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ستادیاخبار

)۲۱:۰۵-۹۸/۱۲/۰۳(اخیرماه6درقانونیپزشکیحرط15ازیربهرهبرداکرد؛حرمطمسجدیآرانی

طول در قانونی، پزشکی خدمات به عادالنه دسترسیهای گسترش راستای در گفت: کشور، قانونی پزشکی سازمان اخیر6رییس بهرط15ماه کشور مختلف مناطق در قانونی پزشکی ح
است.توجهدرخورفعلی،اقتصادیویمیرتحشرایطدرکشوربودجهاینظامواقتصادیتنگناهایبهتوجهباکهرسیدهیربهرهبردا

دادگست عمومی روابط گزارش اداربه ساختمان افتتاح آیین در مسجدیآرانی عباس شمالی، خراسان استان قانونییری نقشپزشکی به اشاره با اسفراین

نظ راهگشای و کارشناسانرسازنده تخصصی و فنی اظهارنظرهای و قانونییات وپزشکی واقعیات احراز موجبات تسهیل در آن تأثیر و دادرسی فرآیند در

سازمان کرد: خاطرنشان قضایی، مقامات برای حقیقت قانونیکشف صدورپزشکی با سال2.5کشور طی قضایی دستگاه برای کارشناسی اظهارنظر میلیون

است.گرفتهرقراجهانپیشرفتهکشورهایترازدرعملکردیشاخصحیثازگذشته،

طول در قانونی، پزشکی خدمات به عادالنه دسترسیهای گسترش راستای در کرد: اظهار اخیر6وی قانونیحرط15ماه میزانپزشکی به مساحتی هزار9در

اعتبا و معادلرمترمربع بهرهبردارمیلیارد800ی به کشور مختلف مناطق در شرایطریال در کشور بودجهای نظام و اقتصادی تنگناهای به توجه با که رسیده ی

است.توجهدرخورفعلی،اقتصادیویمیرتح

سازمان قانونیرییس جپزشکی در کشور کنونی وضعیت به اشاره با جنگرکشور شرایط در باید همه گفت: انقالب و نظام دشمنان اقتصادی جنگ یان

کنیم.تالشکشورآبادانیوتوسعهعمران،برایپیشزبیشادرونیقابلیتهایوارادهازبهرهمندیباًاصرفوداخلیتوانبهاتکابااقتصادی

مهمت از یکی برقرارمسجدیآرانی را کشور، توسعه مسیر در بخشها سازرین بهکاوی و عادالنه قضایی نظام تقویت و ایجاد برای الزم مدیرانرگیرکارهای ی

تص و دانست مدیرعادل با قضایی تحول دوران در بهویژه قضاییه قوه بیشک کرد: عالیتریح مصدر در رئیسی آیتاهلل هموارهریت کشور، قضایی دستگاه ین

باشد.سختمسیرایندراجراییدستگاههایپشتیبانکردهتالشومرزوبوماینپیشرفتواعتالیبرای

دادگست وررییسکل ثبتی دوایر استقرار کرد: بیان آیین این در هم شمالی خراسان قانونیی دستگاهپزشکی عملکردی شاخصهای بهبود به میتواند استان در

ط از را مردم به شایسته خدماترسانی ارائه همچنین و امور انجام تسهیل موجبات همچنین کند. مهمی بسیار کمک کاهشرقضایی ازجمله مقتضی ق

جلزه و مادی جعفرگیوینههای اسداهلل حجتاالسالموالمسلمین آورد. فراهم استان شهرستانهای بین در مسافت بعد لحاظ با متعدد رفتوآمدهای از ی،ری

ایجاد بهرهمندیزگفت: زمینههای تقویت بهمنظور امکانات کیفی و کمی توسعه همچنین و مطلوب عمومی خدماترسانی ارائه مسیر در مؤثر یرساختهای

میخورد.چشمبهاستانسطحدرخوبیبسیارهمدلیکهپذیرفتانجامفضاییدرقضاییعدالتبامرتبطبایستههایولوازمازمردم

قانونیکلرمدی طپزشکی اجرای ابعاد و ماهیت خصوص در نیز شمالی بهرهبردارخراسان ادارح ساختمان از قانونییری گفت:پزشکی اسفراین شهرستان

ط درراین و متر پنجاه و هزار یک مساحت به زمینی در مساحتزح به اعتبا360یربنایی و معادلرمترمربع سازمانرمیلیارد21ی این ملی منابع محل از یال

است.یحرتشسالنومعایناتبخش2دارایوساختهشدهقانونیپزشکیاستانداردهایبامطابقساختماناینافزود:محمدزادهحسناست.ساختهشده

قضادستگاهعملکردازرضایتمندیدرصدی48افزایش

سازمان رییس قانونیهمچنین شهپزشکی در گرفته صورت نظرسنجیهای اساس بر گفت: استان، این قضایی عالی شورای نشست در حضور سالربا یور

ازرجا قضایی دستگاه عملکرد از رضایتمندی میزان به30ی، تص78درصد مسجدیآرانی است. رسیده دستگاهردرصد عملکرد از رضایتمندی افزایش کرد: یح
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به اطمینان افزایش کرد: خاطرنشان وی میکند. سنگینتر مردم به خدمت در را ما تکتک وظایف سیستم، این به مردم اطمینان شدن بیشتر و قضایی

ساز خاطر به قضایی استودستگاه داشته همراه به را دادرسی اطاله کاهش و ایجادشده قوهقضاییه در که است جدیدی طوالنیزکار نگران همواره مردم یرا

باید باشند، نداشته خود از دفاع در گویایی زبان چهبسا که محروم قشر بهویژه و مردم کرد: اظهار مسجدیآرانی هستند. پروندهها به رسیدگی زمان شدن

تأمین اینکه به اشاره با وی کنیم. تأمین را مردم حقوق و کرده عمل بهدرستی زمینه این در میکنیم تالش که بدانند خود پناهگاه و ملجأ را قضاییه قوه

برنامه به منوط کشور پیشرفت و درزیرعدالت قوهقضاییه که است گرفتهشده نظر در عدالت و پیشرفت دهه انقالب پنجم دهه افزود: است، قضایی دستگاه ی

رهب معظم مقام و دارد قابلتوجهی نقش آن عملرتحقق عالمانه بودن، مردمی همچون شاخصهایی رعایت بر و قوهقضاییه در عدالت تحقق بر همواره نیز ی

سازمان رئیس کردهاند. تاکید سیستم این در ... و فساد با جدی مبارزه قانونیکردن، علمیپزشکی ظرفیتهای از استفاده امکان به اشاره با همچنین کشور

اظها قضا دستگاه اهداف تحقق برای دررکشور قانونیکرد: قراپزشکی مورداستفاده مردمی و علمی ظرفیتهای دیرباز کهراز کمیسیونها در ازجمله گرفتهاند

از بیش کمیسیونهای4هماکنون با کارشناس و پزشک قانونیهزار پزشکیرهمکاپزشکی در موردبررسی روانپزشکی پروندههای به اشاره به وی میکنند. ی

سختت از یکی مطرقانونی، روانی مشکل که پروندههایی در گفت: و کرد عنوان روانپزشکی پروندههای را پروندهها هستیمرین مواجه سختیهایی با است، ح

بسیا در هم پروندهها نوع این عقبه و نیست مشخص بهدرستی رشته این علمی مرزهای ازرچراکه استفاده دنبال به بنابراین است، مالی بحث یک موارد ی

رییس دهیم. ارائه قاضی به پروندهها این در روشن و متقن نظراتی تا هستیم روانپزشکی انجمنهای و علمی قانونیظرفیتهای بهپزشکی همچنین کشور

در ساختگی تصادفات قانونیتشخیص کمکپزشکی این14و به بیمهای سازمانهای متاسفانه گفت: و کرد اشاره گذشته سال در بیمه به تومانی میلیارد هزار

سازمان اما ندارند توجهی قانونیموضوع پروندههایپزشکی خصوص در مسجدیآرانی است. داشته بیمهها برای قابلتوجهی صرفهجویی خود تشخیص با

کشور در هماکنون پزشک، نه است روانپزشک کار پروندهها این به رسیدگی گفت: نیز دارفا1200شخصیت روانپزشکی کهرغالتحصیل در60یم آنها درصد

حدود که امر این برای الزم اعتبار و موجود نیازهای به توجه با بنابراین میشود احساس استانها در کمبود این و هستند در300تهران است، تومان میلیارد

دادگست کل رییس هستیم. مشکالت این رفع برای دولت در اجرایی مسؤولین با رایزنی قضاییرحال دستگاه تابعه سازمانهای نشست، این در نیز استان ی

قانونیازجمله اپزشکی از یکی کشفررا در قضایی مقام به میتواند تخصصی و فنی مواقع در که برشمرد قضایی رسیدگیهای فرایند در مؤثر و مهم کان

جعف کند. نقش ایفای واقعیات احراز و ورحقیقت قضایی دستگاه محدودیتهای و مشکالت ازجمله مبتالبه کاستیهای و نواقص برخی احصا با همچنین ی

و اسناد ثبت بهویژه تابعه قانونیسازمانهای عدالتپزشکی تحقق مسیر در قضایی دستگاه کمککننده سازمانهای و دستگاهها بهعنوان آنان دوی هر که

بیشا قضایی عدالت راه در موجود مشکالت و تنگناها رفع برای خواست استاندار از میروند؛ شمار به عادالنه دادرسیهای روند و دستگاهزقضایی پیش

کنند.یریاامورشایستهپیشبرددرراقضایی

/۹۸/۱۲(پرخطروحساسمشاغلبرایژنتیکیپروفایلتشکیلمجرم/هزار90ازژنتیکنمونهاخذشد؛اعالمایسناباگووگفتدر
۰۴-۰۰:۱۰(

داد.خبرپرخطروحساسمشاغلژنتیکپروفایلتشکیلبرایسازماناینآمادگیازکشورقانونیپزشکیسازمانرییس

گفت در آرانی مسجدی (وعباس دیانای پروفایل تشکیل درباره ، ایسنا با کادDNAگو پرسنل مانند حساس شغلی گروههای برای آتشنشانان،زپروار) ی،

کنیم.اخذرامجرمانژنتیکاطالعاتبایدآنبراساسویمردابرعهدهژنتیکبانکمورددرراتکالیفیتوسعهششمبرنامهاساسبرماگفت:...وخبرنگاران

اخیرماه6درقانونیشکیپزحطر15ازیدارهبربهرحمایت:|خبرخبرادامهادامه
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حاضر حال در اینکه بیان با قانونیوی گیپزشکی نمونه گفت: است، برنامه از ازرجلوتر ما از90ی بیش تاکنون و شده تکمیل مجرم پروفایل20هزار هزار

است.انجامحالدرحوزهایندراقداماتویمرداژنتیک

کاد مانند گروههایی و حساس مشاغل برای دیانای پروفایل درباره سازمانزپروارمسجدی گفت: نیز ... و قانونیی اینپزشکی برای که دارد را آمادگی این

شود.انجامآنبهمربوطهماهنگیهایبایدالبتهکند،یرنمونهگیآنانازودادهتشکیلژنتیکیپروفایلهماقشار

سازمان قانونیرییس درتصپزشکی که مشکالتی و کیتهاست مورد در خصوص این در ما مشکل کرد:یک تحریح بایدرپی ما است، آمده وجود به یمها

هستند.کیتهااینتولیددنبالبههمداخلیدانشمندانازگروهیالبتهکنیمواردراکیتهااینکهکنیمپیداراهیبتوانیم

پیامانتهای

نیوزبهاراقتصادی،گزارشآنالین،اتحاددیگر:منابع
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/۹۸/۱۲(شمالی)خراسان(شدافتتاحاسفراینقانونیپزشکییراداساختمانکشور؛قانونیپزشکیسازمانرییسحضوربا
۰۳-۰۸:۱۵(

شد.گزارربشمالیخراسانیردادگستکلرئیسحضوربااسفراینقانونیپزشکییراداساختمانافتتاحآیینمیزان-یرگزارخب

۲ ۳
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خب قضایی و حقوقی گروه گزارش ادارگزاربه ساختمان افتتاح آیین میزان، قانونییری سازمانپزشکی رئیس مسجدی حضور با قانونیاسفراین کشورپزشکی

شد.گزاررب

سازمان قانونیرئیس نظپزشکی راهگشای و سازنده نقش به اشاره با مراسم این در کارشناسانرکشور تخصصی و فنی اظهارنظرهای و قانونییات درپزشکی

سازمان کرد: خاطرنشان قضایی، مقامات برای حقیقت کشف و واقعیات احراز موجبات تسهیل در آن تأثیر و دادرسی قانونیفرایند صدورپزشکی با 2.5کشور

است.گرفتهقرارجهانپیشرفتهکشورهایترازدرعملکردیشاخصحیثازگذشته،سالطیقضاییدستگاهبرایکارشناسیاظهارنظرمیلیون

طول در قانونی، پزشکی خدمات به عادالنه دسترسیهای گسترش راستای در داشت: اظهار مسجدی اخیر6عباس قانونیحرط15ماه بهپزشکی مساحتی در

اعتبا9میزان و مربع متر معادلرهزار بردارمیلیارد800ی بهره به کشور مختلف مناطق در بودجهایریال نظام و اقتصادی تنگناهای به توجه با که رسیده ی

است.توجهخوردرفعلی،اقتصادیویمیرتحشرایطدرکشور

ج در کشور کنونی وضعیت به اشاره با وروی داخلی توان به اتکاء با اقتصادی جنگ شرایط در باید همه گفت: انقالب و نظام دشمنان اقتصادی جنگ یان

کنیم.تالشکشورآبادانیوتوسعهعمران،برایپیشازبیشدرونیقابلیتهایوارادهازمندیبهرهباصرفا

مهمت از یکی برقرارمسجدی را کشور، توسعه مسیر در بخشها سازرین بکاوی و عادالنه قضایی نظام تقویت و ایجاد برای الزم عادلرگیرکارهای مدیران ی

تص و مدیردانست با قضایی تحول دوران در ویژه به قضاییه قوه شک بی کرد: عالیتریح مصدر در رئیسی اله آیت هموارهریت کشور، قضایی دستگاه ین

باشد.سختمسیرایندراجراییدستگاههایپشتیبانکردهتالشوبومومرزاینپیشرفتواعتالءبرای

جعف المسلمین و االسالم دادگسترحجت رئیسکل وری، ثبتی دوایر استقرار اینکه بیان با هم شمالی خراسان قانونیی بهبودپزشکی به میتواند استان در

از را مردم به شایسته رسانی خدمات ارائه همچنین و امور انجام تسهیل موجبات طرفی از و نماید مهمی بسیار کمک قضایی دستگاه عملکردی شاخصهای

هرط کاهش جمله از مقتضی جلزق و مادی گفت:رگیوینههای نماید، فراهم استان شهرستانهای بین در مسافت بعد لحاظ با متعدد آمدهای و رفت از ی

مردمزایجاد مندی بهره زمینههای تقویت بمنظور امکانات کیفی و کمی توسعه همچنین و مطلوب عمومی رسانی خدمات ارائه مسیر در مؤثر یرساختهای

میخورد.چشمبهاستانسطحدرخوبیبسیارهمدلیکهپذیرفتانجامفضاییدرقضاییعدالتبامرتبطبایستههایولوازماز

قانونیکلرمدی طپزشکی اجرای مفنی ابعاد و ماهیت خصوص در شمالی بردارخراسان بهره ادارح ساختمان از قانونییری گفت:پزشکی اسفراین شهرستان

ط درراین و متر پنجاه و یکهزار مساحت به زمینی در مساحتزح به اعتبا360یربنایی و معادلرمترمربع سازمانرمیلیارد21ی این ملی منابع محل از یال

است.شدهساخته

است.یحرتشسالنومعایناتبخش2دارایوشدهساختهقانونیپزشکیاستانداردهایبابامطابقساختماناینافزود:محمدزادهحسن

پیام/انتهای

لی)شمااسان(خرشدافتتاحایناسفرقانونیشکیپزیادارساختمانان:میز|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۰۳-۹۸/۱۲/۰۳(کشاندقانونیپزشکیبهرانفرهزار32ازبیشآذربایجانشرقیدرنزاع

سالجا اول ماهه ده در شرقی با554هزارو32یرایسنا/آذربایجان مقایسه در رقم این که کردند مراجعه شرقی آذربایجان قانونی پزشکی ادارات به نزاع از ناشی صدمات دلیل به نفر
است.یافتهکاهشنفر91گذشته،سالمشابهمدت

در نزاع مراجعان کل جا10از سال نخست هزارورماهه هشت وزنفر839ی و23ن مرد715هزار مراجعین تعداد که است حالی در این و بودند مرد نفر

است.داشتهدرصدکاهشدوحدودنزمراجعینوافزایشنفر57قبلسالمشابهمدتبهنسبتامسالنخستماههدرده

۲
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و هزار با برابر نیز امسال ماه دی در نزاع مدعی و985مصدومین هزار دو با برابر گذشته سال ماه دی طی رقم این که است حدود413نفر و بوده 18نفر

است.یافتهکاهشدرصد

بودند.مردنفر129وهزار27ونزنفر308وهزار10تعداداینازکهبودهنفر437وهزار37گذشتهسالدرنزاعمدعیمراجعینآمارکل

باشند:داشتهتوجهیرزنکاتبهقانونیپزشکیبهمراجعههنگامدرنزاعمراجعانشرقی،آذربایجانقانونیپزشکیعمومیروابطگزارشبه

تاثی آلود خون ظاهر نظر. صدور در توسطری کارشناسی قانونییه نظپزشکی صدور مبنای آنچه جراحترندارد، نوع است، جراحات خصوص در کارشناسی یه

است.قانونیپزشکیکارشناستوسطآندقیقبررسیوموضعتمیزبودننیازمندضایعاتتردقیقمعاینهاست.لذاآنعمقو

چی دیگر که افزود باید چنین هم درز. درمان طول نام به قانونیی گذشتهپزشکی از مانده یادگار به نادرست باورهای از دیگر یکی هم این و شود نمی تعیین

است.

است.الزامییرکالنتیاوقضاییمراجعازنامهمعرفیارائهقانونیپزشکیسازمانتوسطنزاعازناشیصدماتخصوصدرکارشناسییهرنظصدوربرای.

تصویربردا یا و مشاوره اخذ نیازمند صدمات عوارض یا و جراحات تر دقیق بررسی برای مواردی در برایر. امر این هستیم. پاراکلنیکی اقدامات سایر یا و ی

طلبد.میرامراجعینبیشترشکیباییوصبرلذااست،صدماتخصوصدردقیقنظراظهارومراجعینحقوقحفظ

به درمانی اقدامات انجام از پس تواند می فرد ، کننده تهدید و عمده صدمات و جراحات وجود صورت در قانونی. انجامپزشکی اقدامات سوابق کند. مراجعه

نشود.ضایعفردیازحقیتاشدخواهداخذکنندهدرمانمرجعازقانونیپزشکیسویازشده

نزاع در شده ایجاد صدمات ج(. و ضرب آثار شرشامل در و است معینی مال مقدار که دیه در ارش. یا است دیه مشمول یا جنایاترح) سبب به مقدس ع

مقدر دیه وارده صدمه برای که مواردی در است. شده مقرر ندارد، قصاص جهت هر به که مواردی در عمدی جنایات یا منفعت یا عضو نفس، بر عمدی غیر

کارشناس باشد نداشته قانونیوجود درپزشکی تاثیر و عضوی نقص ایجاد عدم یا ایجاد و علیه مجنی سالمت بر تاثیر و آن کیفیت و جراحت نوع اساس بر

شود.میتعیینانسانکاملدیهبهنسبتارشمیزانکهمیکنندارشتعیینبهاقداماندامیاعضوکارایی

پیامانتهای

آذرقلممن،یزرتبیزبیدار،رتبآینده،اقتصادخبرآنالین،خبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

کشاندقانونیشکیپزبهارنفرارهز32ازبیشآذربایجانشرقیدراعنزایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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یزدآفتابدیگر:منابع

)۰۵:۳۱-۹۸/۱۲/۰۴(شرقی)(آذربایجانمعتادبدونیرشهیزرتبروشنسایه

مواد مصرف شیوع میزان شده، اعالم آمارهای براساس نیز آذربایجانشرقی استان بین1.3در در آذربایجانشرقی رتبه و است اعتیاد31درصد شیوع نظر از کشور شده28استان اعالم
است.

تبرگزارخب از فارس حدودری دنیا سراسر در امروزه کاظمزاده: و2یز-موسی که500هزار است شده شناسایی موادمخدر موجود800نوع ایران کشور در آن نوع

کرد.اشارهُگلمصرفوشیشههروئین،مصرفشیوعبهمیتوانآنهاازکهداشتندکشوردریربیشتشیوعمواداینازبرخیالبتههستند؛شدهشناساییو

از بیش موجود، آمارهای براساس و وجود این که280با دارد وجود دنیا در موادمخدر مصرفکننده ایران33میلیون در است. زنان به مربوط آمار این درصد

به نزدیک میانگین بهطور از3نیز بیش تعداد این از زنان سهم که است مواد مصرفکننده نفر بیشت6میلیون و شده اعالم درردرصد اعتیاد به مبتال زنان ین

دارند.قرارسال44تا23سنیگروه

سیگا نفر سه هر از میشود، ازرگفته بیش نیز ارتباط این در و میشود معتاد نفر یک جوانان در و10ی موادمخدر مصرف از ناشی اختالالت دچار نفر میلیون

هستند.موادمخدرمصرفبامبارزهامرباگیررد

آذربایجاندراعتیادروشنسایه

مواد مصرف شیوع میزان شده، اعالم آمارهای براساس نیز آذربایجانشرقی استان بین1.3در در آذربایجانشرقی رتبه و است نظر31درصد از کشور استان

است.شدهاعالم28اعتیادشیوع

از بیش آذربایجانشرقی ترم270در تعدادرکز استان این در ارتباط همین در و است اعتیاد خود70ک بهصورت که دارد وجود معتاد خوددرمان نفر هزار

۱ ۲
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میکنند.طیراخوددرماندوراناعتیاد،کرتمراکزبهمراجعهباومعرفی

ت مراکز احداث در آذربایجانشرقی استان که آنجایی از شد، گفته آنچه بر مرافزون میان این در و اعتیاد مادهرک استانها16کز سایر پیشگام نوعی به

بیشت رشد روند، این زنان بین در و بوده افزایش به رو استان در موادمخدر مصرف آمار متاسفانه استاندارربوده، اعالم براساس راستا همین در که داشته ی

شد.خواهدافتتاحاستاندربانوان16مادهکزرمیرسالجاپایانتاآذربایجانشرقی،

تب شهر در و کشور در بار اولین برای متولی دستگاههای و مسووالن حال این راهانداربا با مزیز مزکری بهنام نگهداری (رکز معتادان آسیب کاهش و درمان ی،

ط16ماده این اجرای از سال چهار از بیش گذشت با میآید نظر به که نمایند معتاد بدون شهر بار این را کشور گدای بدون شهر میخواستند تبر) شهر در یزرح

فاصله شده تعیین اهداف با حوزه، این اجرایی مسووالن سوی از شده ارائه آمارهای به توجه جوزبا آن و دارد نبودهریادی رضایتبخش شاید و باید که ی

است.

مدی رو، این قانونیکلراز امسالپزشکی ماهه هفت در که کرده اعالم اخیرا دست66استان از را خود جان مواد سوءمصرف براثر آذربایجانشرقی در نفر

نفر سه تعداد این از که کهزدادهاند گذشته سال مشابه مدت به نسبت آمار این که است بوده داشت،53ن شده فوت است.کل25نفر یافته افزایش درصد

است.بودهنزآنانازنفرچهارکهبودهنفر93گذشتهسالدرآذربایجانشرقیاستاندرموادسوءمصرفمتوفیان

دستگاهها، باید استان، این در مواد مصرف رشد به رو روند و موجود آمارهای به توجه با که است این میرسد، نظر به مهم زمینه این در آنچه حال هر به

این که میکنند اعالم طرف یک از که چرا باشند، راست رو مردم با آذربایجانشرقی در آن آسیبهای و اعتیاد بحث خصوص در امر این متولیان و مسووالن

است.آذربایجانشرقیاستانچالشهایینرگتربزجملهازاعتیادمسئلهکهمیشوداعالمدیگرسویازوبودهاعتیادمظاهرازیرعانوعیبهاستان

یادآو آذربایجانشرقی استان در اعتیاد مسئله شفافیت لزوم خصوص ضروردر نکته این تنهــاری اعتیــاد مســئله حوزه، این کارشناسان عقیده به که است ی

مط او روانـی و فـردی خصوصیـات و معتــاد شــخص بــا رابطــه نیزردر جامعه عمـق در و بـوده اجتماعـی مشـکلی بلکـه نبـوده، دوانیـدهرح یشـه

اسـت.

هم و جغرافیایـی خـاص شـرایط دلیـل بـه ایـران کشـور امـا میکنـد، تهدیـد را کشـورها همـه نوعی به صنعتـی و سـنتی از اعـم مـوادمخـدر اگرچـه

بززمـر بـا تعـدادرگتری داشـتن و پاکسـتان افغانسـتان، جمله از جهـان مـوادمخـدر تولیدکننـدگان مشـکلزیـن بـا نوجـوان و جـوان نیروهـای یـادی

است.بودهمواجـهیربیشـت

بسیا تالشهای وجود با اینکه است، تأمل قابل زمینه این در که دیگر بازربحث گرفته، صورت آذربایجانشرقی در ویژه به و کشورمان استانهای کلیه در که ی

د نیـز را پاییـن سـنی گروههـای و زنـان مردان، از غیر به مختلف، رنگهــای و شیوهها با روز بــه روز خانمانســوز معضــل ایــن قاچاقچیـانرهم و گیـر

اسـت.نمـودهمـوادیـعزتوعرصـهواردقبـلازبیشـترراحرفـهای

طـ نتایـج دیگر، سوی مـوادمخـدرراز مصـرف الگـوی ایران در کـه میدهـد نشـان کشـور شـهروندان میان در مـوادمخـدر مصـرف شناسـی شـیوع ح

بهطو اسـت، افزایـش بـه رو شیشـه همچـون پـرخطـر صنعتـی مـواد مصـرف و بـوده تغییـر حـال در سـرعت آغـازربه سـنی میانگیـن هماکنـون یکه

نمونـه جمعیـت در حـدود21مصـرف رقـم ایـن کـه شـده اعـالم قبـل6سـال سـال هفت زنـگ24تا23یا سـاله دو سـنی کاهـش ایـن کـه بـود سـال

میرود.شماربهحوزهاینکارانردستاندومسـووالنبـرایسـنیخطـر

متأهلهـا و مجردهـا شـمار قبـل دهه یک حدود کـه حالی در است، بوده افزایش به رو اخیر سالهای در موادمخدر به متاهل افراد گرایش اینکه مهمتر نکته

اسـت،یبـرتق نگرانکننـده و هشـداردهنده نوعی به نیـز تغییر ایـن بحث این متخصصان عقیده به که اسـت بـوده کمتر متاهل افراد آمار یا و مسـاوی ًا

تزلـ بـر عـالوه معتـاد متأهـل مـردان شـمار افزایـش میانجامـد.زچراکـه نیـز افـراد ایـن همسـران میـان در اعتیـاد شـیوع افزایـش بـه خانـواده، بنیـان ل

کی!تایهارآذچشمدرمواددود

شرقی)(آذربایجانمعتادبدونیشهریزتبرروشنسایهس:فار|خبرخبرادامهادامه
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بز بسیار آسیب تنهایی به اعتیاد روزها این کهربنابراین، چرا است؛ بسیا55گی شده، ثبت طالقهای وردرصد سرقتها اجتماعی، آسیبهای از درصد70ی

سمت به قاچاقچیان سیاست که چرا شده، موادمخدر با مبارزه مسووالن دغدغههای از یکی امروزه معتادان فرزندان تولد است. اعتیاد با مرتبط زندانیان

است.شدهدادهسوقزناندرموادمخدرمصرف

تران مسـیر در آذربایجانشـرقی استان گرفتـن قرار و جغرافیایـی موقعیـت بهدلیـل که آنجایی از گفت، باید سخن فرجام ایـنزدر بـودن شـاهراه و یتی

مهاج بـودن، صنعتـی چون عواملی دیگر از و تبراسـتان در حاشیهنشـینی معضـل بـودن، نـرپذیـر افزایـش و بیـکاریـز انـواعرخ بـروز بـرای زمینـه و... ی

است.کردهفراهـمراجرایـمسـایرآندنبـالبـهواعتیـادجملـهازانحرافـاتونابسـامانیهامختلـف

میان این در و اجتماعی آسیبهای کاهش راستای در آذربایجانشرقی استان در که توجهی قابل اقدامات و شده ارائه آمارهای به توجه با میآید نظر به اما

است.نبودهدارد،کارسازوجودیزرتبشهرواستانکزرمدرویژهبهواستاندرکهظرفیتهاییبهتوجهبامیرسد،نظرگرفته،بهصورتاعتیاد

وی این با آرمانژبنابراین، تحقق میشود، مشخص یقین بهطور هست، و بوده اولینها شهر و آذربایجانشرقی استان در امروز که ظرفیتهایی و گیها

نباشد.همدسترسازدورآیندهدرمعتاد»بدونیرشهیزر«تبومتجاهرمعتادازیرعاآذربایجانشرقی

/س60023پیام/انتهای

)۰۵:۴۵-۹۸/۱۲/۰۳(جادهایتصادفاتکاهشدرسومرتبهیربختیاوچهارمحال

بختیا و چهارمحال گفت: استان پلیسراه بینررئیس در تصادفات کاهش در سوم رتبه و داده اختصاص خود به را کشور تصادفات از درصد یک کرده31ی خود آن از را کشور استان
است.

همشه گزارش اعالمربه اساس بر کرد: اظهار نوربخش غالمعلی ایسنا، از نقل به آنالین قانونیی بختیاپزشکی و تصادفاترچهارمحال از ناشی فوتیهای آمار ی

است.کردهپیداکاهشدرصد9گذشتهسالبهنسبتیرجاسالماهه10در

است.داشتهکاهشدرصد8نیزرانندگیتصادفاتازناشیمجروحانتعدادویافتهکاهشگذشتهسالبامقایسهدرتصادفمجروحانتعدادگفت:وی

سوا خودرو با تصادفات تعداد کرد: بیان نوربخش نیزرسرهنگ استان در آمار75ی براساس است، داشته کاهش جا10درصد سال ورماهه اتوبوس ی

است.کردهپیداکاهشدرصد43خودروگونیژواودرصد2استاندرتاکسیومینیبوس

بودهاند.یربختیاوچهارمحالدرتصادفاتازدرصد10عاملپیادهعابرانکرد:اضافهوی

کرد: اظهار و31نوربخش رانندگی موقع در جلو به توجه عدم بیشت23درصد غیرمجاز سرعت بختیاردرصد و چهارمحال در تصادفات علت خودرین به را ی

است.دادهاختصاص

در افزود: جا10وی سال بختیارماهه و چهارمحال بینری، در تصادفات کاهش در سوم رتبه و است داده اختصاص خود به را کشور تصادفات از درصد یک ی

است.کردهخودآنازراکشوراستان31

بختیا و چهارمحال پلیسراه بیشتررئیس گفت: ثبتری به شلمزار – خوزستان محور و خوزستان – لردگان لردگان، – بروجن محور در استان در تصادفات ین

است.رسیده

جواننیوز،ترابردیگر:منابع

شرقی)(آذربایجانمعتادبدونیشهریزتبرروشنسایهس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۶:۴۵-۹۸/۱۲/۰۳(میشوداعالمآیندهروزچندظرفماهآبانحوادثشدگانکشتهآمارربیعی:

شد.خواهداعالممسئولدستگاههایازیکیسویازآماراینآیندهروزچندظرفماهآبانحوادثشدگانکشتهدقیقآمارایرنا:یرگزاخبرازنقلبهخطبراقتصادگزارش

آبان باختگان جان آمار درخصوص سوالی به پاسخ در خبرنگاران جمع در حضور با دولت هیات نشست حاشیه در چهارشنبه روز ربیعی» اظهار98«علی

جمهو رییس آنچه مرداشت: علت اعالم مرجع قانون پزشکی که بوده اساس این بر کردند، بیان چراری نمیمانیم معطل ما ولی است. دفن جواز صدور و گ

شود.بیانشفافبهصورتبایدآماراینکه

کرد: اضافه قانونیوی رسمیپزشکی اعالم منتظر باید ما قطعا است. کرده اعالم را شدگان) کشته (آمار نامهای قانونیطی امرپزشکی این که میماندیم

نمیکرد.کفایتقانونیپزشکیاعالمولیاستگرفتهصورت

گزارشگی و میدانی بررسیهای شد: یادآور دولت ورسخنگوی انتظامی دستگاههای از اقدام، نحوه و فوت چگونگی درخصوص کننده عمل دستگاههای از ی

شد.اتخاذهمامنیتی

تصمیمگی خصوص این در و ش خواهد اعالم ذیربط مراجع طرف از بهزودی اقدام چگونگی با همراه دقیق آمار کرد: اضافه چندرربیعی ظرف و است شده ی

شد.خواهداعالممسئولدستگاههایازیکیسویازآماراینآیندهروز

موضوع درباره همچنین بحثFATFوی امروز گفت: کشور در پیچیده معادله یک به آن شدن تبدیل مطFATFو مشروح طور به دولت هیات جلسه حردر

ترو با مبارزه در خودمان داخلی سیاستهای اجرای در که توجهی قابل داخلی اقدامات مجموعه اساس بر تا دادیم انجام را تالشمان همه پولشوییرشد. و یسم

شود.کشورمتوجهنهاداینجلسهدرآسیبینرکمتدادیم،انجام

و امروز گزارش به توجه با افزود: داد، انجام زمینه این در را خود تالش تمام دولت اینکه بیان با اکثزربیعی دولت هیئت در اقتصاد جملهریر از کشورها یت

ت روسیه، چین، اروپایی، آفرکشورهای آمرکیه، اما کردند حمایت ما از جلسه در شدت به ما دوستان دیگر و جنوبی اسرائیلریقای و سعودی عربستان یکا،

هستند.یسمرترومالیحامیینرگتربزکشورهااینخودکهاستعجیببسیارومیکردنددنبالایرانباجدیطوربهراخودمخالفت

تص دولت ترورسخنگوی حامی خود که کشورهایی کرد: بیشتریح هستند بهریست رسیدن مانع و دادند انجام سیاه لیست به ایران ورود برای را تالش ین

بهتربهت به کشور تا دارد ادامه هنوز ما تالشهای اما شدند؛ نتیجه نوشتهرین ایران برای جدیدی چیز کردند می تالش هم عدهای کند. پیدا دسترسی نتیجه ین

داد.نخواهدخراتفاقاینخوشبختانهکهشود

خا سیاه لیست از را کشور بودیم، سیاه لیست در وقتی یازدهم دولت کرد: خاطرنشان مانعرربیعی میافتد که اتفاقی هر کرد خواهیم تالش هم باز و کرد ج

هست.پذیرامکانلیستازخروجهمبازشدیمواردهماگرشود.سیاهلیستبهمارفتن

م بانک کل رئیس سوی از هایی تالش اقتصادی بخش در البته کرد: اضافه جلسهزکروی در که اتفاقی هر تا شد انجام دستگاهها سایر و اقتصاد وزارت خری،

نبیند.آسیبیکهشودطراحییرطومااقتصاددهد

تح فشارهای همه چون که است این بر تحلیل جلسه در حاضر حال در یادآورشد: دولت متمرسخنگوی ما مالی مبادالت روی راریم مالی مبادالت و شده کز

داد.نخواهدخرخاصیاتفاقحتی،سیاهلیستبهرفتنباگرفتههدف

تح از که زمانی کرد: تاکید خارربیعی داریم نیاز شویم حتمرج میم بانک کل رئیس کنم می فکر اما نباشیم سیاه لیست در خوبزکرًا را موضوع این هم ی

داشت.نخواهدیادیزتاثیراستکزرمتمایرانمالیپولینظامبرهایمرتحکهزمانیتاوکوتاهمدتدرکهدادندتوضیح

نگینخبردیگر:منابع
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