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ستادیاخبار

)۰۹:۱۰-۹۹/۰۳/۱۱(پناهیآسیهپروندهبهرسیدگییعرتسدرسازمانرییسدستور

ج در یکشنبه روز کشور قانونی پزشکی سازمان رییس ایرنا- سخره»رکرمانشاه- پناهی «آسیه پرونده به رسیدگی روند و فوت علت تعیین تخصصی مراحل کرمانشاهیزیان کپرنشین ن
کرد.صادرپروندهایننتیجهاعالمدردقتوسرعتنهایتگرفتنرکابهخصوصدرراالزمدستوراتوگرفتقرار

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره گزارش قانونیبه مسجدیپزشکی عباس دکتر ادارهکشور، از سرزده صورت به کرمانشاه به سفر در امروز صبح

کرد.بازدیداستاناینقانونیپزشکیکل

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

کرد.گووگفتودیدار

سازمان قانونیرییس پرسنلپزشکی با دیدار قانونیدر کاپزشکی پیشنهادات و نظرات شنیدن ضمن جرکرمانشاه در هایرکنان، کاستی و مشکالت برخی یان

گرفت.قرارکلادارهایندرموجود

است.کرمانشاهاستانبهسفردرقانونیپزشکیسازمانرییسهایبرنامهدیگرازکرمانشاهاستانیردادگستکلرییسزادهتوسلیبادیدار

) گذشته هفته شنبه اجراییاتتاردیبهش۳۰سه ماموران پناهی»،رشهردا) «آسیه خانه کرمانشاه شهزی انتهای در نشین آلونک دلیلرن به را سجادیه ک

کردند.یبرتخقویفشارقربوسبزفضاییمرحدرغیرقانونیسازوساخت

تخ از اجراییاترپس خودروی سوار شهر، جنوب در سفید» «چشمه کمپ به انتقال برای پناهی خانم کپر، ویب شد قلبی سکته دچار انتقال مسیر در اما شد

داد.دستازراخودجان

وطناقتصاد،دنیاییزد،آفتابحمایت،روزنامهایسنا/سیما،وصداایکنا،یا،رآبرنا،خبرنگاران،باشگاهمیزان،موج،دانشجو،فارس،ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع
آنالین،تجارتفارس،اکواکونومیست،ایراننیوز،افکارآنالین،ایرانایران،صباپارسینه،ایران،عصرجماران،خبرآنالین،دانا،انتخاب،الف،یرخبپایگاهامروز/

آنالیناعتمادکنا،رآنالین،گررکااطلس،ی،رفوخبرنیوز،مروروانا،ها،ینربرتروزنو،سنقر،یبونرتالبرز،سبزنیوز،گذارکردپرس،آینده،اقتصاد
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)۰۴:۱۵-۹۹/۰۳/۱۲(میشوددنبالعلمیشیوههایینراستانداردتباپناهی»«آسیهپرونده

)۲۰:۱۳-۹۹/۰۳/۱۱(آبانجانباختگانمحاسبهفرمول

آما بار اولین برای گذشته، سال ماه آبان حوادث از ماه هشت حدود گذشت پس تقرهمدلی| وری رسمی صورت به حوادث این کشتهشدگان تعداد از یبی

تلوی زنده برنامه یک در و گذشته شب فضلی، رحمانی عبدالرضا شد. اعالم دولتی، مسئول مقام یک تشزتوسط با کشور،ریونی وزارت عملکرد درصد20یح

حدود را حوادث این در کشتهشدگان کرد45یا40از تاکید البته فضلی شدهاند. شهید غیرسازمانی، سالحهای با افراد این که کرد اظهار او کرد. اعالم نفر

گمانه ایجاد باعث کل، از درصدی صورت به حوادث این کشتهشدگان از بخشی تعداد اعالم شد. خواهد اعالم آبان کشتههای کامل تعداد روزها همین که

است.شدهحوادث،اینکشتهشدگانکلتعدادمورددرمتفاوتیزنیهای

و اظهارات به واکنش در عبدی نوشت:«اگرزعباس ماه آبان اعتراضات کشتهشدگان آمار درباره کشور حدود45تا40یر آنان از یعنی20نفر شوند، 200درصد

میشود225تا کنیم هم گرد را رقم اگر حاال کنید. اعالم میخواهید که است تعدادی چرا250نفر، که میماند باقی نکته این است:«فقط داده ادامه او نفر.»
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و اسم با و شود مافات جبران حداقل هست، هم خوبی کار البته و میشود اعالم که حاال باشد؟ نداشته تبعات همه این که نشد اعالم آبانماه همان آمار، این

باشد.»داشتهیردیگادعاینمیتواندکسییراینطونماند.باقیشائبهایهیچدیگرتاشونداعالمنیزگرمعلتوواقعهمحلویخرتاورسم

گفت ادامه در فضلی طورحمانی ماه آبان حادثه در بیگانگان برخی اینکه بیان با خود سورگوی تصزیسارح داشتند، را ایران آبانری کرد:«در تمام98یح ،

آم طررسانههای این از نظامی آموزش را اینترنت قطع دلیل او میدادند.» مسلحانه آموزش داعش، و مناققین سلطنتطلبان، جمله از ایران مخالف و یقریکا

کرده آغاز را نظامی آموزش آبان، از قبل ماه چند از کرد:«آنها اشاره همچنین فضلی بیندازند.» راه داخلی جنگ ایران در میخواستند داد:«آنها ادامه و دانست

بن شدن گران بودیم. کرده رصد را اقدامات این ما ولی بود شده بیشتر مرزها در قاچاق سالح ورود حتی و اگرزبودند شد. ایران در آشوب ایجاد برای بهانه ین

میشد.»گستردهترخیلیناآرامیهاسطحبود،ناآرامیهادلیلینزبن

خویشتندازو به و نشد مردم با مسلحانهای مقابله هیچ آبان، اعتراضات داد:«در ادامه کشور است.ریر موجود هم آن اسناد و میشد توصیه مراعات و ی

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

است.»شدهرسیدگیشده،زمینهایندرهمتخلفیاگرشود.دفاعکشورامنیتازبایدقانونچارچوب

و سوی از حالی در آمار این حدودی عنوانزاعالم مختلف، مسئوالن توسط نزدیک آیندهای در آن اعالم خبر بارها این از پیش تا که میگیرد صورت کشور یر

بود.شده

د آمار براساس دادستانی زودی به که بودند کرده اعالم بارها قضائیه قوه سخنگوی عرف جمال همچنین و دولت سخنگوی ربیعی، قانونی،رعلی پزشکی از یافتی

ام کرد. خواهد اعالم را دقیق طورآمار به کنند. منتشر زمینه این در را خود گمانهزنیهای خارجی رسانههای تا شد باعث و نکرد پیدا تحقق البته که یکهری

از بیش کشتهشدگان این آمار رویترز سوی از گزارشی در آما1500حتی شد. اعالم تکذیبرنفر مورد و نشد تائید مسئولین سوی از آن صحت البته که ی

در کشتهشدگان آمار اعالم در مراجع این و نیست معتبر آمار این بود: گفته المللی بین نهادهای سوی از شده اعالم آمار اعتبار درباره عرف جمال گرفت. قرار

و کردند اعالم را عددی یک کردند. مبالغه و اغراق خارجی رسانههای بود: گفته باره این در نیز روحانی جمهور رئیس حتی میکنند. غلو کشور اخیر ناآرامیهای

اختیار در آمارش شدهاند کشته نفر چند اینکه بود: گفته صحیح آمار مورد در همچنین او است. نادرست کامال اینها بردند. باال نفر صد نفر صد پزشکیروزانه

فاصلهقانونی میشود اعالم رسانهها در آنچه با شده اعالم آنچه واقعی آمار اما نیست، مشکلی و کنند اعالم میتوانند و است اززکشور پس البته دارد. یادی

رئیس آرانی، مسجدی عباس اظهارات قانونیاین نداپزشکی رابطه این در نکتهای ما کند. اعالم را آمار این باید دولت کرد: اعالم گفتهرکشور همچنین او یم.

ندا آن عمومی اعالم بر مبنی وظیفهای هیچ و کردهایم اعالم ذیصالح مراجع به را آمار ما که قیمتربود ناگهانی افزایش از پس و گذشته سال ماه آبان در یم.

شد.زبن منجر کشور نظامی نیروی توسط معترضان از جمعی شدن کشته به نهایتا که پیوست وقوع به کشور شهرهای برخی در ناآرامیهایی و اعتراضات ین،

حاشیههای با حوادث این کشتهشدگان آمار اعالم تاکنون زمان آن بودهزاز روبهرو دیگر اعتراضاتی با آن رسمی آمار اعالم در تاخیر و است بوده روبهرو یادی

است.

آبانجانباختگانمحاسبهمولفرهمدلی:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



استانیاخبار

درای؛جرقهخشمکردند/مراجعهبلوچستانوسیستانقانونیپزشکیاداراتبهدیدهصدمههزار8ازبیشباروت؛انباردریترکب
)۱۰:۱۰-۹۹/۰۳/۱۱(یرگیردونزاعآتشدامان

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیاداراتبهنزاعازناشیصدماتدلیلبهگذشتهسالدرنفر937وهزارهشتگفت:بلوچستانوسیستانقانونیپزشکیکلرمدیعبدی،رضا

پا برای ، عصرهامون از نقل به دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش ازربه یکی توسط که بود شده موانعی جایی جابه به مجبور خیابان کنار در خودرویش ک

پا اینجا گفت: و کرد دعوا به شروع و آمد بیرون مغازه از عصبانیت با دید را صحنه این که دار مغازه کرد، می معبر سد ها جلویرمغازه خواهم نمی نکن، ک

پا محل در راننده که حالی در باشد، خودرو ام جلویرمغازه که کرد می اصرار و نداشت توجهی موضوع این به دار مغازه ولی بود داده انجام را کار این آزاد ک

کرد.کرپایردیگجایدرراخودرویشکندیرگیوجلدعواازکهاینبرایرانندهسرانجامنکنید،کرپامنمغازه

پا جای برای گاهی دارد، متعددی دالیل خیابانی بهرنزاع تعدی و افراد نبودن جوابگو علت به هم موارد برخی در و فحاشی و بد رانندگی دلیل به گاهی ک،

دیگران کنترحقوق توانایی که افرادی اغلب و دهد می درخ ندارند را خود خشم طرل از پس و رسانند می آسیب دیگران به و شوند می خیابانی نزاع حرگیر

شوند.میقضاییمحاکمواردشکایت

محیطازخشمیریادگی

بیما یک های نشانه از تواند می خیابانی نزاع گفت: ما خبرنگار به خصوص این در روانشناسی دکترای آزاریک دیگر خشونت، مانند آزاری خود و یاری و ی

کرد.بررسیمختلفزوایایازتوانمیراآنعللوباشدپرخطررفتارهای

متغیرهای تابع انسان رفتار کرد: بیان عرب موثزعلی نقش ... و فرهنگی جغرافیایی، اقتصادی، عوامل و است برخیریادی در محیط دارند. خشم بروز در ی

است.مهمبسیارایمشاهدهیرگییادگراییررفتادرواستآموختنیانسانرفتاریرازبگیرد،یادرایرپرخاشگونزاعفردشودمیباعثموارد

کنت برای داد: ادامه کاروی توان می جامعه در خشم برل هایی سخنرانی و ها شود،رگاه کار زمینه این در علمی شکل به و کرد کمتزگزار ها سخنرانی ینریرا

کنت در عالوه به دارد، باره این در را محرتاثیر که موقعیت آن از خروج و ده تا یک از شمارش جایگاه و موقیعت تغییر خشم موثررل تواند می دارد پرخاش ک

باشد.

این شدن شکوفا امکان باید جامعه باشد انسانی پتانسیل دارای و بالقوه موجود یک انسان اگر روانشناسی های دیدگاه برخی در روانشناس، این گفته به

کند.نمیشکوفاراانسانکهاستایجامعهنتیجهخشونتاساساینبرشوند،خشنافرادشودمیباعثنکندفراهماگروباشدداشتهاستعدادها

خیابانینزاعاثربرنفر8937مراجعه

مدی عبدی، قانونیکلررضا وپزشکی هزار هشت گفت: خصوص این در بلوچستان و به937سیستان نزاع از ناشی صدمات دلیل به گذشته سال در نفر

است.یافتهکاهشدرصدسهکهبودنفر253وهزار9بابرابرکه97سالدررقماینوکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیادارات

مدت این در نزاع مراجعان کل از داد: و6ادامه و858هزار مرد و2نفر ماهزنفر79هزار اسفند در و بودند افزایش98ن درصد چهار با نزاع مراجعان آمار نیز

بودند.نزنفر141ومردنفر504تعداداینازکهرسیدنفر645بهقبلسالمشابهمدتبهنسبت

۱
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سال در نزاع صدمات مدعی مراجعان کل کرد: بیان ادارات97وی قانونیبه باپزشکی برابر و9استان تعداد253هزار این از که بود و7نفر مرد268هزار نفر

بودند.نزنفر985وهزارو

هامونعصریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۳۲-۹۹/۰۳/۱۱(باختندجانآذربایجانشرقیدررانندگیحوادثدرنفر42

مرمدی تعداد گفت: آذربایجانشرقی استان قانونی پزشکی آذربایجانشرقیرکل استان قانونی پزشکی ادارات به ارجاعی امسال فروردین در رانندگی حوادث از ناشی میر و بود.42گ نفر

م تعداد داشت: اظهار صفاییفرد اداراترعلی به ارجاعی امسال فروردین در رانندگی حوادث از ناشی میر و قانونیگ آذربایجانشرقیپزشکی نفر42استان

است.داشتهکاهشدرصد28حدودبودهنفر58کشتههاتعدادکهگذشتهسالمشابهزمانمدتبامقایسهدرآماراینکهبود

استان در مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات مجموع از افزود: نفر38وی چهار و مرد ترتیبزنفر به کدام هر که بودند یافته67و17ن کاهش درصد

است.

بیشت گفت: بارصفاییفرد ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات برونشه28ین جادههای در روستایی،رفوتی و درونشه11ی مسیرهای در ی،رنفر

خا جادههای در نفر خاریک نیز تعداد این از نفر یک مذکور مدت طی در همچنین است، شده گزارش راهها سایر و نامعلوم و استان از حرج از جادهرج یم

است.کردهفوتتصادفزمانازروز30ازبیشفاصلهبانیزنفریکوغیرترافیکی)موارد(

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

تعداد این از شد: یادآور است، و600بوده مرد حوادثزنفر150نفر مصدومین تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این بودند، ن

است.یافتهکاهشدرصد47حدودبودشدهگزارشنفر424وهزاریکترافیکی

سال طی رانندگی تصادفات از ناشی تلفات تعدادکل کرد: خاطرنشان استان98وی تعداد882در این از که بود وزنفر177نفر است،705ن بوده مرد نفر

میباشند.مردنفر326وهزار12ونزآنانازنفر800وهزار4کهاستشدهگزارشنفر126وهزار17بربالغ98سالدرنیزحوادثاینمصدومان

)۱۳:۱۴-۹۹/۰۳/۱۱(تهران)وهمدان(شدفاشسرانجامساله۱۰ینایژرتلخگرمراز

شد.مشخصتهرانقانونیپزشکینفرهنهکمیسیوننظربامرموزپروندهاینسرانجامدرنهایتومیگذردسالهدهینایژرمعمایوتلخگرمازماهنوزده

ایلنا، گزارش سالژربه آبان هفتم مشک٩٧ینا طرز به برمیگشت، خانه به مدرسه از بدنشووقتی در جانی دیگر روز آن فردای تا که آنقدر شد؛ بدحال کی

ر سژنماند. خانوادهاش و مرد خواب در و خانه در مطرینا بیجواب سوال چندین نمیشد. آشکار که حقیقتی رفتند؛ حقیقت کشف دنبال به غمگین و حرگردان

ر همکالسیهایژبود. که بود حالی در این داد؟ جان خونش داخل سم علت به او پزشکان نظر اساس بر که بود افتاده اتفاقی چه مدرسهاش در مرد؟ چرا ینا

مژر این راز گرینا خاطر به مدرسه در روز همان دختربچه این که گفتند آنها کردند. فاش را تلخ گفتهزگ که حشرهای بود؛ رفته حال از حشره یک نیش یدگی

آتشداماندرای؛جرقهدند/خشمکراجعهمربلوچستانوسیستانقانونیشکیپزاتاداربهدیدهصدمهارهز8ازبیشدانا:|خبرخبرادامهادامه
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احتمال به رزمیشد همکالسیهای است. بوده زنبور یا عقرب همژیاد بعد دقایقی و رفته حال از حشره این نیش خاطر به روز آن دختربچه این که گفتند ینا

بود.شدهحالسرکمیدوبارهوآمدههوشبه

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.»

شهروندمنبع:

یارثخبرباتو،تابناکآنالین،گررکایان،رشنیوز،بهارگسترش،آنالین،صبحانهفارس،اکونیوز،صراطنیوز،فردایرخبپایگاهدیگر:منابع

مسئولسهبازداشتشد؛خبرسازیرشهرداتوسطتربتجامشهروندانازیکیخانهپلمپکرمانشاه،یرشهردابرخوردازپس
)۲۰:۱۳-۹۹/۰۳/۱۱(کرمانشاهیرشهردا

شهردا نیروهای امسال خرداد اوایل شهر[شهروند] به رفتن با حری در غیرقانونی ساختوساز با مقابله برای و کرمانشاه جنوبشرقی در فدک سبزرک فضای یم

ب پناهی،رو آسیه کشتهشدن موجب قوی فشار خانهزق خرابکردن جلوی میخواست که شدند سالهای پنجاهوپنج اتفاق،رمت12ن این از بعد بگیرد. را یاش

دادگست شهرداررئیسکل اجراییات معاون رئیس، بازداشت از خبر کرمانشاه استان شهرداری حقوقی امور مسئول و عباسری هم گذشته روز و داد کرمانشاه ی

سازمان رئیس قانونیمسجدی، درپزشکی حضور با قانونیکشور کاپزشک به درباره را الزم دستورات نتیجهرکرمانشاه اعالم در دقت و سرعت نهایت گرفتن

ان)تهرو(همدانشدفاشانجامسرلهسا۱۰ینایرژتلخگمرازرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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کرد. صادر پرونده م10این از پس تربتجامرروز در معلول فرزندی با نابینا پیرزنی خانه پلمپ تصاویر هم گذشته روز کرمانشاه، در پناهی پرسروصدای گ

شهردا آن از پس و شد «اینرمنتشر است: نبوده مطلع ملک پلمپ از بعد تا معلول فرزند و نابینا مالک حضور از که گفت اتفاق این به واکنش در شهر این ی

مهر بیستوهفتم کتبی تذکر نخستین که است دوم طبقه ساخت و بنایی درحال گذشته سال اواسط از کتبی98ملک مرحله پنج تاکنون و ابالغ مالک به

سال از بعد مرحله دو که شده مالک99اخطار متاسفانه ملک، این دیوار روی ساختمانی تخلفات بنر نصب و کتبی شفاهی، تذکر چندین ابالغ وجود با بوده،

شهردا به مراجعه بدون و نداشته توجهی درنهایترهیچگونه که شد اجرا دوم طبقه سقف و است داده ادامه ناظر بدون و ساخت پروانه بدون خود بنایی به ی

میشود.»ساختمانیمصالحخروجوورودمانعفقطونمیشودافرادترددمانعکهاستشدهیرجاگذاورودیدرمقابلنحویبهبتنی)دیوار(نیوجرسی

مانشاهکریدارشهرمسئولسهداشتبازشهروند:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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