورهای اینتراز افزود: وی گرفت. قرار ناجا الملل بین پلیس ماموران کار دستور در موضوع بالفاصله که شده تجاربری از استفاده با تهران پل
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اینترمامو سازمان با هماهنگی ضمن ردیابی و اطالعاتی بانکهای مداریتی، و صادر قرمز اعالن آنها علیه طرپل، از استرداد کشوررک به دیپلماتیک مبادی یق

شد.ارسالمتهمانفرارمحل

خب داخلی رسانههای از برخی دستگیر*جمعه مبنیبر پیگیری را موضوع این و منتشر را حاتمی میالد همسر سحر پیگیری با کردند. کهری شد مشخص یها

اینت دستگیرپلیس مبنیبر درخواستی هیچ ایران کهرپل پرونده یک در متهمان از برخی که است آن از حاکی شنیدهها است. نداده حاتمی میالد همسر ی

کردهاند.منتشرراحاتمیمیالدهمسرسحریردستگیخبراشتباهبهداخلیرسانههایوشدهانددستگیرکراینواکشوردراستسحربهمرتبط

ایران هبوط داد. خبر شرقی آذربایجان در گمنام پاسداران توسط ایران هبوط معاند گروه شدن متالشی از شرقی آذربایجان عاشورای سپاه اطالعات سازمان *

دیماه از که است موجسوا۹۶گروهی و برانداز مختلف گروههای ظرفیت از استفاده با بتواند تا کرد موجودیت معیشتیراعالم و صنفی مشکالت روی بر ی

براندا خود، زعم به اصلیتزمردم، سلطنتطلبان، کند. محقق را ایران در خودری برنامههای عربستان و غربی دولتهای بر تکیه با که بودند گروه این حامی ین

میکردند.اجراییایراندررا

جهانگی صالحیت تایید احتمال درباره طلب اصالح سیاسی جهانگیر*فعال آقای گفت: مطری را مباحثی مناظره آن در نگهبانری شورای نیز دوره همان در و ح

جدیدی خاص اتفاق نمیرسد، نظر به کرد. تایید را ایشان موردرصالحیت در اما باشد. مواجه مانعی یا مشکلی با ایشان صالحیت احراز که باشد داده خ

جهانگی آقای اینکه در من گفت: طبا هاشمی دارم. تردید ایشان روی اینراجماع و دارم تردید کمی بدانم، طلبان اصالح تمام اجماع مورد نامزد عنوان به را ی

نباشد.ایشانازحمایتدرکاملاجماعفعالکهداردوجوداحتمال

خض بودجهر*علی در شده گرفته صورت تخلفات بودن محرز به توجه با کرد تاکید توئیتی رشته در اسالمی شورای مجلس نماینده عدهای۱۴۰۰یان، توسط

استآیندهسالهایدرتخلفاتاینتکرارعدمجهتآنمنطقیوصحیحمسیردرشدهگرفتهصورتتخلفاتبهرسیدگیاقدامینربهتمعدود،

انتخابات سیزدهمین در حضور برای ایرانیان امید بنیاد رئیس عارف، محمدرضا شنیدههای بر جمهور*بنا بریاست امسال خردادماه در که شد،ری، خواهد گزار

کاندیداتو تصویراعالم رسانههای برخی با آینده روزهای طی عارف است قرار میکند. خبری و تشرگزاری درخصوص مصاحبههایی خودریها، برنامههای یح

عنوان به را سفید» «رنگ طلب اصالح سیاسی فعال این اند، گفته ایران بان دیده به عارف رضا محمد به نزدیک افراد از برخی باشد. داشته کشور اداره برای

ب خود انتخاباتی سرزگررنگ به عادی غیر وضعیت در ما کشور است سال «چهل است: گفته عارف انتخاباتی رنگ توضیح در سیاسی فعال این است. یده

میب سر به قرمز وضعیت در کشورها دیگر با ما روابط حوزه در و اقتصاد الملل، بین سیاست حوزه در ما خودرمیبرد. برای عارف رضا محمد که هدفی یم.

بازگرب وضعیتزیده، به مردم زندگی میخواهد و است «زندگی» دولت عارف، دکتر دولت شعار افزود: همچنین وی است.» عادی وضعیت به کشور گرداندن

گرداند.زباعادی

کشور، پدافندغیرعامل دایمی کمیته مصوبات به توجه با است خواسته نهاد این از اطالعات(واجا)، وزارت به خطاب خود جدید ابالغیه در مسئول نهاد *یک

خرابکارانه اقدامات شیمیایی، تهدیدات پایش و رصد در(برای وزفرضی) شیمیایی تأسیسات و مراکز علیه تهدیدات برآورد کشور، شیمیایی های ساخت یر

دهد.انجامکشورشیمیاییپدافندیزسامصوننظامراستایدرراالزماقداماتمراکزسایرعلیهشیمیاییتهدیداتهمچنین

ماده طبق که حالی ادا۳*در نظام سالمت ارتقای سالرقانون مصوب فساد با مقابله و متوسط۱۳۹۰ی معامالت به مربوط قراردادهای بود شده مکلف دولت ،

ت مزایده، مناقصه، های روش به که را باالتر تشرو کند،رک رسانی اطالع و ثبت ملی پایگاه یک در شود، می منعقد اجرایی های دستگاه توسط ... و یفات

ای مناقصه قراردادهای ورود و محقق دولت الکترونیک سامانه با پایگاه این ارتباط اول فاز فقط فعال دهد می نشان مسئول مقام یک گذشته روزهای گزارش

شوند.ثبتبعدمراحلدرقراردادهابقیهاستقراروشدهمیسرگربزمعامالت

واکسیناسیون موفقیت و سالمت پیگیر خانگی قرنطینه در «من نوشت: خود اینستاگرام صفحه در پستی انتشار با آذربایجانغربی پزشکی علوم دانشگاه *رئیس

ط آغاز با همزمان اخیر ماه یک در است.» شده مسببان با شدید برخورد درخواست که شده انجام سوءاستفاده پاکبانان اسم به خوی در حرهستم،
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علوم دانشگاه رئیس ادعای اما شده منتشر پاکبانان واکسن سهمیه از مسئوالن سوءاستفاده مبنیبر کشور کنار و گوشه از خبرهایی پاکبانان، واکسیناسیون

دانست.غربیآذربایجاناستاندرشدهافشامورداولینمیتوانراپزشکی

)۱۷:۲۲-۰۰/۰۲/۱۲(پزشکانوکالونقدمیزرویدرمانیسقطوجنینیرغربالگ

غربالگ طرایسنا/اصفهان قالب در که روزهاست این پرحاشیه موضوع درمانی سقط و جنین مشتری کمیسیون مصوب خانواده، حمایت و جمعیت جوانی حمایترح و جمعیت جوانی ک
است.داشتهدنبالبهپزشکیجامعهسویازیربسیاهایواکنشوشدهحرمطاسالمیشورایمجلسخانوادهاز

ط این به نسبت حقوقی جامعه بار مجاراین جلسه در و داد نشان واکنش غربالگزح قانونی زوایای تاری، گذاشت بررسی و نقد به را درمانی سقط و جنین ی

بپردازند.حرطاینبهنسبتخودپزشکیوحقوقیانتقاداتبیانبهبتوانندحرطاینمخالفان

ک واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات عضو داودی، (یکشنبه_رهما امروز عصر که جلسه این در ما12ج بهاردیبهشت جمعیتر) جوانی اینکه بیان با شد، گزار

استرات دو از کدام هیچ وجود این با کرد: اظهار نیست، جمعیت جوانی مخالف کسی کلی طور به و است ارزش کنتژیک و جمعیت افزایش نبایدری جمعیت ل

شود.اجرااجباربا

کیف حقوق در مجازات حربه به توسل اینکه بیان با مطروی قانونگذاری هر برای نباید اما است طرح هر گفت: شویم، متوسل مجازات حربه به وری اصول ح،

ط این در و دارد مطراستثنائاتی ولد و زاد نباید فقط هرح تحمیل و کشور توسعه بلکه باشد، رابطهزح هیچ دیگر سوی از داشت. درنظر باید نیز را کشور به ینه

غربالگرمعنادا ایجاب یا حذف بین تعری جمعیت افزایش با غربالگری اگر اما نشده، شوندریف می متوسل غیرقانونی های شیوه به ای عده کنیم حذف را ی

شود.میمادرانمیروگرموجنینسقطافزایشباعثکه

بودخواهدزاجزمکهقانونی

توجه جمعیت کیفی های شاخص به کنیم می جمعیت جوانی از صحبت وقتی افزود: شد، خواهد زا جرم قوانین جزو قانون این براینکه تاکید با حقوقدان این

خواهدردا جمعیت جوانی برای غرض نقض قانون این واقع در و کند می ایجاد مادران برای هراسی قانون این اجرای که درحالی کمی، های شاخص نه یم

بود.

ط این اینکه بیان با تصروی کند، می نقض را پذیرفته، قانون و فقها که عقالیی راهکار یک اینکه جز ندارد جدیدی چیز سقطرح هم قبلی قانون در کرد: یح

ط این بود، شده خاصی شرایط به منوط غربالگرجنین اصل نیز قدرح به ولی کند، نمی حذف را وری گرفته احتیاط جانب که کند می محدود را پزشکان ی

دهند.نمیانجامراکارایناصال

ط این افزود: شد، خواهد ساز مشکل آینده در قانون تدوین نحوه این حقوقی لحاظ از اینکه بیان با شناسی حقوق انجمن امنای هیات تبدیلرعضو حال در ح

اما شد، خواهد کامل آینده در که شود می داده ارجاع ستادی و دستورالعمل به آن بند بند در ولی ندارد، مشخصی وضعیت هنوز که است عادی قانون به

بسپارد.دیگرمراجعبهرااجراییکارهایوسازوجزئیاتوباشدداشتهراخودکلیاتبایدقانون

یم؟ربرداعملیهربرایمجازاتچوببایدچرا

ط با برداروی عملی هر برای مجازات چوب باید چرا که سوال این راهکارهایرح نباید باشیم داشته را جمعیت افزایش سیاست خواهیم می اگر گفت: یم،

ط این کنیم. اعمال را سختگیرانه مجازات و استراتربرخورد با افزایشژح دنبال به جمعیت های سیاست در چون ندارد، مطابقت نیز جمعیت افزایش ی

ط این در ولی هستیم، جمعیت سالمت و جوانی مطرکیفیت، جزایی حقوق خصوص به حقوقی اشکاالت امیدوارح که است داشتهرح مدنظر قانونگذاران یم
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باشند.

استحرطآشیلپاشنهکهموادی

ط کجای در معلول فرزند دارای های خانواده از حمایت اینکه بیان با جلسه این در نیز مولکولی و پزشکی ژنتیک متخصص ایروانی، گفت:رامید شده؟ دیده ح

به با چرا است؟ نشده مشورت علمی های انجمن یا بهداشت وزارت با طرحی چنین برای است؟زچرا نشده مشورت ... و استثنایی کودکان آموزش یستی،

است؟نشدهبیانحرطاینعواقبچرا

ط این تصویب افزود: فرزندآوروی به ها خانواده تمایل فرهنگی لحاظ به اینکه ازجمله دارد عواقبی کاهشرح شدت به معلول فرزند از ترس خاطر به را ی

بارو کاهش باعث دهد، می افزایش را قانونی های سقط شود، می معلول فرزندان تولد ازدیاد به منجر دهد، مرمی افزایش و میری باردار مادران میر و گ

غربالگ برای همسایه کشورهای به باردار مادران مراجعات آن بر عالوه هرشود، تحمیل کاهشزی، و معلول فرزندان آمدن دنیا به از ناشی فرسا طاقت های ینه

دارد.دنبالبهرایزیرگقانونوپزشکانتبعیت

ط این عجوالنه اجرای براینکه تاکید با سردروی باعث فقط تصرح شد، خواهد طرگمی این مواد برخی کرد: وریح فنی علمی، استانداردهای با تعارض در ح

ط این مواد برخی حذف درخواست خاطر همین به و است اجتماعی و اخالقی طرمسائل آشیل پاشنه که دارم را مادرانرح ویژه به ها خانواده و است ح

دید.خواهندآسیبحرطاینازباردار

دا قانون کافی اندازه به اینکه بیان با مولکولی و پزشکی ژنتیک سالیانرمتخصص طی که زحماتی ندارد لزومی و سقطزیم های مصداق و شده کشیده یاد

را شده بگذازتعیین پا مطریر های صحبت برخالف افزود: خوانریم، هفت از بلکه شود، تایید جنین سقط چسبیده، انگشت خاطر به که نیست اینطور شده ح

است.شدهدادهمجلسنمایندگانبهغلطیآمارواخباربرخیمتاسفانهشود.دادهجنینسقطاجازهتاکردگذربایدرستم

باردا به تمایل بلکه یابد می افزایش جنین سقط موارد تنها نه قانون این تصویب با براینکه تاکید با خانوادهروی یک ندارد دلیلی گفت: شود، می کمتر نیز ی

باشد.فرزندشجسمیسالمتنگرانوبیندازدسختیبهراخوداقتصادیسختشرایطایندر

غربالگ خطای درصد مورد در غربالگرایروانی داد: توضیح نیز اعالمری را حاملگی خطر تا دهند انجام باید مادران همه و نیست تشخیصی که است تستی ی

غربالگ چون هرکند. که شود انجام تشخیصی تست و دیگر مرحله یک باید بود مثبت اگر ولی دارد، ارزش مثبت از بیشتر آن منفی نتیجه تشخیصی ینهزی

است.تومانمیلیونیکبهنزدیکآن

اندخواندهراحرطمنتقدانکنیدباور

متخصص قدوسی، قانونیآرش فکپزشکی باید براینکه تاکید با ادامه در جلرنیز به منجر فکر این اگر ولی کرد، جمعیت شدن پیر برای جنینرگیوی سقط از ی

در که زمانی گفت: است، اشتباه شود قانونیناقص بپزشکی جنین سقط برای کمیسیونی بودم کار گیرمشغول سخت نه آن در که شد می سهلرگزار نه و ی

مدترگی به دستورالعملی بلکه شد، می جنین سقط به نسبت شیعه15ی فقه بودن کافی و بودن پویا از نشان که شود می اجرا درمانی های سقط برای سال

است.

ضابطان کند، ورود اطالعات وزارت است قرار اگر گفت: است، گذاشته جنین سقط برای شدیدی های مجازات اسالمی، مجازات قانون اینکه به اشاره با وی

است.شدهحرمطدوپهلوجدید،حرطایندرموضوعاینولیکنید،یرزمینیزوغیرقانونیهایجنینسقطشناساییبهمکلفراقضایی

ط این منتقدان شود می گفته همیشه اینکه بیان با اصفهان اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات طرعضو این کنید باور که درحالی اند نخوانده را خواندهرح را ح

غربالگ در داد: توضیح ایم، کرده دقت و بیمارایم وجود به شک درری یک مثال که کند می بروز ژنتیک در100ی یک در10هزار، یک 100در20و100هزار،

نه.یابپذیردرایرباردایسکرتادهدمیانجاممادرکهاستانتخابیایننیست.قطعیچیزهیچپزشکیعلمدرامادارد،وجوددانسندروماحتمال

گفت: شده، غیرعلمی های استنباط علمی، مطالب از اینکه بیان با باردا40قدوسی از آمارردرصد جزو را این نباید اما شود، می منجر جنین سقط به ها ی
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آورد.کشوردرروزانهجنینسقط

یادآو با طروی این در پزشکی مسائل و نگارشی ایراد چندین اینکه مادهری در ازجمله گفت: شود، اصالح باید که دارد وجود ت54ح مسائلرخصوصی ین

ح وارد اینکه بدون حمایتی، رفتارهای با دنیا در که درحالی شده، دیده همرزنان ما اما کنند می تالش جمعیت جوانی برای شوند مردم شخصی مسائل یم

ندهیم.انجامچندانیمالیحمایتهموکنیمترویجرایرفرزندآوخواهیممی

شناسمنمیراجنینسقطمافیای

متخصص قانونیاین زمینهپزشکی در فعالیت ها سال وجود با اینکه بیان قانونیبا بهپزشکی اقدام که پزشکانی گفت: شناسم، نمی را جنین سقط مافیای

تجربه چراکه داشت، را روز در جنین سقط هزار تصور توان نمی اصال و شوند می نما انگشت سرعت به کنند می غیرقانونی جنین گوید27سقط می من ساله

بسیا البته شود می منجر جنین سقط افزایش به قانون این تصویب مجموع در است. مردود کامال موضوع طراین این های قسمت از است،ری پیشرفته ح

شود.اصالحبایدکهداردجدیایراداتیرغربالگقسمتاما

بخوانندکاملراحرطباریکنکردندفرصتحتیمنتقدان

از بیش اینکه به اشاره با جلسه این در نیز اسالمی شورای مجلس در اصفهان مردم نماینده پور، بانکی د9امیرحسین است طرماه این دررگیر و هستیم ح

ط این به نسبت ای منصفانه و خوب رفتار متاسفانه گفت: ایم، گرفته بهره تخصصی نظرات از و ایم کرده کار آن روی بر تخصصی حیطه نگرفترهر صورت ح

ندارند.احاطهحرطکلبهدهدمینشانکهکردندمیحرمطمواردیگاهیبخوانندکاملراحرطاینباریکنکردندفرصتحتیمنتقدانچون

پی بحران کرونا از بعد بحران اینکه به اشاره با تاروی های بحران تمام از تر خطرناک بحران این گفت: است، جمعیت بحرانری البته و است ما کشور یخی

طیرمشت اروپا در که اتفاقی اما است، جهانی طی300ک ما کشور در افتاد پیرت30سال جزو آینده سال چند تا و افتد می شویمرسال می دنیا کشورهای ین

کرد.وقوعازقبلبایدراواقعهعالجپسکنیمپیدانجاتتوانیمنمیآنازسال150تاکهگذارندمیایچالهسیاهراآناسمکه

به ربطی نه جمعیت مساله افزود: و کنند مطالعه را جمعیت وضعیت به راجع المللی بین اسناد و ها گزارش کرد درخواست منتقدان از مجلس نماینده این

دا دوست را سرزمین این اگر دارد، حکومت نه و انقالب نه پیرکشور، به نسبت باید جوانرید جامعه که هستیم شرایطی در البته باشید. نگران جمعیت ی

شویم.میموضوعاینمتوجهدیگرسالچندتاواست

جل برای اینکه به اشاره با پور پیرگیوبانکی بحران از بهری و شد انجام دقیقی مطالعه جمعیت تص21ی رسیدیم، جدی اینرمانع از کرد: مانع21یح چند مانع

بپردا مساله حل به کردیم سعی و بود جدی بگیزبسیار درنظر مردم برای هایی مشوق کردیم سعی که معیشتی موانع ازجمله وام،ریم زمین، دادن مانند یم

فرزندآو برای سهام و حضوررتسهیالت ما جلسات تمام در نیز درمان و بهداشت وزارت نماینده و بود درمان و بهداشت حوزه در جدی مسائل از یکی اما ی

داشت.

ط این علیه نفعان ذی برخی غلط قرائت خاطر به اینکه بیان با انتظاروی عوام از کرد: اظهار شد، ایجاد منفی جو ندارح ولیری گیرند، قرار جو تاثیر تحت یم

با است طبیعی شود زده حرف ای رسانه و نشود زده علمی حرف است قرار وقتی که درحالی بپذیرند، گوید می رسانه هرچه دقت، بدون است بعید خواص از

شویم.روبروهاییواکنشچنین

کردندیزجوساحرطعلیهکهمافیایی

موالید تعداد به االن ها سقط تعداد دهد می نشان ها گزارش و آمارها متاسفانه داد: توضیح قانونی، و عارضی جنایی، سقط به اشاره با مجلس نماینده این

مراکز در جنایی سقط و است رسیده حداقلزما ساالنه است. انجام درحال تا370یرزمینی ها گزارش برخی استناد به و جنایی سقط سقط500هزار هزار

دا طرجنایی علیه جوی چنین است طبیعی که گرفته قرار قضیه این پشت مافیایی شود. اعالم باید بندی رنگ چه حداقلی آمار چنین برای دانم نمی که حریم

کند.یزانداراه
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جلوی است قرار اطالعات وزارت اینکه به اشاره با پور رو370بانکی کرد: تاکید بگیرد، را جنایی سقط نمیزهزار که درحالی کشند می کشور در را نفر هزار ی

بگی را جنایت این جلوی توانیم نمی قضایی های روال با داده نشان تجربه کنند، دفاع خود حق از سقطرتوانند روز هر جنایی، های سقط از بیشتر تعداد یم.

دا خود به خود یا عارضی دررهای راحتی به جنین سقط داروی االن همین مثال عنوان به است. جنایی های سقط همان شکل به موارد بیشتر در البته که یم

گیرد.میقرارافراداختیار

غربالگ موافق براینکه تاکید با غربالگروی نباید ایم نگفته جایی هیچ و هستیم طری این در مگر گفت: شود، انجام پروتکلری اینکه جز شده زده حرفی چه ح

کند.میتاییدراماهایحرفنیزقبلیهایپروتکلونویسدمیبهداشتوزارتکهنیستپروتکلیاولیناینوبنویسدبهداشتوزارترایرغربالگ

شوندمیکشتهغیرعلمیکهنوزادانینجاتبرایتالش

نجات را شوند می کشته علمی غیر روز هر که سالمی های بچه خواهیم می اما شوند، متولد دان سندروم نوزادان خواهیم نمی کرد: اضافه مجلس نماینده این

دهیم.

دا جنین سقط اندیکاسیون نام به جدولی اینکه به اشاره با پور درربانکی و تدوین فتوا براساس که قانونییم دورهپزشکی در کرد: خاطرنشان است، شده تهیه

مواردی در تا شود تایید حقوقدان و مجتهد سه و متخصصان حضور با جدول این خواهیم می اما داشتیم، جنین سقط موارد از عجیبی های گزارش قبل های

ح باعث جنین سقط شود می گفته حرکه مفهوم فقها است مادر تعرج را جدولرج این براساس را انسان عده یک جان خواهیم می وقتی واقع در کنند. یف

کنند.تاییدراجرحمفهوموباشندداشتهحضورنیزفقهانداردایرادییمربببیناز

پیامانتهای

یرفوخبریرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۰۶:۴۳-۰۰/۰۲/۱۲(همدانروستا-چاهدرساله11پسرشدنقرغ

یافت.پایانساله11پسرگرموآبگودالدرسقوطباروستاییبرادروخواهریگوشیزبا

خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا سری ، همدان تویسرکز شهرستان احمر هالل تشرپرست در روستایرکان اهل که برادر و خواهر یک گفت: حادثه این یح

داد.دستازراخودجانساله11پسرکهکردندسقوطباغیکآبگودالدربیاحتیاطیاثربریزباهنگامبودندخیرآباد

و نمیشود موفق اما دهد، نجات را آنها تا میکند تالش است معلول پا دو ناحیه از و جانباز که کودک دو این پدر بالفاصله سقوط از پس افزود: نانکلی جالل

میشود.عملواردورسیدهمحلبهدقیقهچندازپسبالفاصلههمپایگاهاینامدادیتیممیدهد.خبرخیرآبادیرجعفشهیدپایگاهامدادگرانبهراموضوع

حدود در که آب عمق به توجه با کرد: اضافه نیروی6او و آتشنشانی اورژانس، امدادگران و نداد نتیجه جستوجو آب بودن لجنی و کدر شرایط و بود متر

کردند.پیداحضورصحنهدرانتظامی

تویسرس شهرستان احمر هالل حدودیرپرست تا آب، پمپ توسط آب کردن خالی با و انجامید طول به ساعت چهار به نزدیک عملیات این داد: ادامه کان

آوردند.باالگودالکفازراساله11کودکبیجانپیکرجستوجوباوشدندعملواردغواصنیروهایوخالیگودال

دادند.دستازراخودجانشدگیقرغاثربراستانایندرنفر12گذشتهسالگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

آرشیوینمایه:

ایرانغربیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۴:۳۱-۰۰/۰۲/۱۳(شدخاموشگرمقربانیهمدانیمرد

)۱۳:۳۲-۰۰/۰۲/۱۲(مازندران-99سالدرکارحوادثازناشینفر101گرم:مازندراناستانقانونیپزشکیکلمدیر

آرگزارخب کلری قانونییا-مدیر سالگذشتهپزشکی :در گفت مازندران کهاین(نفر101استان دادند دست از را خود جان استان در کار حوادث اثر بر مرد) همگی

داشت.کاهشدرصدیکقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقم

خبرنگارآ گزارش درساربه تصریادفترمازندران عباسی علی ،دکتر مازندران پزشکیقانونی عمومی روابط از نقل پزشکیری،به مراکز آمارهای اساس :بر کرد یح

) گذشته سال در با99قانونیاستان بابل شهرستان ترتیب به با15) آمل و نور سا11، بیشت10یبارو موردرمورد یک با بهشهر و سوادکوه شهرستان و فوتی ین

داشتند.راکارحوادثازناشیگرمینمواردرکمت،فوتی

تص مروی دالیل عمده گزارش این اساس بر کرد: باریح بلندی از سقوط به کارمربوط حوادث در افراد ب47گ ، بارنفر گرفتگی با26ق سخت جسم اصابت ،

دادند.قراربعدیرتبهدرمورد2بامواردسایرو4سوختگیبا،22

فوتیینربیشتماهمردادوخرداد

است.شدهگزارشآندرفوتیآمارینرکمتمورد4باآبانوینربیشتمورد10با،تیر12بااردیبهشت،13باکدامهرمردادوخردادماهتفکیکاساسبر

متوفیسنتفکیک

داشتند.راآمارینرفوتیکمت8باسال61ازبیشوفوتیینربیشتمورد30باسال50تا41سنین

ملیتوتاهلوضعیت

هستند.ایرانیغیرملیتداراینفر9هستندگفت:مجردبقیماومتاهلنفر80هافوتیکلازاینکهبیانباعباسی

کارحادثهمصدومیندرصدی2کاهش
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مراکز آمار اساس بر : افزود قانونیعباسی بقی875(907استانپزشکی ما و بهزمرد کار حوادث از ناشی مصدوم ( قانونین اینپزشکی که مراجعهکردند

.داشتکاهشدرصد2قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقم

.

خبرنگارآ گزارش درساربه عمومیریادفترمازندران روابط از نقل قانونیی،به تصپزشکی عباسی علی ،دکتر مراکزرمازندران آمارهای اساس :بر کرد پزشکییح

(قانونی گذشته سال در با99استان بابل شهرستان ترتیب به با15) آمل و نور سا11، بارو بیشت10ی یکرمورد با بهشهر و سوادکوه شهرستان و فوتی ین

داشتند.راکارحوادثازناشیگرممواردینرکمت،فوتیمورد

تص مروی دالیل عمده گزارش این اساس بر کرد: باریح بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ب47گ ، بارنفر گرفتگی با26ق سخت جسم اصابت ،

دادند.قراربعدیرتبهدرمورد2بامواردسایرو4باسوختگی،22

فوتیینربیشتماهمردادوخرداد

است.شدهگزارشآندرفوتیآمارینرکمتمورد4باآبانوینربیشتمورد10باتیر،12بااردیبهشت،13باکدامهرمردادوخردادماهتفکیکاساسبر

متوفیسنتفکیک

داشتند.راآمارینرکمتفوتی8باسال61ازبیشوفوتیینربیشتمورد30باسال50تا41سنین

ملیتوتاهلوضعیت

هستند.ایرانیغیرملیتداراینفر9گفت:هستندمجردبقیماومتاهلنفر80هافوتیکلازاینکهبیانباعباسی

کارحادثهمصدومیندرصدی2کاهش

مراکز آمار اساس بر : افزود قانونیعباسی بقی875(907استانپزشکی ما و بهزمرد کار حوادث از ناشی مصدوم ( قانونین اینپزشکی که کردند مراجعه

.داشتکاهشدرصد2قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقم

)۰۳:۳۳-۰۰/۰۲/۱۳(مازندرانجادههایبرتوسعهوایمنیچترگسترش

ایمنسارسا و مرمت توسعه، احداث، - ایرنا - بازی امید و تدبیر دولت راستا این در و است بوده دولتمردان توجه مورد همواره توسعه محورهای از یکی عنوان به مازندران جادههای ی
است.دادهانجامحوزهایندرراارزشمندیبسیاراقدامهاییربنایی،زمختلفحهایرطاجرای

مازندران استان ایرنا، گزارش و۱۰به که۷۰۰هزار دارد فرعی و اصلی راه ساالنه۳۵۰کیلومتر و دهد می تشکیل برفگیر و کوهستانی های جاده را آن کیلومتر

برخوردا۱۳تا۱۱ لحاظ به مازندران شود. می انجام محورها این در استانی تردد از دردرصد جمله از مختلف طبیعی مواهب از پذیرایری ساالنه جنگل، و یا

حدود ثبت و است کشور نقاط اقصی از مسافر در۳۰میلیونها مسافر سامیلیون ایمن که است اساسی و مهم مطلب این موید جادههایزسال استانی

است.برداشتهمازندرانایجادهتوسعهبرایراگیربزقدمهایمدتاینطیامیدوتدبیردولتوگیردقرارتوجهموردپیشازبیشباید

گنا۳۲۵ساخت شدنگذار،رکیلومتر خطه اصلی،۹۱چهار های جاده از حدود۸۹۲اجرایکیلومتر رفع روستایی، راه ساخت آسفالت۲۰۰پروژه خیز، حادثه نقطه

شه کشیرراه خط روستایی، و و۲۴ی در۲۷۹هزار بتونی حفاظ نصب استان، راههای از در۲۸۴کیلومتر گاردیل نصب نصب۱۳۳کیلومتر، و ۳۸۷کیلومتر

تع رانندگی، و راهنمایی عالیم سارعدد مناسب و طولزیض به مجموع در و پروژه چهار قالب در جاده تدبیرکیلومتر۲۱۶ی دولت موثر و مهم اقدامات جمله از

است.بودهمازندرانجادههاییزساایمنبرایامیدو

انمازندر-99سالدرکارحوادثازناشینفر101گمر:انمازندراستانقانونیشکیپزکلمدیریا:آر|خبرخبرادامهادامه
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سا ایمن و بود.زتوسعه استان ارشد مدیران اصلی های اولویت از یکی و مسئوالنن دغدغه همواره مازندران ای جاده طوی شهربه مازندران استاندار که یورری

راهدا سازمان رییس با دیدار در پارسال سارماه ایمن برای اولیه توافق انجام از کشور جادهای نقل و حمل و میلیاردزی یکهزار صرف با استان این جادههای ی

داد.خبراعتباریالر

میلیارد یکهزار اولیه توافق که گفت نشست این پی در زادگان حسین راهداراحمد سازمان با اساسریالی بر که شده انجام کشور ای جاده نقل و حمل و ی

و۴۰آن استان سوی از اعتبارات راهدا۶۰درصد سازمان سوی از خطرآفردرصد های تقاطع ، خطرناک های پیچ اصالح برای رری انجام ، ووین آسفالت کش

شود.میتامینمازندراندرراهحوزههایپروژهدیگر

تسزبهساوی روستایی، های راه شری و ها راه پیشرفت در ازریع و مهم بسیار را نقل حمل حوزه بویژه بخش این مشکالت به رسیدگی و اصلی های یان

کرد.عنواناستانعمرانیهایدغدغه

راهدا سازمان باررییس دیدار در امسال ماه فروردین نیز کشور ای جاده نقل و حمل و مازندرانی کهاستاندار همهگفت توسعه محور مازندران های جاده

است.اصلیدغدغههایازمازندرانهایجادهایمنیارتقاءویضرتعرواینازوشودمیمحسوباستانجانبه

اینکهردا بیان با امانی شیوش شمار در مازندران مواصالتی تاکنون،رمحورهای امید و تدبیر دولت فعالیت زمان از افزود: دارد قرار کشور مهم های اقداماتیان

است.گرفتهصورتمازندراندرارتباطیهایراهایمنیوحفظجهتدرخوبی

مازندرانگذرهایرکنابراییالیرمیلیارد۷۵۰ویکهزاریرسرمایهگذرا

سا ایمن جهت امید و تدبیر وزدولت یکهزار مازندران مواصالتی محورهای احداثرمیلیارد۷۵۰ی برای را اعتبار گنا۳۲۵یال شهرهایرکیلومتر مسیر در گذر

است.کردهینهزهبهشهرویرسابابل،محمودآباد،آمل،نور،چالوس،رامسر،

سال یازدهم۱۳۹۲تا دولت آمدن کار روی از پیش اعتبار۲۶۰و صرف با مسیر این از فیرمیلیارد۷۵۰کیلومتر پیشرفت که آمد در اجرا به درصد۷۵یکیزیالی

رسید.ثمربهاخیرسالهایدرداشتندایدهه۲حدودقدمتکههاپروژهاینازبرخیتکمیلروندآنازپسوبودنددادهاختصاصخودبهرا

ش حوزه وجودرمدیر کمربندی قائمشهر جمله از مازندران شهرهای از برخی در پیشتر داشت: اظهار گذشته سال ماه دی کشور های راه توسعه و ساخت کت

شه درون ترافیک مشکل کننده رفع تا مسافرداشت شهرهای اما ، باشد اینری از محمودآباد و نور همچون شلوغی و سالزپذیر در بودند. بهره بی یرساخت

جل شهرها داخل به سنگین خودروهای بویژه خودروها ورود از تنها نه ، بابل کمربندی نظیر هایی کمربندی ساخت با اخیر کاهشرگیوهای بلکه است شده ی

است.شدهمردمجانیامنیتحفظسببوداشتهپیدررایرشهترافیک

رستمی برداغالمعباس بهره به های کمربندی محدوده : داد سالرادامه از رسیده محمودآباد۱۳۹۲ی کمربندی غربی و شرقی بال رویان، نور، شامل تاکنون

کنا ، بابل جنوبی کمربندی سار، شمالی بزرگذر پل ، جنگل گارد تا جویبار راهی سه حدفاصل بزری تونل ، چالوس کمربندیرگ تکمیلی عملیات ، چالوس گ

است.آبرودسرددومپلوازتروددومپل-گشکرا)،آبادموسی(چالوس-نوشهر

ط بقیه تکمیل برای نیاز مورد اعتبار کناروی های میلیاردرح هزار هفت را تقاطعرگذر احداث نظیر هایی پروژه در اعتبار میزان این گفت: و کرد اعالم یال

باشد.مییرساکمربندیجویبارسهراهیگذرورپلساختیاوخروجیوورودیدربابلکمربندیغیرهمسطح

ساله۲۰انتظارتحققبابل،کمربندی

بز های شهرستان از یکی تاربابل کنند عبور شهر درون از بایست می خودروها مرور، و عبور مسیر در کمربندی نبود دلیل به که است مازندران پرتردد و گ

رقم افراد برای را تصادف همچون خطراتی نیز و ترافیک مشکالت بروز صوتی، آلودگیهای بر عالوه خودروها پرشمار تردد بروند. دیگر های شهرستان به بتوانند

زد.می

ش بین اتصال برای جنوبی کمربندی سالرساخت از مازندران غرب و می۱۳۷۸ق افروز گنج و صالحی شهید آمل، بابل، جاده مسیر از کمربندی این شد. آغاز
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است.شدهساختهگذروردستگاهپنجوپلدهنه۲مسیرطولدرکهاستکیلومتر۱۶ازبیشکمربندیاینطولگذرد.

تاکنون پروژه پیمانکاران و مسئوالن گفته کنازهیالرمیلیارد۵۵۰به این است. شده صرف پروژه این اجرای برای سالرینه اردیبهشت مراسمی۱۳۹۶گذر طی

شوند.برخودارترافیککموایمنیترددیازهایشهرستاندیگروبابلشهرستاناهالیتارسیدیربردابهرهبه

یزراهساتوسعهمسیردرمحمودآباد

مسئله این که است باال شناور جمعیت با مازندران های شهرستان دیگر از پذیرمحمودآباد گردشگر در محدودیتریشه و سنگین ترافیک دارد. شهرستان این ی

شه درون مدیرخیابانهای همچنین و گردشگران و مردم دغدغه از یکی همواره محمودآباد برداری بهره با اخیر سالهای در که است بوده شهر انتظامی یریت

است.یافتهبهبودغربیوشرقیهایکمربندیاز

بردا بهره از سالرپس در آن شرقی بال محمودآباد، کمربندی غربی بال اقدامات۱۳۹۸ی از دیگر یکی عنوان درزبه ها کمربندی حوزه در شده انجام یرساختی

رسد.یربردابهرهبهکیلومتر۶طوربهویالرمیلیارد۵۴۰اعتبارصرفبامازندران

شه ترافیکی بار کاهش برای تنها نه محمودآباد قرارکمربندی دلیل به بلکه بود، اهمیت حائز آن گردشگرگیری مسیر هراز، پذیر گردشگر جاده امتداد در یری

کند.میهدایتاستانهایکنارهسمتبهورودیازرااستان

از بیش طول به کمربندی شه۱۲این در که است ورکیلومتر حضور با همزمان و گذشته سال شهرسازیور و راه بردازیر بهره به کمربندی این شرقی بال یری

شد.شروعیالرمیلیارد۴۰۰اعتبارباآنغربیبالساختنیزعملیاتهمزمانورسید

یرساکمربندییربردابهره

سا کمربندی پروژه ساخت سالرکار از باشد می جویبار راهی سه تا جنگل گارد حدفاصل از که بردا۱۳۸۰ی بهره به و تکمیل گذشته سال ماه دی و شد یرآغاز

کنند.عبورترافیکبدونوگذررکناازباشندداشتهیرساشهرداخلازترددبهیزنیااینکهبدونهمجوارشهرهایمسیرازخودروهاتارسید

از بیش طول به جویبار راهی سه تا جنگل گارد حدفاصل کمربندی این اقداماتکیلومتر۲اجرای مسیر در که نظیرزاست ساختی ویر جنوبی باند پل ایجاد

است.شدهانجامبهمن۲۲گردانردوربایجادوهارمپباسمسکندهتقاطعراستگرپل

حدودزه پروژه این اجرای سارمیلیارد۴۰۰ینه شهر شمالی کمربندی ترافیکی گره ها تقاطع این افتتاح با و است شده اعالم مریال مازندرانری استان کز

یافت.کاهش

ترافیککابوسپایانونوشهر-چالوسکمربندیایجاد

ش حوزه اینرمدیر از بخشی عنوان به رویان و نور ، چالوس های شهرستان مسیر در استان غرب در ترافیکی مشکالت از کشور های راه توسعه و ساخت کت

نبود دلیل به : گفت و برد نام حضورزمسائل واسطه به تعطیالت ایام در بخصوص سنگین ترافیک همواره شهرهای این کناره از مناسب تردد های ساخت یر

داشت.وجودمسافران

ش : افزود ساختررستمی و توسعه بازکت برای کشور نقل و حمل بناهای منطقهزیر این ترافیک گره بزگشایی تونل طولرایجاد به چالوس پل۵۰۰گ متر،

طولربز به چالوس طول۴۰۰گ به چالوس راهی سه تقاطع پل طول۹۶متر، به کشکرا تقاطع جنوبی باند پل طولزمتر،۴۵متر، به نوشهر آباد موسی گذر یر

.استآودهدراجرابهرامتر۵۴طولبهنشتارودازارودپلومتر۳۲طولبهچالوسسردآبرودپلومتر۳۲۰

ها پروژه این اجرای برای دولت : داد ادامه شدهرمیلیارد۵۲۰وی برطرف نقاط این در این از پیش ترافیکی مشکالت خوشبختانه و کرده صرف اعتبار یال

.است

ط اجرای حوزه هایرمدیر سالزح به آنها اجرای آغاز سابقه که رویان - نور کمربندی پروژه به مازندران در راه ساختی :۱۳۸۸یر گفت و کرد اشاره گردد می بر

رسید.یربردابهرهبهاعتباریالرمیلیارد۷۰۰باکهاستکیلومترهشتطولبهگلندرودتقاطعتامحمودآبادمحدودهدرپروژهاین
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یدونکناررفکمربندی

ف جنوبی کمربندی ساخت سالرکلنگ ش۸۰یدونکنار و غرب میان راحت ارتباط و شهر این داخل سنگین ترافیک مشکل بتواند تا شد زده زمین مازندرانربه ق

تنها پروژه این گذشته سال تا که کند برقرار فی۳۰را پیشرفت پیشرفتزدرصد پروژه این اجرایی عملیات افزایش با اخیر سال یک مدت در ولی داشت یکی

.دارددرصدی۶۵یکیزفی

شود.میمحسوبنیزمازندراناستانغرببهقرشاتصالهایمسیرازیکیگردشگران،ازمیزبانیکناردرساحلیهایشهرستانازیدونکناررف

گی قرار واسطه به پذیر گردشگر شهرستان این فیرورهمچنین و هراز مواصالتی های جاده مقصد در نیززی و تابستان و تعطیل ایام خصوص به ساالنه کوه،

گی کرقرار در شری تعدادریدور روزانه شهر این در بندر وجود و مازندران غرب به مشکالتزق و ترافیکی بار بر و شود شهرمی وارد سنگین خودروهای از یادی

کند.میاضافهشهر

مازندرانجادههایازکیلومتر۹۱شدنچهارخطه

سارتع مناسب و شزیض سوی از امید و تدبیر دولت در پروژه چهار قالب در مازندران های جاده مجموعری کشور های راه توسعه و ساخت طولًاکت ۲۱۶به

سوادکوه های جاده کردن چهارخطه درآمد. اجرا به سا،کیلومتر محور ، تعرهراز و تاکام - مرری به دزبن محور طزیض آباد حوزهرن در که است هایی ح

است.رسیدهسرانجامبهاخیرهایسالدرمازندراناستانیزراهسا

سال تعو۱۳۹۲تا یازدهم دولت آمدن کار روی از سارپیش مناسب و و۸۰یزیض هزار سه اعتبار صرف با مسیرها این از اجرارمیلیارد۹۶۰کیلومتر به یالی

فی پیشرفت میانگین به نهایت در و بود از۵۰تا۱۰یکیزدرآمده بیش دوازدهم دولت آن از پس و یازدهم دولت کارآمدن روی با ولی رسید. هزار۱۰درصد

.استشدهیزسامناسبوخطهچهارمسیرهااینازکیلومتر۹۱ویافتاختصاصهاپروژهاینبرایاعتباریالرمیلیارد

فی پیشرفت میانگین شده انجام کارهای و اعتبار میزان این تخصیص بهزبا ها پروژه این رسید۹۰تا۷۰یکی شدرصد حوزه مدیر گفته به بنا که حالی در کتر،

مج عنوان به مازندران در کشور های راه توسعه و طرساخت این تحری از ناشی مالی تنگناهای و مشکالت وجود با ، ها ها،رح هایم پروژه این اجرای روند

.استبودهقبولقابلورضایتبخش

ط راهساراجرای های بیشتزح اعتبارات تا شود می باعث مساله این که دارد را خود خاص مشکالت و ها سختی مازندران در هاری پروژه اجرای به نسبت ی

کند. طلب ها استان دیگر هدر که است تونل احداث به نیاز راه ساخت برای مازندران های جاده در مثال طور یکزبه ایجاد برابر سه تونل یک ساخت ینه

.باشدمیراهکیلومتر

راهسا ترانیزکارشناسان تعزهمچنین کارهای انجام برای اندازها دست از دیگر یکی عنوان به را استان های راه بودن وریتی برمیشمردند ساخت و یض

تران مسیرهای عنوان به استان مواصالتی های جاده اینکه به توجه با هستند پروژهزمعتقد اجرای روند در روند می شمار به مسافر و بار و کاال حمل ، یتی

خاطر همین به و کرد مسدود را مسیر هم ساعت یک برای طنمیشد اجرای با تمرهمزمان ها جاده این در ای توسعه های هیچگونهرح که بود این بر کز

شد.میمختلفمحورهایبرایسنگینترافیکایجادباعثاختاللگونهرهچوننشودایجادخودروهاتردددرخللی

ه رفتن باال وجود با اخیر سالهای طی طزهمچنین اجرای راهسارینه های تزیزح با باردولت قبول قابل مراحل به را ها پروژه این توانست خوب اعتبارات یق

کند.هدایتباالیییکیزفیپیشرفت

پایانیایستگاهدرسوادکوهجادهتوسعه

سال آن عملیات که رود می شمار به مازندران مهم مواصالتی های راه از یکی ، تهران - سوادکوه گد۱۳۸۴جاده منطقه بهواز تهران استحفاظی حوزه در ک

تع شد. آغاز قائمشهر سوادکوهرسمت جاده کنایض ایجاد شامل قطعه پنج به زمان آن گدردر خیز حادثه نقاط رفع تعوگذر، کیلومتر، هشت طول به یضرک

گد طولوگردنه به سفید پل تا تع۱۷ک ، طولرکیلومتر به قائمشهر به سفید پل مسیر طول۴۰یض به قائمشهر به اتصال برای تونل و پل ایجاد و ۴۰کیلومتر
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بود.شدهیفرتعتونلچهارساختوکیلومتر

سال از پیش تا پروژه این اجرای میلیارد۲حدود۱۳۹۲برای هرهزار اعتبار وزیال شد بردا۵۰ینه بهره به مسیر از آنرکیلومتر تا واقع در بود. رسیده ی

فی پیشرفت طززمان این میلیارد۵۵حریکی هزار پنج به اعتبارات تخصیص میزان افزایش با اخیر سال هشت در که بود مسیر۳۲یالردرصد این از کیلومتر

است.رسیدهدرصد۹۰بهپروژهاینیکیزفیپیشرفتحاضرحالدروشدیضرتع

بردا بهره های تعرمحدوده شده سالری از مسیر این باال۱۳۹۲یض تا آزادمهر راه پلیس شامل سزتاکنون ، تاریراب جوارم ، آباد جمشید و کارساالر ، کال خ

است.چهاروسهیک،شمارهتونل،بننارنج،گاهرشییرشهمحدوده،یکشمارهتونل

پیمانکاران و تعمسئوالن تکمیل برای نیاز مورد هراعتبار افزایش توجهبه با را جاده این راهسازیض های حدودزینه میلیاردی هزار کردندرپنج اعالم ویال

کنند.میبینیپیشآیندهسالسهاعتباراتفعلیتخصیصبهتوجهباراآنیربردابهرهزمان

مسیرهای از یکی هراز محور همچون سوادکوه جاده که داشت توجه مسئله این به وزترانباید رود می شمار به استان براییتی توانند نمی حتی پیمانکاران

سا جاده کار دلیل همین به و دارند نگه مسدود را مسیر ساعت بازیک را اجرایی عملیات و بوده سخت بسیار که شود می انجام خودروها تردد کنار در ی

کند.میمواجهکندی

اعتباراتیربرابچندتخصیصوهرازجاده

بهسا و کردن اززچهارخطه دیگر یکی هراز جاده راهسای آنیزپروژه اجرایی عملیات که رود می شمار به طول۱۳۸۹ازسالمازندران شد۱۰۱به آغاز کیلومتر

امید و تدبیر دولت آمدن کار روی از قبل تا پیشرفت۳۰و یعنی مسیر این از و۱۸کیلومتر هزار یک اعتبار صرف با بردارمیلیارد۸۰۰درصدی بهره به یریالی

رسید.

تاکنونبا امید و تدبیر دولت آمدن کار تعروی و۴۲یضرعملیات هزار چهار منظور این برای که است شده انجام مسیر این از دیکر یالرمیلیارد۵۵۰کیلومتر

.دارددرصدی۷۰یکیزفیپیشرفتوشدصرفاعتبار

اخیر سال هشت حدود در و۹همچنین پنج ، چهار ، یک شماره ، وانا های تونل جمله از کیلومتر هشت از بیش طول به مجموع در تونل هشت۶رشته ،

رسید.یربردابهرهبهمدتایندرخوانبلبلوالسمتاپلورهایمحدوده،متر۴۸۰طولبهپلدستگاه

حدود پروژه این اتمام برای نیاز مورد میلیارد۱۱اعتبار کهرهزار است شده بینی پیش کهیال کرد سالاعالم پنج تا پروژه این نیاز مورد اعتبارات تخصیص با

شد.خواهدتکمیلدیگر

تاکام-یرسامحوردرشکنیطلسم

تع سارعملیات محور تاکامریض به سالی و۱۳۹۷از شد اجرایی فاز بسیاوارد های وعده همواره این از پیش تنهارتا عمل در اما بود، دیده خود به را ۱۰ی

اجرای از سادرصد محور دوم باند طول بود. شده انجام طولرپروژه به تاکام - اختصاص۲۱ی با یازدهم دولت کارآمدن روی از قبل تا عمال که است کیلومتر

فیرمیلیارد۱۶۰ پیشرفت سال۱۰یکیزیال از و داشت میلیارد۱۳۹۲درصدی یکصد و هزار یک اختصاص با ،رتاکنون اعتبار بهره۱۷یال به مسیر این از کیلومتر

دارد.درصدی۷۰یکیزفیپیشرفتهمبقیهورسیدیربردا

بردا بهره و تکمیل برای نیاز مورد اعتبار حدودرمیزان پروژه این میلیارد۲ی آیندهرهزار سال یک تا نیز پروژه این شود می بینی پیش و است شده اعالم یال

برسد.یربردابهرهبه

تعرط سارح محور نقشریض که تاکام - کشاورزی محصوالت جایی به جا ، بومی مردم سالمت تضمین در گردشگزیادی و دههری اواسط از دارد شروع۸۰ی

ماند.تمامنیمهمهندسینقاطبعضیسربراختالفاتهمچنینویزکشاوراراضیتملیکمشکل،اعتبارکمبودخاطربهدهه۲حدودطیولیشد

بردا بهره های سالرمحدوده از شده سا۹۲ی خروجی از محور این در شرتاکنون محدوده تا ( اسبورد ) طولری به مجموع در چهار۱۷کت صورت به کیلومتر
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است.انجامحالدرآنتکمیلیعملیاتوشدهانجامخطه

آبادنزمربهدزبنجادهیضرتع

مررتع به دزبن جاده راهسازیض ای توسعه پروژه دیگر از آباد شزن به که پروژه این طول شد. عملیاتی فاز وارد گذشته سال که است استان توسعهری کت

شد محول راهها که۱۰ساخت باشد می حدودکیلومتر کیلومتر پنج حدود طول به آن دوم و اول فی۷۰قطعه پیشرفت پیشرفتزدرصد میزان و دارد یکی

است.درصدهشتحدودتنهااستکیلومتر۱۰حدودکهآنسومقطعه

تعرط سالرح ماه آذر کندوان جاده سا۱۳۹۷یض ایمن و ترافیک کاهش هدف سازبا جدا ، مسیر بزی و رفت خط رفعری ، سوخت مصرف کاهش ، گشت

شد.شروعکیلومتر۱۵حدودطولبهدزدبنبهآبادنزمرحدفاصلدرتومانمیلیارد۸۰حدوداولیهاعتبارباایجادهحوادثکاهشومنطقهترافیکیگره

مازندرانروستاییراهآسفالتدرصدی۶۳رشد

کشو میانگین حالیکه حدودردر روستایی راه آسفالت درصدی،۶۰ی سه رشد با مازندران در میزان این تدبیر و دولت موثر و مهم اقدامات با است، درصد

است.یافتهافزایشدرصد۶۳بهاکنون

قالب در مازندران روستایی راههای برای شده صرف شهرسا۲اعتبارات و راه بودجه محل از اعتبارات تخصیص یعنی کلزسرفصل اداره اعتبارات همچنین و ی

است.شدهینهزهوتامینمازندرانروستاییراهساختویرنگهدابراییالرمیلیاردهزار۴۵ازبیشتاکنونکهاستیرراهدا

اعتبا سرفصل شده ذکر موارد عالوه دوازدهم و یازدهم دولت دیگردر راهساری های پروژه اجرای برای نیز هایزی پروژه عنوان با مازندران روستاهای در ی

سالرمشا از که خورد کلید ه۱۳۹۶تا۱۳۹۲کتی و شود تامین دولت توسط نیاز مورد قیر گردید مقرر نتیجه در و شد اهالیزاجرای توسط قیر حمل و پخت ینه

میگرفت.صورتروستا

روستاییراههایازیرنگهدااستانیوملیپروژه۳۶۴

راهدا کل اداره روستایی راههای توسعه و ساخت بر نظارت اداره نگهداررییس های پروژه گفت: مازندران استان ای جاده نقل و حمل و روستاییری راههای ی

تعداد به استانی مصوب اعتبارات با سالهایرط۳۶۴استان طی فقط ها پروژه این که باشد می استانی و ملی میلیارد۱۳۹۸و۱۳۹۷ح هزار یک حدود

کرد.ینهزهوجذبرااعتباریالر

گفت در نصر سالوسعید طی افزود: ایرنا خبرنگار با اعتبار۱۳۹۷گو تخصیص اعتبار،رمیلیارد۲۱۵با ر۱۶۸یال برای استانی مصوب گیوپروژه لکه و یرکش

شد.انجاممازندرانروستاییراههایآسفالت

نگهدا استانی مصوب های پروژه تعداد سالروی در را مازندران روستایی راههای نیز۹۸ی ط۱۷۴را این اجرای برای : گفت و کرد عنوان هارپروژه ۴۲۰ح

شد.ینهزهاعتباریالرمیلیارد

نگهدا های پروژه اجرای به همچنین مازندران روستایی راههای حوزه مسئول اینراین طی : افزود و کرد اشاره ملی اعتبارات محل از استان روستاهای راه ۲ی

است.آمدهدراجرابهیالرمیلیارد۶۱اعتبارباپروژه۲۲سال

طی تنها او گفته گذشته،۲به طول۱۰۳سال به استان روستایی ر۱۰۶محور مدتوکیلومتر این در همچنین و شد آسفالت شن۳۰کش بازیرکیلومتر نیز ی

گرفت.انجاماعتباریالرمیلیارد۲۶۵صرف

مازندراندرروستاییراههایساختپروژه۸۹۲اجرای

سالهای سال۱۳۹۲طی تع۱۳۹۸تا روستایی راههای ساخت زمینه در که هایی پروژه شدرتعداد طرط۸۹۲یف این اجرای برای که بود شاملرح که ها ح

یافت.تخصیصاعتباریالرمیلیارد۳۷۵وهزاریکشدمیراههایآسفالتوساخت

آخ راهداربنابه کل اداره سوی از شده ارائه اطالعات ازرین بیش اعتبار میزان این تخصیص با مازندران جادهای نقل و حمل و روستایی۱۵۳ی راه کیلومتر
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از بیش آن بر عالوه و شد.طی۲۷۷ساخته انجام راهها آسفالت سالکیلومتر در یعنی یازدهم دولت فعالیت نخست اختصاص۱۳۹۲سال یالرمیلیارد۱۰۴با

شد.آسفالتنیزراهکیلومتر۴۸وساختهکیلومتر۴۱طولبهراهپروژه۳۴اعتبار

سال در ساخت۱۳۹۳همچنین آسفالت۲۲برای و روستایی راه دررمیلیارد۳۰۰مبلغکیلومتر۳۷کیلومتر اما یافت. تخصیص اعتبار اعتبار۹۷سالیال میزان

به مازندران روستایی راه سالرمیلیارد۲۵۰ساخت آن در که یافت افزایش و۳۰یال ساخته جدید مسیر این۵۱کیلومتر بر عالوه شد. آسفالت نیز کیلومتر

و۱۶نیز۹۸سال ساخته مازندران در روستایی راه کیلومتر نیم ط۲۷و این برای که شد انجام نیز راه آسفالت کیلومتر نیم هارو صرفرمیلیارد۱۸۲ح اعتبار یال

شد.

روستاییراهکتیرمشاساختکیلومتر۵۰۰ویکهزار

سالهای سال۱۳۹۲طی پایان تا یازدهم دولت ابتدای از مشا۱۳۹۶یعنی روستایی راه کهرپروژه خورد کلید مازندران استان در موردکتی قیر آن اجرای روند در

شد.میپرداختاهالیتوسطروستاییراههایآسفالتهایحرطاجرایبرایقیرهااینحملوپختینهزهوشدمیتامینوتهیهدولتتوسطنیاز

مشا پروژه اجرای سال ر۸۰کتیرنخستین و ساخت اعتباروکیلومتر با مازندران روستایی راههای شد.رمیلیارد۱۱۴کش انجام سالیالی چهار طی مجموع در

ط مشاراجرای ورح یکهزار مازندران روستایی راههای ر۴۲۳کتی و ساخت روستایی راه آنوکیلومتر برای که شد آسفالت و۲کش هرمیلیارد۱۸۹هزار ینهزیال

شد.صرف

گذا سالرهدف برای ابالغی که۱۸۳اجرای۹۹ی بود روستایی راه آخرمیلیارد۳۷۰پروژه هنوز البته که است شده بینی پیش آن برای اعتبار گزارشهاریال ین

نیست.دستدرآناجرایمیزانونحوهدرباره

برخوردا حاضررمیانگین حال در آسفالته روستایی راه از مازندران از۵۵ی میزان این حاضر حال در اینکه یعنی که است دارایدرصد استان روستایی راههای

یافته ارتقا شاخص این درصد سه حدود شده انجام کارهای و تخصیصی اعتبارات با دوازدهم و یازدهم دولت فعالیت سالهای طی که هستند آسفالته راه

است.

شدروشنپارسالمازندرانراههایازکیلومتر۲۲

راهدا کل درراداره پارسال که کرد اعالم مازندران ای جاده ونقل حمل و ارتقای۲۲ی هدف با استان راههای از سوانحکیلومتر و تصادفات کاهش و ایمنی

شد.نصبروشناییچراغرانندگی

گزارش، این اساس مسی۱۶بر از کیلومتر نیم بهرو نوشهر کمربندی ارتباطی محور شامل استان غرب به مربوط شده مشخص پارسال آنها روشنایی تکلیف که ی

است.بودهکیلومتریکطولبهرویان-نوشهرمحوروکیلومترپنجطولبهچمستان-نورمحورکیلومتر،نیمو۱۰طولبهچالوس

م منطقه به مربوط هم روشنایی عملیات انجام از مانده باقی نیم و کیلومتر فزکرپنج کمربندی شامل مازندران وری یک طول به محوریدونکنار ، کیلومتر نیم

بود.کیلومترنیمیرساچولهپنبه،کیلومترنیمیرساکالیمعلم،کیلومترنیمبابلکالیقصابمسیرکیلومتر،نیمو۲طولبهگاهرشی

داد.خبرگذشتهسالدراستانهایراهتصادفپرهاییدگیربوتقاطع۳۵دراینقطهروشناییسیستماحداثازهمچنینمازندرانیرراهدا

ت مهم از محورها در رانندگی و راهنمایی تابلوهای و عالئم ، موانع بموقع تشخیص ، مناسب فاصله در نقلیه وسایل تشخیص امکان ، دقیق و آسان ینردید

است.ایجادهروشناییسیستمکردرکا

مازندرانجادههاییزایمنسابرایامیدوتدبیردولتهمت

راهدارمدی مازندران،رکل ای جاده نقل و حمل و گیی لکه ، دهنده هشدار عالیم نصب ، کشی خط ، روشنایی ررنصب و فعالیتهاوی از بخشی را آسفالت کش

راستای سادر تاکنون،زایمن امید و تدبیر دولت فعالیت مان از که گفت و دانست مازندران های جاده و۲۴ی کشی۲۷۹هزار خط استان راههای از کیلومتر

در در۲۸۴و (نیوجرسی)، بتنی حفاظ نیز گارد۱۳۳کیلومتر ورکیلومتر و۴۹۱یل اخطا۳۸۷هزار عالیم ارتباطیرعدد راههای در مسیر هدایت و انتظامی ی،
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شد.نصباستان

سا ایمن هدف با اینکه بیان با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در نجفی وزعباسعلی یکهزار تاکنون امید و تدبیر دولت فعالیت زمان از مواصالتیا، محورهای ۲۰۰ی

هرمیلیارد مازندران جادههای کشی خط برای اعتبار عنوانزیال به را خیز حادثه نقاط حدف است، بوده سابقه بی و چشمگیر بسیار خود نوع در که شد ینه

راهدا کل اداره اصلی ذکرسیاست استان تزری با و امید و تدبیر دولت همت با داشت: اظهار و نقاطرکرد اخیر، سال چند در ویژه به اعتبارات موقع به یق

است.یافتهکاهشخیزحادثهنقطه۱۰۷به۳۰۰ازمنطقهاینارتباطیراههایدرخیزحادثه

ط ساله همه اینکه بیان با ساروی ایمن برزح دارد، قرار کل اداره این کار دستور در استان خیز حادثه نقاط در های جاده ساخت در ایمنی نکات رعایت لزوم

.شودافرادآسایشوامنیتیبرضافزایشبهمنجرتواندنمیهامشخصهاینگرفتننظردربدونهاجادهساختکهگفتوکردتاکید

راهدارمدی بارکل مازندران جادهای نقل و حمل و بخشهایی در استان این اینکه به توجه با گفت: استان، این به گردشگر و مسافر ها میلیون ورود به اشاره

سا ایمن بخش در ویژه به نیز اعتبارات تخصیص در میدهد، ارایه ملی خدمات بیشتزمختلف مالی منابع باید تاری دهند تخصیص امر این به امنربستی ی

.شودفراهمامنترددبرایایمنو

ط اجرای سارنجفی ایمن های طزح این شدن اجرایی و تحقق : گفت و دانست دار مدت و دار ادامه را ها جاده موقعری به تخصیص به منوط تنها ها ح

است.اعتبار

اینکه بیان با ازوی اکنون۹۰بیش و است جادهای مازندران نقل و حمل و۱۰درصد سا۴۰۰هزار ایمن که دارد وجود استان در ارتباطی راه ارتقایزکیلومتر و ی

باشد.داشتهیزکشاورمحصوالتحملیعرتسوتسهیلهمچنینوینیرکارآفواشتغالافزایش،استانتوسعهدریرموثبسیارنقستواندمیآنها

یزایمنساماحصلتصادفاتدرصد۲۱کاهش

راهدارمدی سالیرکل مشابه مدت به نسبت استان این های راه در رانندگی سوانح از ناشی شدگان کشته آمار گذشته سال در که گفت همچنین مازندران

شد.کمتردرصد۲۱آنماقبل

سال مشابه مدت به نسبت مدت این در نیز مازندران استان فوت به منجر تصادفات آمار همچنین : افزود این۱۹نیز۹۸نجفی میتوان که یافت کاهش درصد

دانست.استانایجادهتوسعهوایمنیسطحافزایشازناشیرامسئله

راوی گذشته سال در مازندران فوت به منجر تصادفات نیز۲۳۸تعداد آن ماقبل سال مشابه مدت در و براثرفقره۲۹۳فقره پارسال داشت: اظهار و کرد اعالم

دادند.دستازراخودجاناستانروستاییراههایویرشهدرونوبرونهایجادهدرنفر۲۶۱سوانحاین

راهدارمدی طرکل اجرای مازندران استان ای جاده نقل و حمل و ساری جدا تجهیزات و خیز حادثه نقاط رفع ، اصلی محورهای چهارخطه های (زح محورها ی

کرد.اعالمفوتبهمنجررانندگیسوانحکاهشدراصلیعاملراسرعتلرکنتیرتصوینظارتهایدوربینبهاستانهایجادهتجهیز،)یلرگاد

اکنون هم نجفی گفته تصوی۴۵به نظارت دوربین روردستگاه شبانه و ای لحظه صورت به را مازندران استان اصلی محورهای در خودروها سرعت ، پایشیزی

کنند.می

راهدا سازمان آمار اساس کشورربر ای جاده نقل و حمل و متوالیی سال چهار در مازندران بین۹۹تا۹۵استان در تصادفات از ناشی های فوتی کاهش در

یابد.ادامهنیزیرجاسالبرایرویهاینشودمیبینیپیشواستگرفتهقراراولاستانچهار

استراهپلیسجدیمطالبهمازندرانجادههاییزساایمنوتوسعه

سا ایمن که گفت و کرد تاکید استان این ارتباطی جادههای ایمنی و توسعه لزوم بر نیز مازندران راه پلیس توجهزرییس با کشور شمالی خطه این راههای ی

است.برخوردارباالییبسیاراهمیتازبودنپذیرگردشگربه

امید و تدبیر دولت در ویژه به و اخیر سال چند در مازندران راههای ایمنی بحث در چند هر داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در قدمی علیرضا سرهنگ
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و مثبت بسیار بیشتزاقدامهای جدیت و سرعت با باید استان، این بودن پذیر گردشگر به توجه با مهم این اما است گرفته صورت پیگیریربنایی تاری شود ی

باشیم.منطقهایندررانندگیسوانحکاهششاهد

ساوی ایمن خیرزاز حادثه نقاط رفع با ارتباط در اخیر سال چند در که گفت و برد نام رانندگی حوادث و تصادفات کاهش در اصلی عامل عنوان به جادهها ی

ط اجرای و است گرفته صورت مثبتی بسیار اقدامهای مازندران ارتباطی راههای در روشنایی نصب همچنین سارو ایمنی ازجملهیزحهای خیز حادثه نقاط در

دارد.همراهبهراجادهایتصادفاتکاهشگردنهها،وتقاطع

شناسایی از مازندران راه پلیس این۱۰۷رییس حذف برای تدبیر و دولت زمان از اینکه بیان با و داد خبر مازندران ارتباطی جادههای در خیز حادثه نقطه

داشت:نقاط اظهار است گرفته صورت اساسی مازندراناقدامهای ارتباطی اعتباراترکاجادههای اما دارد ملی توجهکرد با و میشود لحاظ آن برای استانی

سا ایمن به نسبت ملی منابع تخصیص با باید بودن، پذیر گردشگر بیشتزبه اقدامات جادهها خطهری این در جادهای سوانح کاهش شاهد تا گیرد صورت ی

باشیم.کشورشمالی

قدمی دوربسرهنگ خیز، حادثه نقاط اصالح به نسبت امید و تدبیر دولت اهمتام چندراز در استان این ارتباطی راههای در روشنایی نصب و تقاطع گردانها،

شد.اقداماتاینگونهاستمرارخواستارودادخبراخیرسال

ب تبدیل روشنایی، نصب دوربروی به جادهها در رریدگی تقاطع، احداث و ووگردان ساریزگذر ایمنی الزمه را اخیرزگذر سال چند در افزود: و دانست راهها در ی

است.گرفتهصورتبخشایندریادیزاقداماتمالی،منابعکمبودبهتوجهبا

جادهایتلفاتکاهش

اساس قانونیگزارشبر رانندگیپزشکی سوانح از ناشی جادهای تلفات استانمازندران، این ارتباطی جادههای استدر داشته کاهش روند اخیر سالهای طی

است.بودهراههایزساایمنیویضرتعتوسعه،برایامیدوتدبیردولتمثبتومهماقداماتنتیجهامراینکه

قانونی سالپزشکی در که کرد اعالم سال۹۳،۷۳۳مازندران سال۹۴،۷۴۶نفر، سال۹۵،۶۵۳نفر، سال۹۶،۶۱۸نفر، سال۹۷،۶۳۸نفر، در و ۶۴۰نیز۹۸نفر

اند.دادهدستازراخودجانجادهایتصادفاتاثردرنفر

قانونی درپزشکی استان این جادهای تصادفات کشتهشدگان تعداد را۶مازندران پارسال نخست سال۲۹۳ماهه مشابه مدت به نسبت که کرد اعالم نفر

میدهد.نشانکاهشدرصد۱۷گذشته

عمومی روابط گزارش قانونیبه مدتپزشکی این در رانندگی تلفات مجموع از بقیه۲۴۳، و مرد همچنینزنفر و بودند های۲۰۴ن جاده تصادفات در نفر

دادند.دستازراجانشانیرشهدرونمحورهایدرنیزنفر۸۹وروستاییراهویرشهبرون

ساربیشت به مربوط مازندران در رانندگی تصادفات از ناشی فوتی بارین با۴۷ی آمل هم آن از پس و با۴۵نفر بابل و گل۳۵نفر شهرستان . است درونفر گاه

داشت.راقربانیانآمارینرکمتفوتیسهبامازندراننقطهینرتشرقی

انتظامی نیروی رسمی آمار اساس م۹۰تا۷۰بر علت باردرصد کردن صحبت جلو، به توجهی بی است. انسانی خطای از ناشی تصادفات آسیبهای و گها

میشود.محسوبرانندگیهنگامانسانیخطاهایینرمهمتجملهازچپبهانحرافباال،سرعترانندگی،هنگامکردنشوخیوخوردنغذاموبایل،

دارای قالب۵۸مازندران در کوچک از۲۲شهر بیش و است و۵۵شهرستان میلیون سه حدود جمعیت از نف۳۰۰درصد شهرهزار نقاط در هم استان یری

کنند.میزندگی

مازندپیامآنالین،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع
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