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ستادیاخبار

)۰۸:۱۴-۹۹/۰۳/۱۱(پناهیآسیهپروندهبهرسیدگییعرتسبرایقانونیپزشکیسازمانرییسدستور

شد.پناهی»«آسیهپروندهبهرسیدگیدریعرتسخواستارقانونیپزشکیسازمانرییس

سازمان رییس مسجدی عباس ایسنا، گزارش قانونیبه استانپزشکی به سفر در امروز صبح سازمان، این عالی مشاور شمسیانی حسین همراه به کشور

کردند.بازدیدکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلادارهازسرزدهصورتبهکرمانشاه

سازمان قانونیرییس کلپزشکی اداره از بازدید ضمن کرمانشاه، استان به سفر در قانونیکشور جپزشکی در وراستان فوت علت تعیین تخصصی مراحل یان

سخره" پناهی "آسیه پرونده به رسیدگی کازروند به خصوص در را الزم دستورات و گرفت قرار کرمانشاهی کپرنشین اعالمرن در دقت و سرعت نهایت گرفتن

کرد.صادرپروندهایننتیجه

کل اداره در حضور با کرمانشاه به سفر در قانونیمسجدی کاپزشکی با و بازدید کل اداره این مختلف بخشهای از کلراستان، اداره این مراجعین و کنان

کرد.گووگفتودیدار

پرسنل با دیدار در سازمان قانونیرییس کاپزشکی پیشنهادات و نظرات شنیدن ضمن جراستان در اینرکنان، در موجود های کاستی و مشکالت برخی یان

گرفت.قرارکلاداره

بود.کرمانشاهاستانبهسفردرسازمانرییسهایبرنامهدیگرازاستانیردادگستکلرییسزادهتوسلیبادیدار

پیامانتهای

میزانخبرنگاران،باشگاهپانا،مهر،ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۰۳-۹۹/۰۳/۱۰(استپزشکیمعایناتبهمربوطقانونیپزشکیهایپروندهدرصد۸۵قانونی:پزشکیسازمانرئیس

است.پزشکیمعایناتبهمربوطکشوردرقانونیپزشکیهایپروندهدرصد۸۵گفت:قانونیپزشکیسازمانرئیسایالم-

های دستگاه مجموعه و استاندار خوب تعامل و همراهی از تشکر ضمن ایالم استاندار با دیدار در شنبه ظهر آرانی مسجدی عباس مهر، خبرنگار گزارش به

شود.میاجراخوبیومطلوبشکلبهایالماستاندررونداینوخوشبحانهاستتعاملبانیزماکاربنایگفت:استانقانونیپزشکیمجموعهبادولتی

کارشناسی نظرات که مطلب این عنوان با قانونیوی حدودپزشکی گفت: است، محترم قضات احترام مورد اساسی راهبرد یک عنوان پرونده۸۵به درصد

است.پزشکیمعایناتبهمربوطقانونیپزشکیهای

ها مجموعه همه بین خوبی بسیار همگرایی و تعامل استان در گفت: حوزه، این در شده ارائه خدمات و ها تالش زحمات، از تشکر ضمن نیز ایالم استاندار

است.کردهایجاداستاندرتالشوکاررویپیشمثبتیفضایامروزمهماینوداردوجود
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استقرار خواستار ادامه در دشتکی سلیمانی قانونیقاسم ازپزشکی گفت: و شد استان های شهرستان برخی شهرستان۱۱در شش استان شهرستان

هستند.ادارهاینفاقددیگرشهرستان۵پنجوقانونیپزشکیدارای

استقرار افزود: قانونیوی مسافتپزشکی که ها شهرستان برخی مزدر تا باشدریادی نیاز کمکی هر راستا این در که است بیشتر ضرورت دارای دارند استان کز

داد.خواهیمانجام

خبرایرانآینده،اقتصادیرخبپایگاهحمایت/روزنامهدیگر:منابع

)۰۶:۲۴-۹۹/۰۳/۱۰(نیستدولتجدیدغدغهرانندگیتلفاتکاهشراهور:پلیسرئیس

نمیکند.برخوردپدیدهاینباجدیدغدغهعنوانبهدولتکهمیکنماحساسگفت:رانندگی،تلفاتکاهشتحققبرایدستگاههاهمافزاییعدمازانتقادضمنراهورپلیسرئیس

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه انتظامی خبرنگار گزارش قانونیبه (پزشکی گذشته سال سه در و51)98تا96کشور، نفر114هزار

شدهاند.مصدومرانندگیتصادفاتاثربرنیزنفر730وهزار50ومیلیونیکودادهدستازراخودجانکشوردررانندگیسوانحاثربر

سال در رانندگی سوانح از ناشی متوفیان تعداد آمار، این و96،16بنابر سال984هزار در و97،17نفر، گذشته،183هزار سال در و و16نفر اعالم947هزار نفر

است.شده

سال در ترتیب به نیز تصادفات از ناشی مصدومان آمار و96،335همچنین سال995هزار در و97،367نفر، گذشته،451هزار سال در و و347نفر هزار

است.بودهنفر307

تق رانندگی حوادث از ناشی متوفیان تعداد اخیر سال سه در گفت میتوان آمار این به بازهیبرباتوجه در نف17ًا عمرهزار و مانده ثابت چشمگیی کاهش یراًل

است.نداشته

سال برای شده پیشبینی برنامههای جمله از کشته هزار دو کاهش هدف با ترافیکی حوادث کاهش که کرد اعالم گذشته سال رانندگی و راهنمایی 98پلیس

نشد.محققبرنامهاینامابوده

گفت در هادیانفر سیدکمال خبوسردار انتظامی خبرنگار با برایرگزارگو پلیس برنامه تحقق و رانندگی سوانح تلفات چشمگیر کاهش عدم درباره تسنیم ی

سال در کشته هزار دو نقش98کاهش به اشاره با اصلی33، نقش دستگاه هشت رابطه این در کرد: اظهار تصادفات از ناشی جانباختگان بحث در دستگاه

میدهد.رویبیمارستانهادرنیزتعدادیوانتقالحینبخشیتصادف،حیندررانندگیسوانحتلفاتازیادیزبخشدارند؛

همکا افزود: رانندگی و راهنمایی پلیس جانباختگانررئیس کاهش برای یکدیگر با سازمانها و دستگاهها همافزایی و مقررات و قوانین رعایت مردم، خود ی

) سازمانی هر است؛ اهمیت حائز رانندگی کاهدستگا33سوانح حوزه در باید مشار) خود اینری تحقق برای جدی دغدغه عنوان به و باشد داشته را الزم کت

بردارد.گامامر

تص مدیروی برای که کمیسیونی در نمیکند، برخورد پدیده این با جدی دغدغه عنوان به دولت میکنم احساس کرد: حضورریح با سوانح کاهش و ترافیک یت

نمیگیرد.صورتاتفاقاینمتأسفانهاماگیردقراربررسیموردسازمانهاتعهدوحرطبایدشودگزارربرئیسجمهور

در جدی صورت به همافزایی و میشود انجام جداگانه صورت به رانندگی سوانح تلفات کاهش برای گرفته صورت تالشهای داد: ادامه انتظامی ارشد مقام این

ط در مثال طور به ندارد، وجود رابطه نوروراین راهزح وزارت پلیس، جمله از سازمان هشت راهور، پلیس راهدا(ی ورسازمان امداد هاللاحمر، اورژانس، ی)،

استشکیپزمعایناتبهمربوطقانونیشکیپزهایپروندهصددر۸۵قانونی:شکیپزمانسازرئیسمهر:|خبرخبرادامهادامه
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میگیرد.صورتهماهنگیودارندفعالیت(تروما)بیمارستانیحوزهنجات،

سال در رانندگی تلفات کاهش هزار دو کاهش برای راهور پلیس برنامه به اشاره با شده98هادیانفر پیشبینی ششم برنامه قانون در موضوع این گفت: ،

کنند.ایفانقشآنتحققبرایبایددستگاههاتمامواسترانندگی)سوانحجانباختگاندرصدی31(کاهش

تنهایی به پلیس کرد: بیان نمیکنند، ایفا نقش رانندگی سوانح جانباختگان کاهش برای که دستگاههایی از انتقاد ضمن رانندگی و راهنمایی پلیس رئیس

کند.معجزهرابطهایندرنمیتواند

معرفی قضائی دستگاه به راهور پلیس توسط رانندگی سوانح تلفات کاهش زمینه در کمکار دستگاههای آیا که سؤال این به پاسخ در انتظامی مقام این

پیدا ورود موضوع این به کشور کل بازرسی سازمان مانند نظارتی سازمانهای که گفتهایم و داده ارائه را خود درخواست رابطه این در ما گفت: شد؟ خواهند

ع با جلسهای گذشته سال برایزکنند، بلکه سلبی برخورد برای نه البته کنند پیدا ورود موضوع به خواستیم آنها از و داشتیم کشور کل بازرسی سازمان در یزان

کنند.کمکیتشانرمأموانجامبرایسازمانهامشکلرفعبرایاینکهوایجاییاقدامات

به دولت باید میزان چه گیرد، صورت کمک زمینه این در باید است، کم مالیاش منابع میکند عنوان صداوسیما مثال طور به کرد: خاطرنشان هادیانفر

بهت صداوسیما کند؟ کمک بیشترآنها و گرین بهزین محصول یک تبلیغات با چطور کند، برخورد فعالتر باید صداوسیما است، ترافیک" "فرهنگ بحث در ینه

و هزار مثال خ500طور تصادفاتردرصد، از ناشی معلولیتهای و رانندگی مخاطرات از نمیکنیم؟ صحبت مردم جان برای چرا اما میکند پیدا افزایش آن ید

نمیگوییم؟

منابعاش میکند عنوان صداوسیما مثال طور به شد: یادآور و برشمرد رانندگی و ترافیک فرهنگ در اهمیت حائز موارد از را مردم به آموزش راهور، پلیس رئیس

دارد.کمکبهاحتیاجدیگرمقدارچهویافتهتخصیصصداوسیمابهمنابعچقدرکهببیندوبگذاردجلسهدولتبایدلذااستکم

***

نیوزپدالخودرو،عصرپالس،زرودانا،نیوز،فردایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۰:۱۱-۹۹/۰۳/۱۰(جادهایتصادفاتازگشاییزرممیروند؛گرمرژهکشورجادههایدرکهعامالنی

اجتماعیگروه

ازربگذا سپردنی جان چنین که بگویم بیاغراق آلودگیرید تا سیل وقوع و کرونا ویروس از یک، شماره قاتل این ما. همه به است، نزدیکتر ما به گردن گ

باالت قابلیت و توان طبیعی بالیای و تقرهوا کند. مان ساقط هستی از یکشبه تا دارد سری مدال سومین سکتهرگواویبا و قلبی ایسکمی از پس کشور در ی

میرود.زمغ شمار به رفته دست از عمر علت نخستین و میستاند جان که است عاملی سومین عبارتی به دارد، تعلق جادهای تصادفات به هزار20تا17ی

آما نیست، کم سال یک طول در صرکشته و گویا کافی؛ بهقدر که تکاندهنده زهرری و تلخ حقیقتی از اینآیح در کرد اعتراف باید البته برمیدارد. پرده گین

از بیش چون نیستیم قابلترحمی و معصوم قربانیان مشخص، برخی90مورد هرچند است. انسانی خطای و ماجراجویانه سبقتهای متوجه تقصیرها درصد

میگویند.سخندرصدیاش70قصورازودادهجلوهکمرنگرااولنقشیگرزبااینسهمتبرئه،بهقصدواغماضدیدهبا

خداررچتابوتهایتاغیراستانداردجادههایاز

منزج اتفاق این بعدی مسبب انسانی، خطای از گذشته بودنراما دارا با که جادههاست» استاندارد «عدم و3کننده؛ نقشی400هزار حادثهخیز، 23نقطه

نیستدولتجدیدغدغهگیداننرتلفاتکاهشاهور:رپلیسرئیستسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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ج در را چردرصدی تابوتهای اصطالحا که خودروها و میکند ایفا تصادفات باریان کمت13تا7خدارند سهم خودردرصد، به سهگانه عوامل میان در را ی

ق اغلب و دادهاند گذشتهراختصاص سال و است پراید خودروی به مربوط جادهای سوانح مصدومین و کشتهشدگان بهاتفاق م54.5یب تصادفات گبارردرصد

بهتنهایی پراید خودروی که است حالی در این و بوده پژو و پراید هر34سهم به اما کرده، خود آن از را رانندگی حوادث مجروحان و جانباختگان از درصد

چندمجروح،وکشتههزارانروی،

د خانوار هزار هرصد از کوچکی بخش تنها کشور، مالی منابع از تومان میلیارد هزاران و تصادف از حاصل تبعات با رانندگیزگیر تصادفات که است ینههایی

تب محور در امسال، همین میآورند. بار به ما سواربرای دستگاه یک برخورد دلیل به آذرشهر ـ حسنریز شیخ روستای محدوده در کامیون با رنو ساله35نزی

تب رضا(ع) امام بیمارستان به درمانی اقدامات تحت حادثه مصدوم یک و باخت جان دم کردر – قزوین آزادراه در و شد منتقل واریز دستگاهژج، یک گونی

پژو و206خودروی شد تن سه مصدومیت و نفر یک شدن کشته به ش2منجر راههای در رانندگی سمنانرحادثه استان و10ق و...... گذاشت برجای مصدوم

دارد.ادامههنوزماجرااین

میکندیربرابتمامعیارجنگیکجانباختگانباجادهایتلفات

دستکمکه1392تا1387سالهایفاصله«بهبازمیگردیمعقببهکمیبایدکنیمکالبدشکافیراسهمگینحوادثاینیروبمزباشد،قراراگر

بیشت100 شدهاند. کشته ایران جادهای سوانح در نفر مرهزار زمانیرین بازه در جادهای سوانح و سال1385و1384گومیر در دادهاند. تعداد84روی و27، هزار

د746 جادهای تصادفات اثر بر دررنفر میزان این رقم1386گذشتهاند. و22به سال918هزار و از1387نفر بیش و23به م362هزار تعداد رسید. گومیررنفر

سال از سوانح از سالرسی1390ناشی در و یافت نزولی نام90ی و20، سال68هزار در رسید. ثبت به رانندگی تصادفات قربانیان فهرست در تلفات91نفر رقم ،

به و19جادهای سال89هزار و17به92نفر، سال994هزار و و16به93نفر سال872هزار روزهای واپسین در و یافت کاهش تلفات97نفر تعداد رسیدن با

عدد به سازمان17جادهای توسط اعالمی آمار براساس یافت. افزایش ایران در تلفات میزان دیگر بار نفر، قانونیهزار درپزشکی سال10کشور، حدود98ماهه

و14 و800هزار دادند دست از را خود جان رانندگی تصادفات در و307نفر آما333هزار شواهد این شدند.» مصدوم خبرنفر آنچه برمبنای مهررگزاری ی

یک جانباختگان با ساالنه کشور، جادهای تلفات که معناست بدین و میکشد تصویر به مبهوتمان چشمهای پیش در را فاجعه از نمایی درآورده، نگارش به

براب ویرانگر زلزلهای و تمامعیار ساعت،رجنگ هر در را جادهای جانباختگان میزان پیش سالیان میکند. م3ی حتی و میزدند تخمین اینرنفر از حاصل گ

یک سپردن جان از گذشته سال ناجا راهور پلیس رئیس هادیانفر»، کمال «سید سردار میدانستند. مساوی بم زلزله انسانی تلفات با سال یک طی را اتفاق

روزانه اینکه به نسبت و داده خبر تصادفات اثر بر ساعت نیم هر در کرده60الی45نفر نگرانی اظهار میدهند، دست از را خود جان علت این به کشور در نفر

هر ازای به جهانی بهداشت سازمان آمار مطابق تنها100است. سوئدیها کشورها، در نفر هلندیها2.49هزار دارند، آلمانیها2.81سهم در3.54و رقم این و

بهزنیو ت5.74یلند در بهرو آم8.85کیه در با10.04یکارو مصر به مربوط بیشتر تلفات اما با14.46میرسد. هند ایران22.51و در و در32.30است بعدازآن و

هر75.02یمبابوهز ازای به دنیا در ایرنا، گزارش به حدود10است. ساالنه خودرو تعداد9هزار این ازای به ایران در که حالی در میشوند، کشته تصادفات در نفر

آما37خودرو، شواهد میشوند.» کشته میانرنفر در «ایران که است آن نمایانگر هم دیگر رانندگی190ی تصادفات جهت از ایمنی عدم لحاظ به دنیا، کشور

دارد.»کشورمانازیرنامناسبتوضعیتسیرالئونتنهاودادهاختصاصخودبهرا189رتبه

میبینیمخسارتتصادفاتازملیناخالصتولیددرصد8

م که گزارشی تنها در سطحرگویا در که است خودروهایی رقم افزایش تصادفات، رشد دالیل از یکی کرده، منتشر اسالمی شورای مجلس پژوهشهای کز

درونشه جادههای و برونشهرراهها و طولری در پژوهشی نهاد این گزارش به میکنند. تردد بالغبر19ی که13سال شده کشور وارد جدید خودروی میلیون

شده،زه اتالف وقت تا دائمی معلولیت از غیر جسمی خسارت و اشیا بر خسارت از کرده تحمیل جامعه، بر اجتماعی و اقتصادی لحاظ به را یانهایزینههایی

ه و روانی و هزروحی و معلولیت و جانی غیرقابلجبران ادازینههای مرینه این گزارش به حداقلری. یا انجامنشده زمینه این در جامعی پژوهشهای تاکنون کز
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م است. بوده کم خسارتربسیار از حاکی انجامشده ایران رانندگی تصادفات از که برآوردی نخستین میگوید: گزارش این در پژوهشها در617کز میلیاردی

بوده به1380سال(سال نزدیک کشور در تصادفات ساالنه خسارت رقم و معادل52) تومان میلیارد آنطور5.8هزار اما است داخلی ناخالص تولید از درصد

«ای بهرکه نزدیک ساالنه ایران «اقتصاد است: گفته بهداشتکار و فنی حفاظت شورایعالی عضو محمدفام» خسارت8ج تصادفات از ملی ناخالص تولید درصد

میبیند.»

جبا ترعلی جهانی جنگ کشتههای به ایران در رانندگی کشتههای شباهت اعالم با بدنی خسارتهای تأمین صندوق مدیرعامل سالأی، در «تنها کرده 97کید

بیمه تخصیص١٣صنعت که است کرده پرداخت مالی و جانی خسارت از بخشی تنها جبران برای ایرانیها ما وصف غیرقابل رفتار قبال در تومان هزارمیلیارد

فعالیتهای یا علمی کارهای در اعتبار این از کهزدرصدی تعهداتی به نسبت خود مالحظات با «بیمه گفته، او میساخت. آباد عبارتی بایر، بنای از یربنایی

ه به فوتی دیههای از غیر خسارات جبران قطعا و میکند اقدام فیزدارد، بیمهزینههای را خودرو تعمیر پول که است این صحبت شد. خواهد معطوف یکی

دلداغوگرداندخواهدبازکسیچهراکشتههزار١٧جانمیدهد،

د١٧ خانواده هرهزار جبران از غیر است قادر بیمه آیا داد. خواهد التیام کسی چه را پروندهها این در کازگیر تصادف سانحه یک مجروح درمانی کند؟رینههای ی

جسمانیز قوای و سالمت حدود٣٦٠یبایی، و مصدوم اظهارنظر٣٠هزار این داد؟» خواهد آنها صاحبان به کسی چه را معلولیت بستر در ابد تا ایرانی هزار

حلق فقط ما، کشور در که میکند آخاثبات و دیدهشده تصادفات علل انتهایی حرٔه میشود،رین ظاهر تصادف تامه علت نقش در راننده یعنی سببساز، کت

عل چند پدیدهای شکل به را تصادفات توسعهیافته، کشورهای در آنکه هستند،حال پیوسته یکدیگر به زنجیر حلقههای همانند فراوان علل این که میبینند ِت

فا ما کشور در هراما عناصر یادشده، موضوع از زندگی،ینزغ کیفیت کاهش و تصادفات قربانی در مانده بجا نامطلوب روانی و روحی آثار شامل؛ غیرمستقیم ٔه

ار مورد بازماندگان در اجتماعی و فرهنگی نامطلوب آثار و همکاران و دوستان خانواده، افراد در نامطلوب روانی و روحی غمزآثار آنکه حال نمیگیرد. قرار یابی

ع ساالنهزفراق که میشود منجر حوادث، این در بیما60یزان به نفر مددکارهزار انجمن رئیس پلک، موسوی حسن سید شوند. مبتال روانی اجتماعیریهای ی

» است: گفته ایسنا به بیشت40تا18ایران نیزرسالگی قربانیان سنی میانگین میشود. شامل را رانندگی تصادفات قربانیان سن و37ین است درصد80سال

خانوارند.»پرسترسسنایندرًاعمومکهمیدهندتشکیلمردانراآنان

میبازندجاندرمانیمراکزدرتصادفاتمصدوماندرصد43

خوابآلودگی82 و خستگی و جلو به توجه نداشتن غیرمجاز، سبقت و سرعت علت به کشور در تصادفات کهردرصد است ناخوشایند بسیار و میدهد 51خ

تصادف، درصحنه و6درصد انتقال حین کودکان43درصد نقش، ایفای عدم بهرغم و میبازند جان ترخیص از پس یا بیمارستانها و درمانی مراکز در درصد

را12 خود تحلیل که است جادهای حوادث حوزه پژوهشگران و شناسان جامعه از دولتآبادی»، «نیما هستند. جادهای حوادث جانباختگان از آنان درصد

رفتا الگوی و فرهنگ معلول کشورها، در «رانندگی میدهد: ارائه اینگونه رسالت» به« زمینه این جامعهردر گردۀ بر را متعددی خسارات که است غلطی ی

بسیا مینماید. بگیرتحمیل سبقت جادهها و خیابانها در میتوانیم و هستیم راننده گرفتیم، گواهینامه همینکه میکنیم تصور ما از اتومبیلهاری سایر و یم

دیگ از پس یکی بگذاررا سر پشت آییننامهری همان محتویات درآوردن اجرا به نمیکنیم فکر که مسئلهای تنها به رانندگی هنگام در دلیل همین به و یم

قوانین همین پایه بر جامعهای هر بالطبع است. اخالقی چارچوبهای و مدنی قوانین و اصول به بیتوجهی بهمنزله مقررات این گرفتن نادیده بیتردید است.

و هزاستوارشده پرداخت به را جامعهای هر آنها، گذاشتن پا هزیر این ما جامعه متأسفانه وامیدارد. هرسالزینه و هرماه و روز هر را سنگین بسیار ینههای

فرهنگسا اساس بر مردم که جوامعی در اما میکند. هزپرداخت هستند، پایبند اصول و قوانین این به بیشتر سیاستگذاران، بهمراتبزی خسارت و ینه

مهمترکمت نمیکنند، رانندگی صحیح، اصول برمبنای و درست که کسانی دیگر سوی از میشوند. متحمل را وری ضرر میسازند،زین جامعه متوجه که یانی

وز کرده عمل وضعشده دیگران و خود ماندن ایمن و سالمتی باهدف که قوانینی برعکس درست افرادی چنین است، دیگران مسلم حقوق گذاشتن پا یر

ه پذیراز قانون و اجتماعی انضباط میگرگونه میانگارندری نادیده را شهروندی حقوق و کرده اهانت هم دیگران انسانیت و شخصیت به درعینحال یزند.
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پافشا بهواسطه مالی، و جانی خسارتهای تحمیل برای را زمینه و نیستند قائل ارزشی هیچگونه جامعه جسمانی و روانی سالمت برای اینرو تداوم بر ی

رفتا ترالگوی ادامه در پژوهشگر میآورند.»این فراهم غلط بنگأی دقیقتر مسئله این به بخواهیم اگر ما که میکند یادآورکید باید سنیریم میانگین کنیم، ی

و تولید چرخه از ساالنه یا ماهانه قابلتوجهی تعداد ترتیب، بدین است، سال چهلوهفت یا چهلوشش بیستتا رانندگی، حوادث دیدگان صدمه اغلب

مخارنوآو برای طرفی از میروند. کنار موقت بهطور یا همیشه برای جامعه روانیری چه و جسمی بعد از چه مصدومین درمان و کشتهشدگان کفنودفن ج

ه تومان پزشکان،زمیلیاردها بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، راه، پلیس انتظامی، نیروی همچون متعددی دستگاههای است. گزاف بسیار که میشود ینه

تعمی زندانها، دادگاهها، رانندگیرروانشناسان، تصادفات گسترده خسارات از بخشی تا شود گرفته کار به عظیمی منابع و بیایند میدان به باید امثالهم و گاهها،

بن لیتر میلیونها ترتیب همین به و تصادفات از ناشی راهبندانهای در خودروها و اتومبیلها وقت ساعت هزار صدها شود. گاززجبران و گازوئیل و ین

چ و میشود مصرف حربیهوده ورخهای مستقیم بهطور را خسارتها این نفت فروش از ناشی پولهای با ما متأسفانه و میکنند کندتر و کندتر را تولید و کت

مجبو کنیم.رغیرمستقیم جبران تقزیم دیبریرا نهادهای و دستگاهها تمامی ماجرارًا و داستان ولی میشوند. اداره نفت پول با رانندگی تصادفات موضوع در گیر

بسیا نمیشود، ختم اینجا به فرهنگسارمتأسفانه بهمنظور نهادها از بسیازی کمپینهای و داده انجام زمینه این در را اقداماتی وری انداختهاند راه به نیز ی

را رانندگی تصادفات مهم علت که است این اصلی مشکل اما کنند کمک وضعیت بهبود به که کردهاند سعی مختلف راههای از متعددی مردمی سازمانهای

میگی جرنادیده بردن باال مثال بهعنوان میکنیم، توجه معلول به بیشتر و اجباریم کالسهای گذاشتن یا کهریمه اینجاست موضوع نبودهاند. مؤثر آموزشی، ی

باشیم.عرصهایندرجانیتلفاتکاهشدنبالبهنبایدما

استرات و اصلی رفتاژهدف الگوی در بنیادین تغییر ایجاد باید کشور در ما کهریک مهم اصل این به توجه با بخصوص باشد. رانندگی فرهنگ و ارزشی نظام ی،

رفتا الگوی میگذارد،راین فراوان تأثیر انسانها بر نیز تمدنی و مدنی حیات دیگر حوزههای در ما اجتماعی رفتارهای و موقعیتها و عرصهها در شک بدون ی

....»واجتماعیسیستماتیکیرناپذینظمویزیرقانونگمثل

)۲۰:۳۲-۹۹/۰۳/۱۰(میشوداعالمروزهاهمینآبانکشتههایتعدادکشور:یرزو

میشود.اعالمآبانکشتههایتعدادروزهاهمینگفت:داشت،راایرانیزسایرسپوداخلیجنگایجاددنبالدشمناینکهبیانباکشوریرزو

و کرد: اظهار کرونا، ویروس شدن اعالم زمان درباره یک نگاه برنامه در امشب فضلی رحمانی روززعبدالرضا در بهداشت که30یر داد گزارش دولت در بهمن

ب بهداشت وزارت با جلسهای روز همان داشتیم. پیشرو در را انتخابات جمعه روز در هم ما و است شده گزارش قم در کرونا مورد آنهاردو و کردیم گزار

کردیم.رعایتراانتخاباتاجرایدرتوصیههاآنهمماکهکردندحرمطرااستامپحذفجملهازتوصیههای

تح آبان، اعتراضات مثل حوادثی به اشاره با وی ایسنا، گزارش راربه انتخابات افزود: انتخابات، از پیش اقتصادی مشکالت و سلیمانی سردار شهادت یمها،

از بیش ب50در شعبه یکرهزار انتخابات اجرای در کردیم. عمل بودیم، کرده تهیه که امنیتی اطلس براساس و نداشتیم امنیتی مشکل هیچگونه و کردیم گزار

داشتند.کترشنفرمیلیون

بخوانیدبیشتر

آبانحوادثشدگانکشتهآماراعالمتکلیفتعیینبرایشمخانیوفضلیرحمانیبهدولتنامه

جداسا به نیاز آمار است؛ کشور امنیت شورای موضوع این متولی شده؛ تکلیف تعیین ماه آبان کشتههای برزآمار مبنی ادعایی هدایت بهاره اگر / دارد ی
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متهم کیفرخواست فقط فعال زم اهلل روح پرونده، در / میشود فراهم او آزادی زمینه وثیقه، تودیع محض به شود؛ بررسی که کند اعالم باید دارد شتم و ضرب

ب / شده صادر اول /رگزارردیف ندادیم تشکیل پرونده خیابانها در حاضران عدد به ماه، آبان ماجرای در / است کار دستور در ماه آبان حوادث دادگاههای ی

شدقطعییستیهازمحیطاحکام/میشودآغازیرطبمحاکمهجلساتاسفندماهاز/شدصادرفرانسویشهرونددوکیفرخواست

یمرنداآنعمومیاعالمبرمبنیوظیفهایکردیم؛اعالمذیصالحمراجعبهراآمار/بپرسیدکشوریرزوازراآبانکشتههایآمارقانونی:پزشکیرئیس

بزو از بعد داد: ادامه کشور انتخابات،رگزاریر و279ی یافتند راه مجلس به شه11نفر در که دوم دور در مانده باقی برنماینده میشوند.ریور انتخاب میشود، گزار

میشود.مشخص1400سالدرمجلسمیاندورهایانتخاباتدرکردهاند،فوتکهاشرفیهآستانهوتهرانمنتخبینزجایگتکلیف

در ما نگاه ولی است، خورده اصالحیه انتخابات قانون به مجلس دوره هر در کرد: خاطرنشان انتخابات، قانون نواقص از انتقاد با همچنین فضلی رحمانی

سال در باشیم. داشته جامعی قانون انتخابات همه برای باید که است این کشور انتخابات1400وزارت چهار جمهورباید وریاست روستا و شهر شوراهای ی،

است.مشکلیکارکهکنیمگزارربقانونچهاربارایررهبگانرخبواسالمیشورایمجلسمیاندورهای

تص ادامه در کند،روی بررسی را آن نکرد فرصت مجلس ولی داد، دهم مجلس به را انتخابات جامع الیحه موقع به دولت کرد: طزیح قانونریرا اصالح ح

ط این بندهای سایر بند، چند جز ولی یافت، اولویت الیحه این بر مجلس وردر هستیم مصر جامع الیحه بر کشور وزارت در ما حال این با نشد. تصویب ح

نقش احزاب به انتخابات اجرای مسیر در باید شود. برطرف نواقص این باید و دارد اشکاالتی فعلی قانون دهد. قرار کار دستور در را آن خواستیم مجلس از

بدهیم.

انتخاباتزو گفت: الکترونیکی انتخابات اجرای لزوم درباره کشور که25یر دارد نیست.23فرایند الکترونیکی آرا شمارش و اخذ فقط و است الکترونیکی مورد

یم.رنداشدهفوتافرادشناسنامهازاستفادهیایررایگیدرتکراربنابراینشدگزارربالکترونیکیکامالهویتاحرازانتخابات،ایندر

اجرا گذشته انتخاباتهای در محدود صورت به الکترونیکی شمارش ما افزود: دارد، امنیت دغدغه نگهبان شورای آرا شمارش و اخذ در اینکه به اشاره با وی

بسا هم با را افزار نرم یا کنیم نظارت ما و بسازد را افزار نرم نگهبان شورای که است این ما پیشنهاد حتی و ایم تمامزکرده انتخابات اجرای آماده کامال ما یم.

هستیم.الکترونیکی

تحزو دلیل درباره کشور آمریر وسیله به خود آمریم کرد: خاطرنشان آخریکا و شده شروع اسالمی انقالب اول روز از دخالتهایش و است ما دشمن ینریکا

باشیم.داشتهحمایتتوقعنبایددشمنازمابود.برجامازخروجهممورد

ط آنها اینکه بیان با فضلی سوررحمانی تصزیسارح داشتند، ایران آبانری در کرد: آم98یح رسانههای سلطنتطلبان،رتمام جمله از ایران مخالف و یکا

ط از وقتی کرد. قطع اعتراضها در را اینترنت رحمانی میگویند میدادند. مسلحانه آموزش داعش و بایدرمناققین میدهند، نظامی آموزش اینترنت یق

در قاچاق سالح ورود حتی و بودند کرده آغاز را نظامی آموزش آبان، قبل ماه چند از بیندازند. راه داخلی جنگ ایران در میخواستند آنها شود. قطع اینترنت

بن شدن گران بودیم. کرده رصد را اقدامات این ما ولی بود، شده بیشتر بنزمرزها اگر شد. ایران در آشوب ایجاد برای بهانه سطحزین بود، ناآرامیها دلیل ین

میشد.گستردهترخیلیآرامیهانا

دا خویشتن به و نشد مردم با مسلحانهای مقابله هیچ آبان اعتراضات در داد: ادامه وقتیروی ولی است. موجود هم آن اسناد و میشد توصیه مراعات و ی

شود، مقابله آنها با باید میکنند، حمله پاسگاه چارچوبزبه در و دارد ارزش ما برای کشور امنیت میشوند. قربانی مردم نکند، دفاع انتظامی نیروی اگر یرا

رهب است. شده رسیدگی شده، زمینه این در هم تخلفی اگر شود. دفاع کشور امنیت از باید حوادثرقانون بررسی دستور ملی امنیت شورای دبیرخانه به هم ی

کردهام.ارایهگزارشچندینهممنکردهاند.ارائهزمینهایندرمختلفیگزارشهایهممسلحنیروهایدادهاند.راآبان

غمبا حوادث میشود. اعالم آبان کشتههای تعداد روزها همین گفت: فضلی حدودریررحمانی و داد حدود45یا40خ یعنی کشتهشدگان،20نفر درصد

میشوداعالمهاروزهمینآبانکشتههایتعدادکشور:یروزانتخاب:|خبرخبرادامهادامه
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شکا سگ با میگوید ترامپ االن شدند. شهید آنها و نبود سازمانی سالح که شدند کشته سالحهایی با که بودند میرود،رافرادی معترضان با مقابله به ی

میشود.یمرتحاست،دادهرااینترنتقطعدستوررحمانیچونمیگویند،ولی

۲۴اقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۱:۴۲-۹۹/۰۳/۱۰(یادادشتیکدربارهتوضیحی

تا در پیش روز سه عنوان8/3/1399یخرشوشان: با عبادینیا(یادداشتی احمد قلم به ایران) جامعه در ناموسی قتلهای شناختی پایگاههدغاغل(جامعه در (

سازمانرخب از نقل به آمارهایی یادداشت این در که منتشرشد شوشان قانونیی سالپزشکی در د1398کشور زنان قتل و نزاعها موضوع منتشرربا کشور کل

است.شده

خب پایگاه که است توضیح به شدهرالزم منتشر محتوای مسئولیت و ندارد تصرفی و دخل هیچ پایگاه این به نویسندگان توسط ارسالی مطالب در شوشان ی

است.یادداشتنویسندهبا

خب ادامهرپایگاه در نظر مورد یادادشت اصالح ضمن است رسانه یک اصلی رسالت و اولیه اصول از که مخاطب به صحیح رسانی اطالع راستای در شوشان ی

باشد.داشتهنظارتیربیشتدقتبامطالبواخبارانتشاردرروپیشمسیردرکردخواهدتالش

خب پایگاه مخاطبین است سازمانرگفتنی رسمی سایت به ها قتل و نزاعها آمار از رسمی اطالع برای توانند می شوشان قانونیی نشانیپزشکی به کشور

http://www.lmo.irکنند.مراجعه
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استانیاخبار

)۰۸:۴۸-۹۹/۰۳/۱۱(کرمانشاهاستانقانونیپزشکیدرکشورقانونیپزشکیسازمانرئیسسرزدهحضور

کرد.بازدیدکلادارهاینمختلفهایبخشازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلادارهدرزدهسرحضوربامسجدیدکتر

یکشنبه امروز سازمان11صبح رئیس مسجدی عباس دکتر ماه قانونیخرداد بهپزشکی سازمان رئیس عالی مشاور شمسیانی حسین دکتر همراه به کشور

کل اداره در سرزده قانونیصورت درپزشکی رو و مستقیم صورت به همکاران کار محل در حضور با کل اداره از بازدید ضمن و یافتند حضور کرمانشاه استان

نمودگفتگووآزمایشگاهپزشکیی،کمیسیونرمعاینات،اداواحدهایدرمختلفبخشهایکنانرکابارو

کا دوستانه گفتگوی قانونیکنانردر جپزشکی در مختلف بخشهای در همکاران نظر استماع ضمن مسجدی،ایشان دکتر با چالشهایرکرمانشاه و مشکالت یان

گرفتقراربخشهربهمربوط

نمود.بیانراالزمارشاداتیروبهرهارتقاوعملکردبهبودجهتدرمسجدیدکتر.همچنین

ایرانیانعصرروزنامهدیگر:منابع

)۰۵:۰۳-۹۹/۰۳/۱۰(اردبیلدرنزاعازناشیمراجعانافزایش

یافت.افزایشدرصد2.5آنماقبلسالمشابهمدتبامقایسهدراردبیلاستانقانونیپزشکیمراکزبهمراجعاتمیزانپارسال

کل اداره عمومی قانونیروابط مدتپزشکی این در داد: گزارش اردبیل و12استان مراکز571هزار به نزاع از ناشی صدمات با قانونینفر مراجعهپزشکی استان

کردند.

هستند.نزنفر386وهزارسهومرد185وهزار9تعدادایناز

بیشت نیز حاضر حال بهردر ارجاعی پروندههای قانونیین فرهنگساپزشکی با که میباشد نزاع با ارتباط اززدر میتوان اصولی و صحیح اطالعرسانی و ی

کاست.موارداینمیزان

است.خیابانییرگیردونزاعبهمربوطاردبیلاستاندرجرموقوعفراونیینربیشت،آماراساسبر

میکشاند.یردادگستبهرااردبیلاستاندررانفرهزار80میانگینطوربههرسالاجتماعیرفتارهایدرناپسندعاملیکعنوانبهخشونت

کار و کسب فضاهای تا گرفته خانواده اعضای از مختلف مکانهای در دیگران با مناسباتشان در خشونتآمیز و نادرست برخوردهای و رفتارها براثر تعداد این

میشود.کشیدهگروهییاوانفرادییهایرگیردونزاعبهکارشانآننظایروآموزشگاهها،معابر،

ایرناپیام/انتهای

خبرساواالنیرخبپایگاهدیگر:منابع

۱

۱
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)۰۵:۱۱-۹۹/۰۳/۱۰(گذشتکههفتهایدرسمناناستانخبرهایینرمهمت

بست کرونا، شرایط در سمنان وضعیت زردشدن ایرنا- بودنرسمنان- ثبت۴۰ی و میامی، و شاهرود در فطر نمازعید اقامه شاهرود، خون انتقال ساختمان افتتاح کرونا، خاطر به ۱۴نفر
بود.گذشتههفتهدرسمناناستانخبرهایینرمهمتجدید،وقف

خرداد دهم تا سوم (از گذشته هفته در سمنان برخی۹۹استان که بود فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، حوزههای در مختلفی اخبار و رخدادها شاهد (

میشود.مرورگزارشایندررویدادهاواخبارایناز

اجتماعی

کنت و ابتال کاهش به اشاره با شنبه روز سمنان استاندار آشناگر مرعلیرضا زمینهرل در سمنان استان گفت: ها رسانه به استان، این در کرونا از ناشی میر و گ

دارد.قرارزردوضعیتدراکنونورسیدهمهارولرکنتمرحلهبهکرونا،شیوع

م معاون سلمانپور مدیرناصر فورکز و حوادث واریت گفت: شنبه عصر شاهرود پزشکی های سواژیت خودروی پژورگونی کیلومتر۲۰۶ی -۲۰در آباد زمان محور

گذاشت.برجامجروحیکوکشتهچهاربردسکن،

بیما شیوع زمینه در سفید های شهرستان فهرست در میامی و شاهرود های شهرستان گفت: شنبه شامگاه شاهرود پزشکی علوم دانشگاه رییس چمن یررضا

گرفتند.قرارکرونا

بست تعداد گفت: شهر، این جمعه امام دفتر در سمنان استان در فقیه ولی نماینده با دیدار در پنجشنبه روز سمنان استاندار آشناگر بارعلیرضا کرونا شدگان ی

بیما باالی انتشار سرعت مرزروجود از استان بیمارستانهای در فقط۵۲۰ی نیز اکنون و نرفت فراتر این۴۰نفر به ابتال علت به استان درمانی مراکز در نفر

هستند.یربستویروس

شد.افتتاحکشورخونانتقالسازمانمدیرعاملعشقیپیمانحضورباروزچهارشنبهشاهرودخونانتقالساختمان

مدی بغدادی افزود:روحید ایرنا با گو و گفت در جمعه روز سمنان استان خون انتقال مشا۵۲کل و پالسما اهدای با کرونا از شکرانهربهبودیافته پویش در کت

شدند.سهیماستاندرویروساینبامقابلهدرسالمت

گفت: ایرنا به شنبه روز سمنان استان سالمت بیمه کل مدیر ممتحن بارمیلیارد۶۷۰رضا قرارداد طرف استان، تشخیصی و درمانی موسسههای مطالبه از یال

شد.پرداخت۹۸سالبهمربوطدرمانیخدماتارائهینهزهبابتسالمت،بیمه

باختند.جاناستاناینمحورهایدرگذشتهساعت۲۴تصادفهایاثربرنفر۶گفت:یکشنبهشامگاهسمناناستانراهپلیسرییسیرکبیتقیسرهنگ

کالپوش، انتظامی پاسگاه نیروهای تالش با گفت: یکشنبه شامگاه میامی انتظامی فرمانده عجم حسین دوم خا۱۵سرهنگ اوره شیمیایی کود شبکهرتن از ج

شد.ضبطوکشفشهرستانایندررسمی

غ پیکر گفت: ایرنا با گو و گفت در سهشنبه روز سمنان استان احمر هالل نجات و امداد معاون امین اینرمهدی گرمسار کوه بنه ارتفاعات رودخانه در شده ق

شد.پیداسهشنبهامروزصبحاستان

نورو مدیزمهدی قانونیکلری وپزشکی پنجهزار افزود: ایرنا، با گو و گفت در شنبه سه روز سمنان به۲۸استان بالینی معاینههای انجام برای گذشته سال نفر

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیبهنزاعدلیل

فرهنگی

نیر گفت: شنبه روز سمنان استان علمیه حوزههای مدیر رستمیان محمدحسن االسالم خورشیدیوحجت اعتبا۴۰گاه با دامغان علمیه حوزه بالغرکیلوواتی ی

رسید.یربهرهبردابهیالرمیلیون۲۹۰ومیلیاردسهبر
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گردشگ میراثفرهنگی، کل اداره حفاظت یگان فرمانده غالمی کربالیی گفت:رابوالقاسم ها رسانه به شنبه روز سمنان استان صنایعدستی و غیرمجاز۲ی حفار

شدند.دستگیرعتیقهاشیایکشفبراییرحفاهنگامسمناندر

شد.گزارربمیامیوشاهرودمسجدهایبرخیدربهداشتینکاتکاملرعایتبایکشنبهروزفطرسعیدعیدنماز

منصو مدیرفاطمه دوشنبهری روز سمنان استان حرفهای و فنی آموزش گفت:کل ایرنا و۳۹به مهارتهای۶۸هزار آموزش تحت گذشته سال استان در نفر

گرفتند.قرارحرفهایوفنی

گردشگ فرهنگی، میراث اداره رییس قاسمی میراثرمهدی بخش مصوبههای مطابق افزود: ایرنا، با گو و گفت در سهشنبه روز دامغان دستی صنایع و ی

جمهو رئیس دوم دور سفر در سمنان،رفرهنگی استان به هماکنونرمیلیارد۲۰ی که شد گرفته درنظر حصار تپه مرمت و ساماندهی منظور به اعتبار یال

است.یافتهتخصیص

منصو مدیرفاطمه مشاری منظور به استان، مهارتآموزان و مربیان گفت: رسانهها به شنبه سه روز سمنان استان ای حرفه و فنی آموزش کرونا،رکل مهار در کت

کردند.تولیدبهداشتینظارتباکالهویرپرستاایزولهلباسدست۶۰۰ماسک،عددهزار۳۰۰بربالغتاکنون

مدی دستورانی پایهرمحمد نهایی امتحانات پرورش، و آموزش وزارت ابالغ طبق کرد: بیان ایرنا با گو و گفت در سهشنبه روز سمنان استان پرورش و آموزش کل

نیست.استانیهماهنگصورتبهامتحاناتیرگزاربزمانوسوواالتولیمیشودگزارربخردادآخرتا۱۰ازیرحضوصورتبهمتوسطهنهم

گردشگ میراثفرهنگی، حفاظت یگان فرمانده غالمی کربالیی کرد:رابوالقاسم اعالم ها رسانه به چهارشنبه روز سمنان استان صنایعدستی و غیرمجازی حفار سه

شدند.دستگیرگرمساردرعتیقهاشیایبهدستیابیبرایتالشهنگام

س نقدی فناوررضا و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش گسترش شورای کرد: اعالم ها رسانه به چهارشنبه روز سمنان استان حرفهای و فنی دانشگاه ی،رپرست

کرد.موافقتدانشگاهایندر۱۳۹۹-۱۴۰۰تحصیلیسالبرایرشته۱۰تاسیسبا

گردشگ و دستی صنایع فرهنگی، میراث اداره رییس حسنی رضا تنرحمید هزار هفت بر افزون که این بیان با ایرنا، با گو و گفت در چهارشنبه روز شاهرود ی

رسید. ثبت به کرونا شیوع لحاظ از شهرستان این سفید وضعیت خاطر به اقامت تعداد این ،گفت: کردند اقامت شهرستان این در فطر سعید عید تعطیالت در

خی امور و اوقاف کل مدیر تدینی اسماعیل االسالموالمسلمین نیکرحجت شهروندان گفت: رسانهها به چهارشنبه عصر سمنان استان استانویه به١۴کار وقف

کردند.ثبت٩٩سالدریالرمیلیارد۴۴ارزش

اقتصادی

گفت: ها رسانه به شنبه روز سمنان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان معدنی صنایع و معادن امور معاون فروهر کرومیت۲۰محمد معدنی ماده درصد

میشود.تامینوتولیداستاناینمعدنهفتازکشور

حید آبخیزدارعلینقی و طبیعی منابع کل مدیر دریان شنبه روز سمنان استان افزود:وگفتری ایرنا با برایرمیلیارد۲۸۵گو ملی توسعه صندوق از اعتبار یال

گرفتهشد.ردرنظ۹۹سالبرایاستاناینبهیرآبخیزداعملیاتاجرای

س دل تشنه شرعلی از بازدید حاشیه در چهارشنبه روز سمنان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان بهرپرست سمنان افزود: سمنان در ایران فروسیلیس کت

میکند.تولیدویرفرآودرصد۷۵عیاربارامادهاینازتنهزار۲۵ساالنهکشور،فروسیلیسیومتولیدقطبعنوان

حید مدیرعلینقی آبخیزداریان و طبیعی منابع داشت:رکل ابراز ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز سمنان استان منظوری به استان این جنگلی ذخیرهگاههای

میشوند.حدودتعیینذخیرهگاهحفظوسودجویاندستکردنکوتاه

برنامه معاون محمدی محمد افزود:زیرگلچهره ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز شاهرود فرماندار توسعه و گذشته۳۷ی سال در شهرستان این راکد واحد

گشت.زباتولیدچرخهبهشاهرودتولیدیواحدهایازحمایتستادیرپیگیبا

گذشتکههفتهایدرسمناناستانهایخبرینمهمترایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۶:۲۳-۹۹/۰۳/۱۰(گذاشتجابهزخمیسهوکشتهیکبویراحمدوکهگیلویهدرتصادف

م رئیس ایرنا- مدیریاسوج- فورکز و حوادث یاسوجریت جاده ای گنجه دوراهی حوالی در پراید با پژو خودروی دستگاه یک برخورد اثر بر گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های یت
شدند.مصدومنفرسهوکشتهنفریکاصفهان،به

ساعت حدود در تصادف این داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز جلیل یاسوج۴۹و۸محسن محور در ای گنجه دوراهی حوالی امروز دقیقه

پیوست.وقوعبهاصفهانبه

بود.کردهفوتواردهجراحاتشدتسبببهآنهارسیدنازپیشپرایدخودرویرانندهاماشدنداعزاممنطقهبهاورژانسهایاکیپبالفاصلهافزود:وی

م مدیررئیس فورکز و حوادث کدریت و مادوان کد مادوان، کد های پایگاه های آمبوالنس اعزامی کدهای کرد: بیان بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های یت

شدند.اعزاممحلبه۷۰۷اصفهانبهیاسوجکمربندی

اورژانس های تکنسین توسط اولیه پزشکی خدمات ارائه از بعد حادثه این مصدوم سه داشت: ابراز دادهجلیل انتقال یاسوج بهشتی شهید بیمارستان به

شدند.

است.داشتهپیدرنخاعیضایعه۱۵۰وزخمیهزار۳۰کشته،هزاریکازبیش۹۵تا۱۳۹۰سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیسوانح

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار۶برافزون

آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب۹۶کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه

است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکهایاستانازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۴۰ازکمترداشتنبااستاناین

حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه ،۷۲۳استان شهرستان هشت دارای جمعیت نفر و۱۷هزار یکهزار و غربی۶۷۰بخش جنوب در سکنه دارای روستای

استشدهواقعایران

برناخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

گذشتکههفتهایدرسمناناستانهایخبرینمهمترایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۲

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KH1XJULC


)۰۸:۰۱-۹۹/۰۳/۱۰(فارس)(میدهنددستازراخودجانشدگیقرغاثردرنفر1200تا1000بینایراندرساالنه

غ باالی آمار - (پانا) عدمرشیراز بیانگر کشور در رودخانهها و آبگیرها در افراد شدن است،آق شهروندان توجه نیازمند که است رو پیش مخاطرات به نکردن توجه و شنا فنون از گاهی
تف مناطق به رفتن و هموطنان مسافرتهای افزایش و سو یک از مدارس تعطیلی شیراز نشانی آتش سازمان رییس گفته آمارغربه دیگر سوی از نوعیریحی به را فصل این در شدگی ق

است.نفرهزار388دنیهکلدرشدگیقرغازناشیگرمآمارحالیکهدرداردوجودقشدگیرغازناشیگرم1200تا1000بینساالنهایراندرکهنحویبهمیدهدافزایش

جا بهارسال بارندگیهای به اشاره با قانع هادی مناطقرمحمد شدن آب پر شاهد بارندگیها این پی در گفت: فارس استان جمله از کشور نقاط اغلب در ی

میرود.شماربهتابستانفصلجدیمشکالتازجملهقشدگیرغومناطقاینبهسفرافزایشوبودیماستانسطحرودخانههایودرآبگیرهاآبی

و امواج طنین آبی، سالزکرانههای هر و میبلعد را خود همراهان و آشنایان نا آبگیرها و رودخانه نیست؛ رودخانه ارمغان همه آب، و آسمان پیوند یبایی

غ خبر با را آبگیرها روی این کراهت آفرتابستان باز اند، رفته فرو آب کام در بیتوجهی سبب به هشدارها، تمامی رغم علی که افرادی شدن ورق میشود ینی

داد.رویایمنیمواردرعایتوعدمبیاحتیاطیدلیلبهبادنورآممسنیرودخانهدرنفردوباختنجاننیزامسالفروردین

تف مناطق به رفتن و هموطنان مسافرتهای افزایش و سو یک از مدارس تعطیلی داد: ادامه آمارغرقانع دیگر سوی از نوعیریحی به را فصل این در شدگی ق

دارد.وجودقشدگیرغازناشیگرم1200تا1000بینساالنهایراندرکهنحویبهمیدهدافزایش

غ برآورد کل تعداد راراو دنیا در شدگی غ388ق افزود: و برشمرد نفر مرهزار سومین شدگی، سقوطرق و ترافیکی سوانح از بعد غیرعمدی صدمات از ناشی گ

شود.میمحسوب

غ گفت: تحراو دالیل به که است جدی مسائل از یکی کودکان درمیان شدگی درق عدم و آنها کنجکاوی کودکان، حد از بیش کهرک مخاطراتی از صحیح ک

ازمهمت یکی فرزندان از والدین صحیح نظارت و مراقبت عدم همچنین شود، می مشاهده سنی گروههای سایر از بیش کند می تهدید را غرآنها عوامل قرین

.استکودکانمیاندرشدگی

غ به مربوط حوادث توجه قابل کاهش به اشاره با آمارراو استناد به گفت: قبل سال به نسبت امسال نخست ماهه سه در شدگی قانونیق استانپزشکی

سال اول ماهه سه در غ98فارس حادثه فوتیهای تعدادرتعداد فارس استان سطح در شدگی تعداد47ق این از که است بوده و14نفر خانم آقا33نفر نفر

طو به است جاربوده سال ماه فروردین ابتدای از که تعدادری تاکنون غ2ی به مربوط اعالمرعملیات شیراز نشانی آتش سازمان فرماندهی ستاد به شدگی ق

.اشتداشتهکاهشیروندگذشتهسالبهباتوجهآماراینکهکردندفوتنفر3متاسفانهتعداداینازکهشد

خوددا ممنوعه مناطق در کردن شنا از تا خواست نوجوانان و جوانان بخصوص و شهروندان از شیراز نشانی آتش سازمان بهررییس کامل اشرافیت و کرده ی

کنند.یرخودداتاالبهاورودخانههاعمیقنقاطدرحضورازندارندشنافنونباالزمآشناییکهصورتیدروباشندداشتهیحیرتفمنطقه
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)۲۱:۵۷-۹۹/۰۳/۱۰(فارس)(کنندیرخودداممنوعهمناطقدرکردنشناازشهروندان

شهردا رسانی طاالع پایگاه گزارش جاربه بهارسال گفت: باره این در قانع هادی محمد شیراز، بارندگیری شاهد فارس استان جمله از کشور نقاط اغلب در ی

چشمگی غرهای آن تبع به و شد استان سطح های رودخانه و گیرها درآب آبی مناطق شدن آب پر سبب امر این که بودیم جدیری مشکالت ازجمله شدگی ق

تف مناطق به رفتن و هموطنان های مسافرت افزایش و سو یک از مدارس تعطیلی که چرا رود می شمار به تابستان آمارغرفصل دیگر سوی از شدگیریحی ق

بین ساالنه ایران در که نحوی به دهد می افزایش نوعی به را فصل این غرم1200تا1000در از ناشی غرگ برآورد کل تعداد و دارد وجود شدگی شدگیرق ق

شود.میمحسوبسقوطوترافیکیسوانحازبعدعمدیغیرصدماتازناشیگرمسومینکهاستنفرهزار388دنیادر

غ : گفت ادامه در تحروی دالیل به که است جدی مسائل از یکی کودکان درمیان شدگی درق عدم و آنها ،کنجکاوی کودکان حد از بیش ازرک صحیح ک

ازمهمت یکی فرزندان از والدین صحیح نظارت و مراقبت عدم ،همچنین شود می مشاهده سنی های گروه سایر از بیش کند می تهدید را آنها که ینرمخاطراتی

.باشدمیکودکانمیاندرشدگیقرغعوامل

تص غروی ازحوادث ناشی های فوتی تعداد کرد: جاریح سال در نشانی آتش سازمان اعزامی های عملیات به توجه با استان در شدگی قابلرق طور به ی

آمار استناد به همچنین و است کرده پیدا کاهش قانونیتوجهی سالپزشکی اول ماهه سه در فارس غ98استان حادثه های فوتی سطحرتعداد در شدگی ق

تعداد فارس تعداد47استان این از که است بوده و14نفر خانم طو33نفر به است بوده آقا جارنفر سال ماه فروردین ابتدای از که تعدادری تاکنون 2ی

غ به مربوط متاسفانهرعملیات تعداد این از که شد اعالم شیراز نشانی آتش سازمان فرماندهی ستاد به شدگی سال3ق به باتوجه آمار این که کردند فوت نفر

اشت.داشتهکاهشیروندگذشته

شیرازیرشهرداسایتدرخبراصللینک

)۰۸:۴۹-۹۹/۰۳/۱۰(شرقیآذربایجاندررانندگیتصادفاتازناشیمصدومیتومیروگرمکاهش

م گفت: شرقی آذربایجان قانونی پزشکی کل مدیر شرقی استان،رایسنا/آذربایجان قانونی پزشکی ادارات به ارجاعی امسال فروردین در رانندگی حوادث از ناشی میر و که42گ بود نفر
است.داشتهکاهشدرصد28حدودگذشتهسالمشابهزمانمدتبامقایسهدرآماراین

استان در مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات مجموع از کرد: اظهار خبر این اعالم با فرد صفائی نفر38علی چهار و مرد هزنفر که بودند بهرن کدام

است.یافتهکاهشدرصد67و17ترتیب

بیشت افزود: باروی ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه28ین برون های جاده در روستایی،رفوتی و شه11ی درون مسیرهای در ی،رنفر

خا های جاده در نفر خاریک نیز تعداد این نفراز یک مذکور مدت طی همچنین است؛ شده گزارش راهها سایر و نامعلوم و استان از حرج از جادهرج موارد(یم

است.کردهفوتتصادفاززمانروز30ازبیشفاصلهبانفرنیزیکوغیرترافیکی)

ادارات به کننده مراجعه رانندگی حوادث مصدومین تعداد امسال فروردین طی در اینکه اعالم با همچنین قانونیوی است،750استانپزشکی بوده نفر

تعداد این از و600گفت: هزاروزنفر150نفرمرد یک ترافیکی حوادث مصدومان تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این بودند، 424ن

است.یافتهکاهشدرصد47حدودبودشدهگزارشنفر

عمومی روابط گزارش قانونیبه سالپزشکی طی در رانندگی تصادفات از ناشی تلفات کل تعداد شرقی، استان98آذربایجان تعداد882در این از که بود نفر
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وزنفر177 درسال705ن نیز حوادث این مصدومین و بوده مرد بر98نفر و17بالغ که126هزار شده گزارش و4نفر آنان800هزار از وزنفر 326هزارو12ن

است.بودهمردنفر

پیامانتهای

منیزرتبآینده،اقتصادتابناک،یرخبپایگاهامین/روزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۱۱-۹۹/۰۳/۱۰(نفر750شدنمصدومباختند/جانآذربایجانشرقیدررانندگیحوادثدرنفر42

بود.نفر42شرقیآذربایجاناستانقانونیپزشکیاداراتبهارجاعیامسالفروردیندررانندگیحوادثازناشیمیروگرمگفت:شرقیآذربایجاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز فرد صفایی تبوعلی در فارس خبرنگار با مرگو داشت: اظهار اداراتریز به ارجاعی امسال فروردین در رانندگی حوادث از ناشی میر و پزشکیگ

شرقیقانونی آذربایجان ها42استان کشته تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این که بود حدود58نفر بوده کاهش28نفر درصد

است.داشته

استان در مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات مجموع از افزود: و38وی مرد هزنفر4نفر که بودند ترتیبرن به است.67و17کدام یافته کاهش درصد

بیشت گفت: فرد بارصفایی ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه28ین برون های جاده در روستایی،رفوتی و درون11ی مسیرهای در نفر

خارشه های جاده در نفر یک خاری، نیز تعداد این از نفر یک مذکور مدت طی در همچنین است، شده گزارش راهها سایر و نامعلوم و استان از حرج از یمرج

است.کردهفوتتصادفزمانازروز30ازبیشفاصلهبانیزنفریکوغیرترافیکی)موارد(جاده

قانونیکلرمدی اداراتپزشکی به کننده مراجعه رانندگی حوادث مصدومان تعداد امسال فروردین طی در اینکه اعالم با قانونیاستان نفر750استانپزشکی

تعداد این از گفت: است و600بوده یکزنفر150نفرمرد ترافیکی حوادث مصدومین تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این بودند، ن

است.یافتهکاهشدرصد47حدودبودشدهگزارشنفر424هزارو

سال طی در رانندگی تصادفات از ناشی تلفات کل تعداد کرد: خاطرنشان استان98وی تعداد882در این از که بود وزنفر177نفر است705ن بوده مرد نفر

باشند.میمردنفر326هزارو12ونزآنانازنفر800وهزار4کهاستشدهگزارشنفر126وهزار17بربالغ98درسالنیزحوادثاینمصدومان

60002پیام/انتهای

افقیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

شرقیآذربایجاندرگیداننرتصادفاتازناشیمصدومیتومیروگمرکاهشایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۲
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)۰۹:۱۶-۹۹/۰۳/۱۰(شمالیخراساندرپزشکیقصورمدعیانپروندهافزایشخبرداد:مسئولیک

مدی شمالی افزایشرایسنا/خراسان آن قبل سال مشابه مدت به نسبت گذشته سال طی استان در پزشکی قصور مدعیان های پرونده تعداد گفت: شمالی خراسان قانونی پزشکی کل
است.یافته

گفت در محمدزاده اظهاوحسن ایسنا با تعدادرگو گذشته سال طی سال142کرد: در تعداد این که شد تشکیل استان در پزشکی قصور مدعی 97،101پرونده

است.داشتهافزایشپرونده41حدودکهاستبودهپرونده

مجموع از داد: ادامه پزشکی142وی قصور و86پرونده مصدومیت بخش در قصور56فقره بخش در بررسی از پس که است متوفیات خصوص در نیز فقره

اند.شدهمحکومنفر10وتبرئهنفر46نیزهافوتیبخشدروشدندمحکومنفر30وتبرئهنفر56پزشکی

گذشته سال طی نیز پزشکی روان بخش در اینکه به اشاره با سال39وی در و استان97پرونده در کمیسیون36نیز بخش افزود: است، شده تشکیل پرونده

در مهمی قانونیبحث کاپزشکی حجم که وربوده بودن مهجور فرد، روان وضعیت بررسی کیفی، تحمل پزشکی، روان قبیل از مهمی موارد و دارد باالیی ی

شود.میبررسیآندرزوجینروانسالمت

از بیش اینکه به اشاره با به7265محمدزاده گذشته سال در نزاع مدعی نفر قانونیهزار سالپزشکی که نزاع مدعی تعداد این از گفت: کردند، مراجعه استان

بودند.نزنفر351وهزاردوومردنفر914وهزارچهاراندکردهمراجعهاستانقانونیپزشکیبهگذشته

اینکه بیان با و191وی مرد مدعیان میان در نزاع مدعیان35مورد میان در هم مجموعزمورد در گذشته سال داد: ادامه است، بوده ساختگی مورد226ن

شد.تشکیلاستانقانونیپزشکیدرساختگینزاعپرونده

سال در یادآورشد: آن، از قبل سال به نسبت گذشته سال طی نزاع مدعی پرونده درصدی دو افزایش به اشاره با زاده و97محمد هزار هفت به111نیز نفر

بودند.نزنفر238وهزاردوومردنفر873وهزارچهارکهکردندمراجعهقانونیپزشکیمراکزبهنزاعازناشیصدماتعلت

پیامانتهای

بهارروزنامهدیگر:منابع

نفر750شدنمصدومباختند/جانآذربایجانشرقیدرگیداننرحوادثدرنفر42س:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۲۱-۹۹/۰۳/۱۰(ندارندقانونیپزشکی،ایالمشهرستان5ایالم:استاندار

است.شدهکارهادریعرتسباعثاستاندردستگاهیبینتعاملگفت:وکردتاکیداستانشهرستانهایدرقانونیپزشکیاستقرارضرورتبرایالماستاندارایالمایسنا/

سازمان رئیس آرانی» مسجدی «عباس دیدار در سلیمانیدشتکی» قانونی«قاسم اینپزشکی در شده ارائه خدمات و ها تالش زحمات، از تشکر ضمن کشور

استان در تالش و کار روی پیش مثبتی فضای امروز مهم این و دارد وجود مجموعهها همه بین خوبی بسیار همگرایی و تعامل استان در کرد: اظهار حوزه،

است.کردهایجاد

استقرار خواستار قانونیوی ازپزشکی گفت: و شد استان های شهرستان برخی استان11در دارای6شهرستان قانونیشهرستان دیگر5وپزشکی شهرستان

هستند.ادارهاینفاقد

تص ایالم استقرارراستاندار کرد: قانونییح مسافتپزشکی که شهرستانها برخی مزدر تا اینریادی در اهلل انشاء که است بیشتر ضرورت دارای دارند استان کز

داد.خواهیمانجامباشدنیازکمکیهرراستا

سازمان رئیس آرانی مسجدی عباس ادامه قانونیدر باپزشکی دولتی های دستگاه مجموعه و استاندار خوب تعامل و همراهی از تشکر ضمن نیز کشور

میشود.اجراخوبیومطلوبشکلبهایالماستاندررونداینوخوشبحانهاستتعاملبانیزماکاربنایگفت:استانقانونیپزشکیمجموعه

کارشناسی نظرات که اینکه بیان با قانونیوی حدودپزشکی گفت: است، قضات احترام مورد اساسی راهبرد یک های85بعنوان پرونده پزشکیدرصد

است.پزشکیمعایناتبهمربوطقانونی

پیامانتهای

کردپرستابناک،یرخبپایگاهشبستان/ایرنا،خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

لیشمااسانخردرشکیپزقصورمدعیانپروندهایشافزداد:خبرمسئولیکایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۸:۲۳-۹۹/۰۳/۱۰(عکس+حشرهیکنیشباتهرانیساله10دخترتلخگرم

کرد.عنوانراگرماصلیعلتماه19ازبعدقانونیپزشکباالخرهاینکهتابودمرموزوکومشکتهرانیساله10دختریناژرگرم

از نقل به شمانیوز گزارش مربه از ماه نوزده : ررکنا معمای و تلخ نهژگ کمیسیون نظر با مرموز پرونده این سرانجام درنهایت و میگذرد ساله ده ینای

قانونینفره رپزشکی شد. مشخص رژتهران میداد. نشان را همین هم ابتدا از شواهد بود. باخته جان حشره نیش اثر بر سالژینا آبان هفتم از٩٧ینا وقتی

مشک طرز به برمیگشت، خانه به رومدرسه نماند. بدنش در جانی دیگر روز آن فردای تا که آنقدر شد؛ بدحال خانوادهاشژکی و مرد خواب در و خانه در ینا

نمیشد.آشکارکهحقیقتیرفتند؛حقیقتکشفدنبالبهغمگینوگردانرس

کردفاشرایناژرگرمعلتتهرانقانونیپزشکیماه19ازپس

مط بیجواب سوال ررچندین بود. اینژح داد؟ جان خونش داخل سم علت به او پزشکان نظر اساس بر که بود افتاده اتفاقی چه مدرسهاش در مرد؟ چرا ینا

ر همکالسیهای که بود حالی مژدر این راز گرینا خاطر به مدرسه در روز همان دختربچه این که گفتند آنها کردند. فاش را تلخ حشرهزگ یک نیش یدگی

احتمال به میشد گفته که حشرهای بود؛ رفته حال رزاز همکالسیهای است. بوده زنبور یا عقرب اینژیاد نیش خاطر به روز آن دختربچه این که گفتند ینا

کردند. شکایت مدرسه مدیر از دختر این مادر و پدر که بود آن از بعد بود. شده حال سر کمی دوباره و آمده هوش به هم بعد دقایقی و رفته حال از حشره

ج بخش دادسرای در پرونده این آن از بررسیهایوپس و شد بررسی همدان قانونیکار مپزشکی علت برای شد.رهمدان آغاز دختربچه این م9گ از گرماه

ر مژمرموز علت نشد. مشخص پرونده این سرانجام ولی گذشت ورینا نشد داده تشخیص بهدرستی همدانی ساله ده دختر این قانونیگ وجودپزشکی با هم

م دقیق علت نتوانست ررکالبدشکافی فوت علت آنها از کدام هر که شد صادر سازمان این سوی از نامه چهار کند. تعیین را کردند.ژگ اعالم مختلفی موارد را ینا

شد.اعالمنامشخصگرمعلتدیگرباروبودآمفتامینومتادونمصرفوداروییمسمومیتازصحبتیکبار

حشرهنیشاثربرساله10ینایژرگرم

کا جلسه دو در که پزشکی کمیسیون شرنتیجه این به شد، بررسی مطری بالینی عالیم به توجه با حشره گزش ادعای با فوت «ارتباط بود: جانبرح از حشده

تأثی استفادهشده الکل نیست. احراز قابل پزشکی نظر از زمانی فاصله و نیاروالدین ندارد. فوت و عارضه بدترشدن در استزی گاز نمونه از معاینه انجام به یلری

و داروها نظر از استان دو هر نتیجه که گرفت قرار مجدد آزمایش مورد مختلف استان دو آزمایشگاه در باقیمانده سمشناسی نمونههای نیست. استفادهشده

آزمایشگاهی).خطای(میشودتلقییکنلمکانمالیرکزرمسمشناسینتیجهفلذاشد.گزارشمنفیسموم

است.»تشنجیاحادعروقی-قلبیحوادثفوتحرمطعللسفید)(کالبدشناسیبودهنامشخصفوتاصلیعلتفوقتوضیحاتبهتوجهبا

از پس اینکه ر١٩تا مادر کهژماه : گفت گذشته روز قانونیینا مپزشکی «رتهران است: کرده تأیید را حشره نیش علت به سختی١٩گ خیلی دویدیم. ماه

م کشیدیم. عذاب متادونرکشیدیم. مصرف اثر بر میگفتند اینکه کرد. نابود را ما خانواده دیگر طرف از ماجرا حقیقت روشننشدن طرف، یک از دخترمان گ

مقصر مرا همه و دارد حقیقت موضوع این میکردند تصور هممحلیها و مردم گذاشت. تأثیر من آبروی و حیثیت در خیلی است، باخته جان شیشه و

بیآبروشدنم باعث که کسانی از دارم. شکایت مدرسه مدیر از هم هنوز هستم. ماجرا این پیگیر آخرش تا هم من شد. روشن حقیقت باالخره ولی میدانستند

فک و میبردم دکتر پیش را بچهام بود، داده اطالع ما به زودتر مدرسه مدیر اگر دارم. شکایت حاالربودند، ندهد. جان مظلومانه اینطور تا میکردم برایش ی

باشم.»شکایتموضوعپیگیرصراحتبامیتوانمقانونیپزشکییهرنظبا

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۲۳:۲۳-۹۹/۰۳/۱۰(همدان)و(تهرانحشرهنیشاثربرسالهدهینایژرگرم

م از ماه ررنوزده معمای و تلخ رژگ شد. مشخص تهران قانونی پزشکی نفره نه کمیسیون نظر با مرموز پرونده این سرانجام درنهایت و میگذرد ساله ده جانژینای حشره نیش اثر بر ینا
میداد.نشانراهمینهمابتداازشواهدبود.باخته

گزارش جوان،به خبرنگاران باشگاه وبگردی سالژرگروه آبان هفتم مشک٩٧ینا طرز به برمیگشت، خانه به مدرسه از فردایووقتی تا که آنقدر شد؛ بدحال کی

ر نماند. بدنش در جانی دیگر روز سژآن خانوادهاش و مرد خواب در و خانه در نمیشد.رینا آشکار که حقیقتی رفتند؛ حقیقت کشف دنبال به غمگین و گردان

مط بیجواب سوال ررچندین بود. درژح این داد؟ جان خونش داخل سم علت به او پزشکان نظر اساس بر که بود افتاده اتفاقی چه مدرسهاش در مرد؟ چرا ینا

ر همکالسیهای که بود مژحالی این راز گرینا خاطر به مدرسه در روز همان دختربچه این که گفتند آنها کردند. فاش را تلخ حالزگ از حشره یک نیش یدگی

احتمال به میشد گفته که حشرهای بود؛ رزرفته همکالسیهای است. بوده زنبور یا عقرب ازژیاد حشره این نیش خاطر به روز آن دختربچه این که گفتند ینا

بود.شدهحالسرکمیدوبارهوآمدههوشبههمبعددقایقیورفتهحال

ج بخش دادسرای در پرونده این آن از پس کردند. شکایت مدرسه مدیر از دختر این مادر و پدر که بود آن از بررسیهایوبعد و شد بررسی همدان پزشکیکار

مقانونی علت برای شد.رهمدان آغاز دختربچه این م۹گ از ررماه مرموز مژگ علت نشد. مشخص پرونده این سرانجام ولی گذشت، دهرینا دختر این گ

و نشد داده تشخیص بهدرستی همدانی قانونیساله مپزشکی دقیق علت نتوانست کالبدشکافی وجود با سازمانرهم این سوی از نامه چهار کند. تعیین را گ

ر فوت علت آنها از کدام هر که شد دیگرژصادر بار و بود آمفتامین و متادون مصرف و دارویی مسمومیت از صحبت بار یک کردند. اعالم مختلفی موارد را ینا

شد.اعالمنامشخصگرمعلت

کا جلسه دو در که پزشکی کمیسیون شرنتیجه این به شد، بررسی مطری بالینی عالیم به توجه با حشره گزش ادعای با فوت «ارتباط بود: جانبرح از شده ح

تأثی شده استفاده الکل نیست. احراز قابل پزشکی نظر از زمانی فاصله و نیاروالدین ندارد. فوت و عارضه بدترشدن در استزی گاز نمونه از معاینه انجام به یلری

و داروها نظر از استان دو هر نتیجه که گرفت قرار مجدد آزمایش مورد مختلف استان دو آزمایشگاه در باقیمانده سمشناسی نمونههای نیست. شده استفاده

آزمایشگاهی).خطای(میشودتلقییکنلمکانمالیرکزرمسمشناسینتیجهفلذاشد.گزارشمنفیسموم

است.»تشنجیاحادعروقی-قلبیحوادثفوتحرمطعللسفید)(کالبدشناسیبودهنامشخصفوتاصلیعلتفوقتوضیحاتبهتوجهبا

ازرپیگی ما قانونییهای ازپزشکی پس اینکه تا میکرد. تأیید را موضوع همین کموبیش هم ر١٩تهران مادر کهژماه گفت ما خبرنگار به دیروز صبح پزشکیینا

مقانونی «رتهران است: کرده تأیید را حشره نیش علت به م١٩گ کشیدیم. عذاب کشیدیم. سختی خیلی دویدیم. روشننشدنرماه طرف، یک از دخترمان گ

تأثیر من آبروی و حیثیت در خیلی است، باخته جان شیشه و متادون مصرف اثر بر میگفتند اینکه کرد. نابود را ما خانواده دیگر طرف از ماجرا حقیقت

پیگیر آخرش تا هم من شد. روشن حقیقت باالخره ولی میدانستند، مقصر مرا همه و دارد حقیقت موضوع این میکردند تصور هممحلیها و مردم گذاشت.

بود، داده اطالع ما به زودتر مدرسه مدیر اگر دارم. شکایت بودند، بیآبروشدنم باعث که کسانی از دارم. شکایت مدرسه مدیر از هم هنوز هستم. ماجرا این

فک و میبردم دکتر پیش را نظربچهام با حاال ندهد. جان مظلومانه اینطور تا میکردم برایش قانونییهری شکایتپزشکی موضوع پیگیر صراحت با میتوانم

باشم.»
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امروزاصفهانفارس،خلیجفرارو،یرخبپایگاهشهروند/روزنامهپانا/یرگزارخبدیگر:منابع

۵

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MH1X3ARN


همدان)وان(تهرهحشرنیشاثربرلهسادهینایرژگمران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۳/۱۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۳/۱۱۱۳۹۹/۰۳/۱۱

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۳/۱۱
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	دستور رییس سازمان پزشکی قانونی برای تسریع رسیدگی به پرونده آسیه پناهی (۹۹/۰۳/۱۱-۰۸:۱۴)
	رئیس سازمان پزشکی قانونی: ۸۵ درصد پرونده های پزشکی قانونی مربوط به معاینات پزشکی است (۹۹/۰۳/۱۰-۱۱:۰۳)
	رئیس پلیس راهور: کاهش تلفات رانندگی دغدغه جدی دولت نیست (۹۹/۰۳/۱۰-۰۶:۲۴)
	عاملانی که در جادههای کشور رژه مرگ میروند؛ رمزگشایی از تصادفات جادهای (۹۹/۰۳/۱۰-۲۰:۱۱)
	وزیر کشور: تعداد کشتههای آبان همین روزها اعلام میشود (۹۹/۰۳/۱۰-۲۰:۳۲)
	توضیحی درباره یک یادادشت (۹۹/۰۳/۱۰-۲۱:۴۲)
	اخبار استانی
	حضور سرزده رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پزشکی قانونی استان کرمانشاه (۹۹/۰۳/۱۱-۰۸:۴۸)
	افزایش مراجعان ناشی از نزاع در اردبیل (۹۹/۰۳/۱۰-۰۵:۰۳)
	مهمترین خبرهای استان سمنان در هفتهای که گذشت (۹۹/۰۳/۱۰-۰۵:۱۱)
	تصادف در کهگیلویه و بویراحمد یک کشته و سه زخمی به جا گذاشت (۹۹/۰۳/۱۰-۰۶:۲۳)
	سالانه در ایران بین 1000 تا 1200 نفر در اثر غرق شدگی جان خود را از دست میدهند (فارس) (۹۹/۰۳/۱۰-۰۸:۰۱)
	شهروندان از شنا کردن در مناطق ممنوعه خودداری کنند (فارس) (۹۹/۰۳/۱۰-۲۱:۵۷)
	کاهش مرگ و میر و مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی در آذربایجان شرقی (۹۹/۰۳/۱۰-۰۸:۴۹)
	42 نفر در حوادث رانندگی در آذربایجانشرقی جان باختند/ مصدوم شدن 750 نفر (۹۹/۰۳/۱۰-۰۹:۱۱)
	یک مسئول خبرداد: افزایش پرونده مدعیان قصور پزشکی در خراسان شمالی (۹۹/۰۳/۱۰-۰۹:۱۶)
	استاندار ایلام: 5 شهرستان ایلام ، پزشکی قانونی ندارند (۹۹/۰۳/۱۰-۱۱:۲۱)
	مرگ تلخ دختر 10 ساله تهرانی با نیش یک حشره + عکس (۹۹/۰۳/۱۰-۱۸:۲۳)
	مرگ رژینای ده ساله بر اثر نیش حشره (تهران و همدان) (۹۹/۰۳/۱۰-۲۳:۲۳)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۳/۱۱
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




