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ستادیاخبار

)۱۵:۲۹-۹۸/۱۲/۰۵(اخیرهایماهدرقضاییدستگاهعملکردازرضایتمندیافزایش

شه در گرفته صورت های نظرسنجی اساس بر گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان جارایرانیان_رئیس سال ازریور قضایی دستگاه عملکرد از رضایتمندی میزان به30ی، درصد78درصد
است.رسیده

خب شبکه گزارش سازمانربه عمومی روابط از نقل به ایرانیان قانونیی حضورپزشکی با شمالی خراسان استان به روزه دو سفر در مسجدی عباس دکتر کشور،

در را ما تک تک وظایف سیستم، این به مردم اطمینان شدن بیشتر و قضایی دستگاه عملکرد از رضایتمندی افزایش گفت: استان، قضایی شورای جلسه در

کند.میترسنگینمردمبهخدمت

همراه به را دادرسی اطاله کاهش و شده ایجاد قضائیه قوه در که است جدیدی کار و ساز خاطر به قضایی دستگاه به اطمینان افزایش کرد: خاطرنشان وی

هستند.هاپروندهبهرسیدگیزمانشدنطوالنینگرانهموارهمردمیرازاستداشته

بدانند خود پناهگاه و ملجا را قضاییه قوه باید باشند، نداشته خود از دفاع در گویایی زبان بسا چه که محروم قشر ویژه به و مردم داشت: اظهار مسجدی دکتر

کنیم.تامینرامردمحقوقوکردهعملدرستیبهزمینهایندرکنیممیتالشکه

برنامه به منوط کشور پیشرفت و عدالت تامین اینکه به اشاره با نظرزیروی در عدالت و پیشرفت دهه انقالب پنجم دهه افزود: است، قضایی دستگاه ی

رهب معظم مقام و دارد توجهی قابل نقش آن تحقق در قضائیه قوه که است شده همچونرگرفته هایی شاخصه رعایت و قوه در عدالت تحقق بر همواره نیز ی

اند.کردهتاکیدسیستمایندر...وفسادباجدیمبارزهکردن،عملعالمانهبودن،مردمی

سازمان قانونیرئیس درپزشکی داشت: اظهار قضا دستگاه اهداف تحقق برای کشور علمی های ظرفیت از استفاده امکان به اشاره با همچنین پزشکیکشور

ازقانونی بیش اکنون هم که ها کمیسیون در جمله از اند گرفته قرار استفاده مورد مردمی و علمی های ظرفیت دیرباز کمیسیون4از با کارشناس و پزشک هزار

کنند.مییرهمکاقانونیپزشکیهای

ت سخت از یکی قانونی، پزشکی در بررسی مورد پزشکی روان های پرونده به اشاره با درروی گفت: و کرد عنوان پزشکی روان های پرونده را ها پرونده ین

مط روانی مشکل که هایی پروندهرپرونده نوع این عقبه و نیست مشخص درستی به رشته این علمی مرزهای که چرا هستیم مواجه هایی سختی با است، ح

بسیا در هم روشنرها و متقن نظراتی تا هستیم پزشکی روان های انجمن و علمی های ظرفیت از استفاده دنبال به بنابراین است، مالی بحث یک موارد ی

دهیم.ارایهقاضیبههاپروندهایندر

در ساختگی تصادفات تشخیص به همچنین قانونیوی کمکپزشکی سازمان14و متاسفانه گفت: و کرد اشاره گذشته سال در بیمه به تومانی میلیارد هزار

است.داشتههابیمهبرایتوجهیقابلجوییصرفهخودتشخیصباسازماناماندارندتوجهیموضوعاینبهایبیمههای

کشور در اکنون هم پزشک، نه است پزشک روان کار ها پرونده این به رسیدگی گفت: نیز شخصیت های پرونده خصوص در مسجدی التحصیلرفا1200دکتر غ

دا پزشکی کهرروان برای60یم الزم اعتبار و موجود های نیاز به توجه با بنابراین شود می احساس ها استان در کمبود این و هستند تهران در ها آن درصد

هستیم.مشکلاینرفعبرایدولتدرمسئولینیبارایزنیحالدراست،تومانمیلیارد300حدودکهامراین

روز های برنامه دیگر از شمالی خراسان استاندار شجاعی محمدعلی با مالقات و استان، در فقیه ولی نماینده یعقوبی االسالم حجت با دیدار است گفتنی
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بود.استاناینبهسازمانرییسسفرگذشته

کا با مسجدی دکتر دیدار از بعد کلرهمچنین اداره قانونیکنان ادارهپزشکی جدید ساختمان شمالی، خراسان قانونیاستان کهپزشکی اسفراین شهرستان

شد.افتتاحاستیحرتشومعایناتهایبخششامل

اخیرهایماهدرقضاییدستگاهدعملکرازضایتمندیرایشافزانیان:ایرشبکه|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۶:۰۵-۹۸/۱۲/۰۵(گرفترانفر۷۷۱جانآذربایجانشرقیدررانندگیسوانح

داد.خبراستانقانونیپزشکیاداراتبهارجاعیامسالماهه۱۰دررانندگیحوادثدرنفر۷۷۱شدنکشتهازآذربایجانشرقیاستانقانونیپزشکیکلرمدی-ایرنایز-رتب

گفتعلی در دوشنبه روز فرد هاوصفائی کشته تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این داشت: اظهار خبرنگاران با بوده۸۱۶گو نفر

است.داشتهکاهشدرصد۶حدود

کل قانونیمدیر استانپزشکی در مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات مجموع از گفت: شرقی آذربایجان و۶۱۳استان مرد هرزنفر۱۵۸نفر که بودند ن

است.یافتهافزایشدرصد۳وکاهشدرصد۸ترتیببهکدام

بیشت افزود: فرد بارصفائی ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه۵۱۶ین برون های جاده در روستایی،رفوتی و درون۱۷۰ی مسیرهای در نفر

خا۲۴ی،رشه های جاده در مذکوررنفر مدت طی در همچنین است، شده گزارش راهها سایر و نامعلوم و استان از خا۲۵ج نیز تعداد این از حرنفر از یمرج

است.کردهفوتتصادفزمانازروز۳۰ازبیشفاصلهبانیزنفر۳۶وغیرترافیکی)موارد(جاده

قانونیکلرمدی امسالپزشکی ماه دی در اینکه اعالم با مقایسه۴۲استان در آمار این گفت: دادند دست از را خود جان استان در رانندگی حوادث اثر بر نفر

است.داشتهافزایشنفر۱۹گذشتهسالمشابهمدتبا

بودند.مردنفر۷۴۵ونزنفر۱۷۳تعداداینازکهبودنفر۹۱۸استاندر۹۷سالطیدررانندگیتصادفاتازناشیتلفاتکلتعدادکرد:خاطرنشانوی

است.شدهگزارشنفر۱۸۵وهزار۱۸بربالغ۹۷درسالنیزحوادثاینمصدومینگفت:وی

طی در افزود: فرد ادارات۱۰صفائی به کننده مراجعه رانندگی حوادث مصدومان تعداد امسال اول قانونیماهه و۱۵استانپزشکی است۳۲۴هزار بوده نفر

تعداد این از و۱۱که مرد نفر یک و و۴هزار حوادثزنفر۳۲۳هزار مصدومین تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این بودند، ن

است.یافتهکاهشدرصد۴حدودبودشدهگزارشنفر۹۷۷وهزار۱۵ترافیکی

در همچنین داد: ادامه ووی هزار یک امسال ماه ادارات۱۱۷دی به و مصدوم رانندگی حوادث اثر در قانونینفر مدتپزشکی با مقایسه در که کردند مراجعه

دهد.مینشانکاهشدرصد۱۶حدودبودهنفر۳۳۵وهزاریککهگذشتهسالدرمشابهزمان

سال طی در رانندگی تصادفات از ناشی تلفات کل تعداد کرد: اضافه استان۹۷وی تعداد۹۱۸در این از که بود وزنفر۱۷۳نفر است.۷۴۵ن بوده مرد نفر

است.شدهگزارشنفر۱۸۵وهزار۱۸بربالغ۹۷درسالنیزحوادثاینمصدومین

آذرقلمامین،من،یزرتبخبر،کراخبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

۵
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)۰۷:۰۵-۹۸/۱۲/۰۵((لرستان)اعتیادبهگرایشعواملازاجتماعی؛مهارتهایضعف

استعما ابزار یک بهعنوان مخدر ابزارمواد و میری بهکار ملتها علیه آنرا و گرفته قرار دشمن دست در فرهنگی تهاجم و نرم جنگ برای مهمتی ازجمله اعتیادرگیرد. به گرایش علل ین
کرد.اشارهدوستانگوئیرزووفشاروخانوادگینابسامانروابطروانی،وروحیمشکالتویربیمااجتماعی،مهارتهایضعفاجتماعی،محیطژنتیک،بهمیتوان

وجودی توبا و استعمال شرعی نظر از استعمازکه ابزار یک بهعنوان مخدر مواد هستیم شاهد امروزه اما است شرعی حرام مخدر مواد ابزاریع و برایری ی

می بهکار ملتها علیه آنرا و گرفته قرار دشمن دست در فرهنگی تهاجم و نرم استعماجنگ بینرگیرد.نگاه از برای را مخدر مواد از که است این غربیها و گران

دارد.اجتماعیوفردیآسیبهایازباالترتبعاتیمخدرموادبحثامروزلذاکننداستفادهیربشجوامعکارنیرویبردن

و دارد قرار رأس در مخدر مواد اجتماعی آسیبهای میان حالیردر در این است، آسیبها و مشکالت همه بینیشه از را انسان جسم مخدر مواد که است

است.مخدرموادتبعاتفرزندانرفتندستازوخانوادهشدنمتالشیکمااینکهدارد.بهدنبالمالیوشخصیتیوروحیضررومیبرد

آنهاربسیا و ندارند را گفتن» «نه به قاطع رفتار توانایی که میشوند الکل و مخدر مواد به اعتیاد مانند آسیبهایی دچار دلیل این به نوجوانان و جوانان از ی

میپردازند.آنبرایسنگینبهاییونمیکنندمقاومتآنهاخواستههایمقابلدرندهند،دستازراخودهمساالندوستیوحمایتاینکهبرایاغلب

مهمت اساسیترخانواده و پیشگیرین در را نقش دررین را غلط پیشنهادهای به گفتن» «نه توانایی که نوجوانانی و جوانان و دارد اجتماعی آسیبهای از ی

میمانند.مصوناجتماعیانحرافاتبهآلودهشدنازباشند،دیدهآموزشخانواده

دارندمخدرموادمصرفبهتمایلژنتیکیبهصورتافرادبرخی

گفترم در لرستانی جامعهشناسان از کرمی، اظهاویم آن، به گرایش عوامل و اعتیاد با رابطه در لرستان، از ایکنا با بهرکرد:رگو شخصی از اعتیاد علت و یشه

نقض به عالقه و ساختارشکن روحیههای بهعلت نیز افراد از بعضی و درونگرایی و روحی اختالالت داشتن بهدلیل افراد از بعضی است، متفاوت دیگر شخص

میآورند.رویاعتیادبهقانون

اص درحالیکه است ساده ماجراجویی یک تنها ابتدا در مخدر مواد مصرف برخی برای اینکه به اشاره با ماجرایوی دستخوش زندگیشان که نمیکنند فکر اًل

هم زمانهایی اما دارد، قرار جسمی بحران در یا روانی ـ روحی بحرانی شرایط در فرد که میافتد اتفاق زمانی اعتیاد موارد اغلب در کرد: عنوان شود، اعتیاد

میشود.اعتیاددچارو...محلهدوستان،خانواده،مانندمحیطیشرایطتحتتأثیرفردکهداردوجود

تص لرستانی جامعهشناس مهمتراین ازجمله کرد: بیماریح اجتماعی، مهارتهای ضعف اجتماعی، محیط ژنتیک، به میتوان اعتیاد به گرایش علل ورین ی

کرد.اشارهدوستانگوئیرزووفشاروخانوادگینابسامانروابطروانی،وروحیمشکالت

معمو افراد اینگونه داد: ادامه دارند، مخدر مواد مصرف به تمایل ژنتیکی بهصورت افراد از برخی اینکه بیان با بیشتکرمی خانوادگی سابقه راراًل اعتیاد از ی

میدهند، بهنشان مسئله این دیگرانزیشهربخشیاز به نسبت افراد برخی که میشود این به منجر ژنتیکی تغییرات از مجموعهای میگردد بر اعتیاد یستی

باشند.برخورداراعتیادبراییرباالتیرآسیبپذیاز

تا فرد که میدهد نشان تجربه کرد: بیان دارد، او اعتیاد در کنندهای تعیین نقش میکند زندگی آن در فرد که محیطی اینکه به اشاره با جامعهشناس این

اعضایزحد از هیچکدام و کند زندگی سالم خانوادهای در فرد اگر حتی میپذیرد، تأثیر است ارتباط در آنها با بیشتر که افرادی و خود زندگی محیط از یادی

د را فرد میتواند هم باز اجتماعی محیط نباشند، معتاد بیکارخانواده و فقر شیوع مثال برای کند اعتیاد معمورگیر افراد بر روانی فشار افزایش با اجتماع در اًلی

میدهد.افزایشرااعتیادبهابتالمیزان

حد تا و بوده اجتماعی موجود یک انسان اینکه به اشاره با تصزوی میپذیرد، تأثیر جامعه افراد سایر از تأثیریادی و تعامل نحوه کرد: افرادرپذیریح از فرد ی

پیشگی در کلیدی نقش معموردیگر دارد، اعتیاد از شدنشانی معتاد احتمال میکنند زندگی ناسالم اجتماعی های محیط یا معتاد خانوادههای در که افرادی اًل
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است.بیشتر

مورد در بسیار امروزه که مهارتهایی یکیاز دارند، نگه مصون اعتیاد از را خود نمیتوانند نکنند کسب را الزم اجتماعی مهارتهای اگر افراد این افزود: کرمی

است.گفتن«نه»قدرتمیشنویمآن

بیما کرد: بیان جامعهشناس ناگواراین اتفاقات و مشکالت عصبی، فشارهای روانی، ـ روحی اختالالت و زندگیریها در که بهُری گرایش احتمال میدهد، خ

بسیا در را رفتارهایراعتیاد وجود همچنین نباشد برخوردار مشکالت حل برای الزم مقابلهای مهارتهای از فرد زمانیکه ویژه به میدهد افزایش افراد از ی

میکند.بیشتررااعتیادیسکربیشفعالینظیراختالالتبرخیازدرپرخطر

بسیا اینکه به اشاره با سروی حلی راه دنبال به روانی فشارهای با شدن مواجه هنگام افراد موجودریاز اضطراب نمیتوانند و بوده خود مشکالت حل برای یع

یا آرامش نظیر حاالتی ایجاد با اعتیادآور مواد کرد: عنوان شوند، کشیده مواد یا سیگار سمت به است ممکن و کنند تحمل فشارهارا کوتاهمدت در َسرخوشی

میکند.برابرچندینرافردروانیفشارهایواضطرابوابستگی،ایجادبامروربهامابرمیداردفردرویازرا

ت برای اینکه بیان با تصرکرمی است، معتاد که بپذیرد باید فرد ابتدا اعتیاد ترک در قدم اولین کرد: درریح بپذیرد، را خود مشکل فرد که است این اعتیاد ک

د برای پزشک یک و روانشناس یک به مراجعه بعدی ترقدم جهت جامع برنامهای تجویزریافت و جسمانی شرایط بررسی با پزشک دارد ضرورت اعتیاد ک

ت عالئم کاهش در میتواند مناسب بارداروهای نیز روانشناس و کند کمک شما به عواملرک فصل و حل و اعتیاد به شما گرایش میتواندزیشهیابی یربنایی

دهد.کاهشیادیزحدتاراگشتزبااحتمالوکردهیرپیشگیمجددلغزشهایاز

لرستاندراعتیادازناشیمیروگرمصعودیروند

مدی نظیفی، قانونیکلرحمیدرضا گفتپزشکی در نیز اظهاولرستان نیست، مطلوب لرستان مخدر مواد در لرستان وضعیت اینکه به اشاره با ایکنا، با کرد:رگو

است.دومرتبهمخدرموادازناشیمیروگرمدرلرستان

تص دنیاست، ابتالی مورد موارد از مخدر مواد با مبارزه که مطلب این ذکر با عزمروی و است پرچمدار مخدر مواد با مبارزه در ایران کرد ادعا میتوان کرد: یح

دارد.مخدرموادبامبارزهبرایجدی

شودنگاهتکلیفیکبهعنواناعتیادبامبارزهبحثبه

یا بهرکرم سازمان رئیس گفتزی، در نیز لرستان نیست،ویستی امرمستثنی این از نیز ما کشور و است جهانی معضل یک اعتیاد اینکه به اشاره با ایکنا، با گو

است.افزایشبهرومبتالافرادتعدادوکاهشبهرواعتیادبهابتالسنکرد:اظهار

است.درمانینههایزهازکمتربسیارشودپرداختهبایدآنبرایکهینههاییزهوبودهدرمانازمهمترهمیشهیرپیشگیافزود:وی

پیشگیریا و آموزش مقوله در موفقیت هری کردن کم راههای یکیاز را اعتیاد از کازی تشکیل کرد: اضافه و برشمرد دولتی موادرینههای با مبارزه گروههای

داشت.برخواهیممهمیگامجامعهبهآنیقرتزباکهمیشودعملیاتیترومؤثرمحتوایتولیدبهمنجرجلساتایندرافکاربارشومخدر

اعتیادمشکلحلکلیدسهخانواده؛ومعلمروحانیت،

مدی مهدویامین، سعید گفترحجتاالسالم در نیز لرستان اسالمی تبلیغات جهادیوکل کار مستلزم آنرا ناشیاز معضالت و اعتیاد مشکالت حل ایکنا، با گو

اظها و بابردانست عمر از سال یک و چهل گذشت موادرکرد: با مبارزه حوزه بهویزه زمینهها همه در انقالبی و جهادی کار یک که داده نشان اسالمی انقالب کت

است.شدهاجتماعیمسئلهیکبهتبدیلاجتماعیآسیبایناخیرسالیاندرمتاسفانهامابودهالزممخدر

مبارزهروی حوزه در سازندهای بسیار نقش خانواده و معلم روحانیت، اینکه بیان با و برشمرد معلمان و خانواده روحانیت، همافزایی گرو در را اعتیاد یشهکنی

پیشگی حوزه در میتوانیم باشیم، برخوردار مناسبی اعتبارات و برنامه از و کنیم کار خوب حوزه سه این در اگر شد: یادآور دارند، مخدر مواد موادربا مصرف از ی

شویم.موفقاجتماعیآسیبهایرفعومخدر
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برنامه لزوم بر تاکید با وزیرمهدویامین مقابله برای برنامهری باید آییم فائق اعتیاد مشکل بر اینکه برای داد: ادامه اجتماعی، آسیبهای با وزیریشهکنی ی

باشیم.داشتههمکناردرراالزمبودجه

اعتیادسنکاهشوجنسیتتغییر

م عامل چهارمین بهعنوان اعتیاد گفت: ایکنا، به رابطه این در نیز لرستان استان مخدر مواد با مبارزه شورای دبیر بیرانوند، تصادفاترمجتبی از بعد میر و گ

دارد.قرارافسردگییهایربیماوقلبییهایربیماجادهای،

بز تهدید با را جامعه بهنوعی و دارد فرهنگی و اجتماعی و فردی زمینه در را متعددی مشکالت اجتماعی معضل یک بهعنوان مخدر مواد داد: ادامه گیروی

است.کردهمواجه

م سوداگران امروز افزود: توربیرانوند و کشورزگ اصلی سرمایه بهنوعی و کنند مواجه جدی مشکل با را ما جوان نسل که میکنند سعی مخدر مواد یعکنندگان

بکشانند.تباهیبهرا

انجامید طول به سال هشت که سخت جنگ در ما بگوییم اگر کرد: عنوان لرستان مخدر مواد با مبارزه ستاد در۲۰۰دبیر اما کردیم انقالب تقدیم را شهید هزار

ه سخت دازجنگ معتاد نفر میلیون دو از بیش نرم جنگ در اما است، جنگ کننده شروع برای باال هرینه و نامحدود جغرافیایی نشاندهنده که درزیم کم ینه

میگی نتیجه است، نرم ساختارجنگ ضعف بهعلت ما مقابل ماست.در جوان نسل بردن بین از دنبال دشمن که دریم و روزمری با شدن نتوانستهایمرگیر گی،

یم.رببپیشرایرکا

تص داربیرانوند را مخدر مواد به آسان دسترسی و اعتیاد جنسیت تغییر و اعتیاد سن کاهش کرد: راریح اعتیاد به کرده تحصیل و شاغل افراد گرایش یم،

است.یزیربرنامهدرماضعفنشاندهندهکهداشتیم

اظها لرستان، مخدر مواد با مبارزه ستاد بیشازردبیر اند، شده شناخته اقتصادی توسعه و رشد در اصلی موانع بهعنوان اعتیاد و مخدر مواد امروز درصد۶۵کرد:

کا نسل که ما جوان نسل طرفی از و است اعتیاد از گرفته نشئت اجتماعی آسیبهای هراز تحمل باعث که شده الگو این دچار ماست، سرمایه و ینههایزی

میکند.تحمیلمابهینهزهیالرمیلیاردهاساالنهاعتیادازگرفتهنشئتیهایربیمادیگرطرفازوشدهگرافی

از گرفته نشئت که شد ابالغ رویکرد این و گرفت قرار کار دستور در مخدر مواد مصرف برای تقاضا کاهش بحث امید و تدبیر دولت در داد: ادامه وی

است.شدهگنجاندهرویکردایندری،ررهبمعظممقامسویازمخدرموادبامبارزهکلیسیاستهای

اعتیادعلل

می اعتیاد عوامل ازجمله گرفته انجام اعتیاد زمینه در که فراوانی مطالعات و شده انجام بررسیهای به توجه عواملبا فردی، عوامل سیاسی، عوامل از توان

بیکا شامل اجتماعی عوامل خانواده، اقتصادی رفاه والدین، نامطلوب روابط خانواده، مادی فقر شامل شاملرخانوادگی روانی علل نامناسب، اقتصادی رشد ی،

تئویرتئو بودن، غیرعامل یا عوامل اکولورتداخل یا بدنشناسی، تئوزی تئوریک، شخصیت، به مربوط اکولوری یا بدنشناسی تئوژی وریک، گناه احساس ی

برد.نامیربزهکایرفراگیجدیدیرتئووعاطفیرشدعدمیرتئوجرم،بارابطهاش

پیشگی در خانواده نظام و دینی تربیت به رشدرتوجه ندارد، وجود دینی تربیت جاییکه در و است هرزهای گیاه مخدر مواد کمااینکه دارد اثر مخدر مواد از ی

راستا این در که پیشگیآمیکند. مهم عامل جامعه به خبرگاهیبخشی و رسانهها ظرفیت از باید این عالوهبر و است مخدر مواد از ورگزاری سمنها و یها

پیشگی برای مردمی ورنهادهای مخدر مواد مصرف از پیشگیآی به نسبت را خانوادهها است الزم کرد.همچنین استفاده جامعه به موادمخدررگاهیبخشی از ی

کنیم.حساس

پیشگی در مذهب برایرنقش که است پیشگیرانهای فعالیتهای شامل مذهب، تأثیر نخستین باشد اهمیت حائز بسیار میتواند مخدر مواد به اعتیاد از ی

میرتح مذهب میشود.همچنین گرفته بهکار مواد مصرف شروع بایم درآتواند مردم به ایفارگیوجلگاهیرسانی مهمی نقش مخدر مواد گسترش و رواج از ی
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گرفت.کمکدینیمبلغانوروحانیونوجودازمعتادانترغیبوتشویقبرایوکند

پیامانتهای

)۰۸:۳۲-۹۸/۱۲/۰۵(شده؟برابر2کرمانشاهدر"معتادان"میروگرمآمارچرا

از بیش امسال مدی240ایسنا/کرمانشاه که آنطور و دادهاند دست از را خود جان مخدر مواد مصرف سوء اثر بر کرمانشاه استان در تعدادرمعتاد این گوید می استان قانونی پزشکی کل
است.شدهبرابردوگذشتهسالبهنسبت

خب نشستی در خانی سلیم فوتردکتر به اشاره با پیش چندی در240ی استان در مدت10معتاد در که است حالی در افراد این فوت گفت: امسال، ماهه

است.یافتهافزایشبرابردوبهیرجاسالدرتعداداینعمالوداشتهایمفوتی130گذشتهسالمشابه

م باعث زود یا دیر و میاندازد خطر به را افراد جان خود خودی به مخدر مواد مصرف چه برابراگر دو و ناگهانی افزایش میان این اما میشود، مرگشان گری

یابیم.ردراماجرااینعلتتانشستیمگووگفتبهاستانمخدرموادبامبارزهپلیسرییسباراستاهمیندرکهشدهبرانگیزسوالمعتادان

دلی طوررسرهنگ به را انسان سالمت مصرف، افزایش با و بوده رسان آسیب بسیار انسان بدن برای طبیعتا مخدر مواد کرد: اظهار ایسنا با گو و گفت در ی

کند.میتهدیدجدی

مواد به نسبت که میکردند استفاده سنتی مخدر مواد تنها معتاد افراد گذشته در گفت: معتادان میان در صنعتی مخدر مواد مصرف افزایش به اشاره با وی

کمت های آسیب با فعلی صنعتی بهرمخدر ابتال زمینه و بوده رسان آسیب بسیار که هستیم صنعتی مخدر مواد مصرف افزایش شاهد امروزه اما بود، همراه ی

میدهد.افزایشهمرامعتادافراددرجنون

شوید می شیشه تولید آزمایشگاه وارد وقتی که است حدی به صنعتی مخدر مواد بودن شیمیایی افزود: کرمانشاه استان مخدر مواد با مبارزه پلیس رییس

وارد وقتی شیمیایی مواد این و اسید این کنید تصور حال و است اسید آن در بکارفته اصلی ماده که چرا باشید، ماسک بدون ای لحظه توانید مغزرنمی و یه

آورد.میافرادسربدنبالییچهشودافراد

مواد مصرف از بعد معتادان خوش حال موجب همین و بوده آور نشاط دوپامین این و شود می بدن در "دوپامین" تولید باعث مخدر مواد مصرف افزود: وی

س شود، می موجب غیرمعمول بطور دوپامین سطح رفتن باال که اینجاست مشکل اما شود، موادرمی دوپامین میزان همین تولید برای معتاد فرد بعد ی

شود.میمعتادافرادمغزنابودیویبرتخموجبیجیرتدمصرفافزایشهمینوکندمصرفیربیشتمخدر

ترانردلی انتهایی نقطه در کرمانشاه افزود: و کرد اشاره هم استان مخدر مواد باالی ناخالصی به شزی از بخواهد تا مواد این و است مخدر مواد غربریت به ق

درست جا همین در را تقلبی مواد دهند می ترجیح برخی مسیر های بازرسی و ایست به توجه با طرفی از میشود، اضافه آن به ناخالصی کلی برسد ایران

کنند.قالبمعتادانبهمخدرموادعنوانبهوکرده

ت بعضا شده تولید تقلبی مخدر مواد افزود: تروی واین بوده استامینوفن و کافئین میرکیب اضافه مخدر مواد به که های ناخالصی سایر و دارویی های کیب

میشود.معتادانمیروگرمافزایشموجبوکردهدوچندانرامواداینضررشود،

زمینه این در موثر راهکار تنها کرد: تاکید کرمانشاه استان مخدر مواد با مبارزه پلیس بویژهآرییس مخدر مواد از استفاده خطرات و ضرر به نسبت مردم گاهی

طلبد.میرااستانفرهنگیهایدستگاهتمامیرهمکاوکترمشامهماینکهاستصنعتیمخدرمواد

پیامانتهای
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)۱۱:۱۷-۹۸/۱۲/۰۵(شددرصدی63یزداستاندرفوتیتصادفاتافزایشیزد:استانراهورپلیسپرسترس

زا محمدرضا بیشترسرهنگ شاهد ها جمعه و پنجشنبه شنبه، گفت:سه دلیلرع هنوز اما هاست سرعت باالرفتن و شهر خلوتی دلیل به ها هفته آخر که هستیم یزد در تصادفات آمار ین
نیست.معلومهاشنبهسهدرتصادفاتبودنباال

زا محمدرضا سرهنگ ، یزدرسا از نقل به ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش سربه نقشرع اینکه بیان با رسانه اصحاب جمع در یزد استان راهور پلیس پرست

رسانه نقش داشته توفیقی ترافیکی فرهنگ بهبود یا و حوادث کاهش در مختلف های دستگاه و پلیس اگر کرد: اظهار بوده گذار اثر ترافیکی فرهنگ در رسانه

باشد.داشتهادامههمآیندهدرهارسانهیرهمکایمرامیدواواستپررنگآندر

زا شهرسرهنگ ترافیک خصوص در بیمارع ترافیک یک یزد، ترافیک گفت: یزد ادامهری نتیجه و دهد می آزار را دیار این مردم هاست مدت که است ای گونه

است.ترافیکیحوادثترافیک،این

استتصادفیکترافیکینظمیبیهر*پشت

هستیمرس ترافیکی حوادث بروز شاهد خیابانی در امروز اگر افزود: است تصادف یک ترافیکی نظمی بی هر پشت اینکه بیان با یزد استان راهور پلیس پرست

داشت.خواهدپیدرهمرامردمرضایتتصادفاتکاهشضمنترافیکینظممطمئنااست،نظمیبیدچارآنترافیکدرکهاستاینبخاطر

که هستیم تهاجمی رانندگی شاهد یزد در اما است تخلف کم و آرام تدافعی، رانندگی داد: ادامه و کرد عنوان تهاجمی یزد در را ها برخی رانندگی نحوه وی

شود.میفوتبهمنجرعمدا

نامحسوسبازرسانبینذرهیرزیزددرپرخطر*رانندگان

زا اندارسرهنگ راه با پلیس کرد: ابراز پرخطر رانندگان توقیف و برخورد برای پلیس تدابیر به اشاره با میزع شناسایی را خطر پر رانندگان پیامکی سامانه ی

به پیامکی مشخصات شدن مشخص با که کنند می همراهی خطر پر رانندگان شناسایی در را پلیس معتمدین برخی و نامحسوس بازرسان مسئولین، کند،

کند.معرفیراهورپلیسبهراخودتاشودمیپیامکراننده

تاکنون گفت: سامانه این خصوص در تعداد300وی این از که شده ارسال خطر پر رانندگان به پیامک با89فقره هم تعدادی و شده، توقیف خودرو دستگاه

است.شدهتعهداخذیاسیستمیتوقیف

شهردارس کمک با که شهربین افزار نرم در افزود: و کرد معرفی خطر پر رانندگان با برخورد برای تدابیر از یکی را شهربین سامانه یزد استان راهور پلیس یرپرست

کنند.ارسالپلیسبرایوبگیرندفیلموعکستخلفاتازتوانندمیشهروندانکهاسترانندگیتخلفاتقبتبرایقسمتیشدهطراحییزد

زا اندارسرهنگ راه همکازع با شهر سطح در نامحسوس های گشت شهرداری معابری در گفت: و داد خبر خطر پر رانندگان با برخورد برای حوادثری که ی

دارند.حضورخطرپررانددگانتوقیفرویکردبانامحسوسهایگشتاینهستیمشاهدیربیشت

فوتوحرجتصادفاتدرمقصررانندگاناطالعاتیبانک*ایجاد

تص بود خواهد پلیس توقیف در شده ایجاد خطر به بنا ماه سه تا ماه یک خطر پر رانندگان خودرو دادستانی دستور برابر اینکه بیان با بانکروی کرد: یح

د افزار نرم این در ها آن مشخصات و شده ایجاد اند داشته نقش جرحی و فوتی تصادفات در که مقصر رانندگان دستورراطالعاتی برابر که شود می ج

بود.خواهدپلیستوقیفدرهاآنخودروماه6تاخطرپررانندگیصورتدردادستانی

د برای رانندگان اینکه بر تاکید با مسئول جرایمراین پیامک رانندگان کرد: اذعان کنند فعال را پیامکی سامانه باید حتما رانندگی جرایم ثبت پیامک یافت

د را مرتخلفات به مراجعه با کنند نمی کهریافت کنند فعال را پیامکی سامانه حتما تلفن، شماره مانند خودشان مشخصان بروزرسانی ضمن پالک تعویض کز

ندارد.همیادیزوقتبهنیاز
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یزدترافیکیتصادفاتدرفوتیتصادفاتدرصدی63*افزایش

زا گذشتهرسرهنگ سال به نسبت تاکنون فوتی تصادفات اینکه بیان با جانی،63ع تلفات میزان این از کرد: اظهار است داشته افزایش مربوط32درصد درصد

است.بودهباروانتدرصد1سورای،سرنشینانورانندگاندرصد17موتورسیکلت،راکبینبهمربوطدرصد49پیاده،ینرعاببه

شه رانندگی حوادث متوفیان جنسیت اینکه بیان با جاروی سال در و17یری زنان تاکنون83درصد استان کل در کرد: تاکید است بوده مردان به مربوط درصد

امار بر قانونیبنا عاب102پزشکی سنی، لحاظ از که اند داده دست از را خود جان ترافیکی حوادث در سنیرنفر رنج با پیاده بیشت50ین باال به آماررسال ین

اند.دادهاختصاصخودبعراگرم

بیشت افزود: مسئول سنیراین رنج برای موتورسواران به مربوط فوتی سن30تا20ین با افرادی شدگان کشته آمار بین در حتی و است بوده 16تا12سال

شود.میدیدههمسال

یزد!درتصادفیشنبههای*سه

بیشترزا شاهد ها جمعه و پنجشنبه شنبه، سه گفت: امارع هاست سرعت باالرفتن و شهر خلوتی دلیل به ها هفته آخر که هستیم یزد در تصادفات آمار ین

نیست.معلومهاشنبهسهدرتصادفاتبودنباالدلیلهنوز

افزایش به اشاره با افزود:27وی یزد استان ترافیکی تصادفات در مجروحین آمار و5درصدی شدند279هزار مصدوم و مجروح یزد ترافیکی حوادث در نفر

است.یزدشهربهمربوطانمورد551وهزار3که

از آبشاهی تقاطع کاشانی خیابان کرد: تاکید یزد در توروز عید ایام ترافیکی های محدودیت به اشاره با تا20وی ماه ماه20اسفند یک مدت به فرودین

بود.نخواهدتقاطعدرگردشهیچامکانواستمسدود

زا تارسرهنگ همین در داد: ادامه بارع فرخی خیابان و قیام خیابان و است مسدود شهدا تقاطع تا امیرچخماق میدان پشت از فارسی سلمان خیابان یخ

شود.میممنوعکرپابسیجینیروی20یرهمکا

)۱۲:۰۴-۹۸/۱۲/۰۵()ز(البرشدگزارربجرکیرشهرداهایآرامستانیترمدیسازماندرتدفینگروهرکاجلسه

مدیرکا ستاد تدفین شهردارگروه بحران کریت بهری و اعضا حضور با مدیرج سازمان رئیس شهرداریاست های آرامستان کریت سازمانری این محل در ج

.شدگزاررب

مدیرکا ستاد تدفین شهردارگروه بحران کریت مدیری حضور با قانونیکلرج مدیپزشکی ستاد رئیس شهرداراستان، بحران کریت سازمانری از نمایندگانی و ج

شهردا عمومی روابط کل اداره پرورش، و آموزش احمر، هالل نجات، و کرامداد بری استان اسالمی تبلیغات کل داره و نشسترج این ابتدای .در گردید گزار

عسگ جارحمیدرضا سال طی سازمان اقدامات خصوص در تقویتری و بحران حوزه در وزی سردخانه غسالخانه، اجساد، نقل و حمل تجهیزات و یرساختها

بیما شیوع به توجه با بعدی بخش .در نمودند ارائه را توضیحاتی مدیر... ستاد رئیس نعمتی علی کرونا، شهرداری بحران کریت اجراییری دستگاههای از ج

بهت به تا ارائهرخواست خود اقدامات از توضیحاتی متولی دستگاههای از یک هر ادامه .در نمایند اقدام آموزش و تجهیز رسانی، اطالع به نسبت شکل ین

کا اعضای جلسه این در است ذکر به .الزم بازدیدرنمودند ساخته پیش قبور از جلسه در حاضر اعضای پایان در و داشتند حضور نیز رسانی اطالع و هشدار گروه

.نمودند

شدصدیدر63دیزاستاندرفوتیتصادفاتایشافزد:یزاستاناهوررپلیسستپرسردانا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۰:۰۴-۹۸/۱۲/۰۶(شدسوختگیدچارسمنانفوالدکترشگررکا

کا از یکی گفت: اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره کار روابط مدیر شر- شهرکنان در واقع فوالد سارکت بیمارستان به و سوختگی دچار مذاب پاشش دلیل به سمنان صنعتی اعزامرک ی
شد.

م خطر اکنون داشت: ابراز عالی محمد نیوز، ماین گزارش کاربه این سوختگی و جراحت میزان از ناشی بهرگ وی درمان ادامه برای و کند نمی تهدید را گر

است.شدهمنتقلیرساشهرستانسوختگیبیمارستان

شد.سوختگیدچاربدنشناحیهچندبرمذابموادپاششدلیلبهفوالدکترشگررکااینداد:ادامهوی

میشوند.اعزامیرسایاتهرانبهناچاربهاستانسوختگیبیمارانسمنان،استاندرسوختگیدرمانکزرمنبوددلیلبه

باختند.جانسمناناستاندرکارحوادثدلیلبهنفر27امسالآذرپایانتافروردینابتدایازسمناناستانقانونیپزشکیکلرمدیاعالمبنابر

)۰۴:۵۵-۹۸/۱۲/۰۶((کردستان)شهرستانایندرقانونیپزشکینبودازدهگالنمردمنارضایتیمیدهد؛گزارشُکردتودی

از ناشی روانی و روحی مشکالت ایجاد باعث که باشند دفن مجوز گواهی منتظر و داده انتقال شهر آن به این از را جنازه سرما و گرما در بایستی متوفی خانواده قانونی، پزشک نبود در
دارد.همراهبهقربانیانخانوادههایبرایرانگرانیهاییوشدهشدگانفوتدفندرمعطلیهمچوندردسرهاییاموات،یرنگهدا

گزارش جمعیتبه با دهگالن شهرستان مردم مشکالت عمده از یکی نبود65ُکردتودی، نفر قانونیهزار اینکهپزشکی بر عالوه شده سبب امر این که است

شوند.متحملنیزرایربسیاینههایزهبایدشوندهمجوارشهرستانهایآوارهخودامورانجامبرایمردم

قانونی برایپزشکی مشکالت باعث دهگالن شهرستان در سازمان این نبود اما میشود احساس کشور نقاط همه در آن وجود ضرورت که است سازمانی

است.شدهمردم

از شهرستان این بودن قانونیمحروم دپزشکی و حوادث از ناشی صدمات گواهی جمله از مربوطه کارهای انجام برای مردم شده جوازرگیرسبب صدور ی،

ع به مجبور غیره و هزدفن تحمیل جمله از مردم برای ای عدیده مشکالت امر این که شوند همجوار های شهرستان به هایزیمت است.زینه آورده بوجود یاد

مشکالت ایجاد باعث که باشند دفن مجوز گواهی منتظر و داده انتقال شهر آن به این از را جنازه سرما و گرما در بایستی متوفی خانواده قانونی، پزشک نبود در

دارد.همراهبهقربانیانخانوادههایبرایرانگرانیهاییوشدهشدگانفوتدفندرمعطلیهمچوندردسرهاییاموات،یرنگهداازناشیروانیوروحی

به جنازه که قانونیزمانی ازپزشک پس تا شود داده انتقال سنندج یا و قروه شهرستانهای به دهگالن از جنازه و شود طی رستم خان هفت باید دارد نیاز

قانونیمجوز اینپزشک حل برای مساعد قول شهرستان ارشد مدیران ساله هر و است مشکل بسیار دهگالن مردم برای واقعا اینکار که شود داده دفن مجوز

یبانند.رگبهدستمشکلاینباهمچنانمردمونشدهعملیآنهاوعدهوقولتاکنوناماانددادهمشکل

استدردناکشهرستانبرایمشکلیچنینحلدرمدیرانناتوانی

شود.قضیهاینبهشهرستانواستانمسئولینسویازیربیشتتوجهبایددهگالندرقانونیپزشکیادارهوجوداهمیتبهتوجهبا

قانونیپزشکنبودازشهرستانمردمنگرانیودرخواست

وجودرناد مسئولین از مردم خواسته حداقل داشت: بیان ما خبرنگار با گفتگو در دهگالن شهروندانی از یکی قانونیی کهپزشکی است شهرستان در

قانونینبود ازپزشکی بیش جمعیت با شهرستان این نف60در سرهزار سبب اداری شدهرگردانی امواتشان دفن برای همجوار های شهرستان در مردم ی

۱۳۹۸/۱۲/۰۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۱

http://www.newswire.ir/HHWDIY7I
http://www.newswire.ir/LHDI9BHJ


است.

س که کرد مراجعه همجوار های شهرستان از یکی به باید تصادفات و ها نزاع در قانونی حقوق و حق و دفن مجوز اخذ برای افزود: شهرهاروی دیگر در گردانی

کنند.نظرصرفخودشانحقوقوحقازمردمازبعضیشودمیسببامرهمینکهشودمیباعثرا

دا تقاضا مسئولین از داشت: اظهار دهگالنی شهروند دیگر جهترمحمدی در است دهگالن شهرستان مردم تمام مشکل که مشکل این به نسبت یم

قانونیاستقرار هپزشکی متحمل و باشند نمی برخوردار الزم امکانات از آن روستاهای و مردم بیشتر که چرا کنند اقدام شهرستان میزدر مسائل دیگر های ینه

شوند.

نبود گفت: دهگالن شهر ساکن که قانونیخالدیان معترضپزشکی و ناراضی شدت به موجود وضعیت از و داشته دنبال به را مردم نگرانی شهرستان در

هستند.

نظر اعالم و معاینه برای اموات گوید می دهگالنی شهروندان از یکی قانونیاحمدی دارمپزشک تقاضا مسئولین از شوند منتقل همجوار شهرستانهای به باید

کنند.اقدامشهرستاندرقانونیپزشکشدنمستقروآمدنبهنسبتکه

حل فکر در باید مردم خادمان اسم به ارشد مدیران و مجلس در مردم نمایندگان باشند، مشکل این حل و جویی چاره فکر در مسئوالن و مدیران است نیار

مشکل حل خصوصا شهرستان قانونیمشکالت کهپزشک اند پذیرفته نمایندگان و مدیران هرچند اند داده وعید و وعده مردم به تنها ساله هر اما باشند

نیستند.توجهیبیهمهاینسزاواردهگالنمردمیرازبدانندپاسخگوراخوداستامیدودارندرامردممشکالتحلتوانایی

f.tپیام/انتهای

دستان)(کرستانشهرایندرقانونیشکیپزنبودازدهگالندممرضایتیناردتودی:ُکر|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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