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ستادیاخبار

)۰۵:۲۶-۹۹/۰۴/۲۲(گذشتهسالدرارجاعاتکاهش/سالهردرنزاعمراجعههزار۵۰۰ازبیش

جا سال نخست ماهه دو کاهشردر با کشور قانونی پزشکی مراکز به نزاع مراجعین آمار از۱۱ی آمار این بود. مواجه و۹۹درصدی به۱۷۶هزار گذشته سال ابتدایی ماهه دو در مراجعه
یافت.کاهشامسالنخستماههدودرمورد۲۹۳وهزار۸۸

جا سال نخست ماهه دو در جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش مراکزربه به نزاع مراجعین کل از قانونیی و۶۱پزشکی و۴۷۰هزار مرد ۲۶نفر

بود.نفر۹۵وهزار۳۲زنانتعدادو۸۱وهزار۶۷گذشتهسالمشابهمدتدرمردمراجعینتعدادکهاستحالیدراینبودند.نزنفر۸۲۳وهزار

با تهران استانهای مدت این و۱۳در و۳۴۵هزار هزار هفت با رضوی خراسان و۴۲۳، هزار شش با شرقی آذربایجان بیشت۲۸۲و ایالمرنفر استانهای و ین

اند.داشتهرانزاعمراجعینآمارینرکمتنفر۶۹۷باگانزهرمو۶۰۶بابوشهر،۴۹۱با

جا سال ماه فروردین در نزاع مراجعین کاهش همچنین گزارش این اساس قبلربر سال مشابه مدت به نسبت ماه۱۹.۶ی اردیبهشت در و درصد۳.۸درصد

است.بوده

از بیش سال هر در متوسط طور به موجود آمارهای بر مراکز۵۰۰بنا به نزاع مصدوم قانونیهزار (پزشکی گذشته سال در میکنند. مراجعه آمار۱۳۹۸کشور ،(

است.داشتهدرصدکاهشدهمنهآنازقبلسالبامقایسهدرکهبودنفر۹۶۱وهزار۵۷۴قانونیپزشکیبهنزاعارجاعات

آمارهای بررسی است مراکز۵گفتنی به نزاع مراجعات از اخیر قانونیسال مواجهپزشکی نزاع مصدومان کاهش با همواره سالها این طی که میدهد نشان

افتاد.اتفاقکشوردرنزاعارجاعاتدرصدی۶.۵رشدکه۱۳۹۷سالاستثنایبهبودیم؛

دارند؟رانزاعآمارینربیشتجمعیتحسببراستانهاکدام

سال هر۱۳۹۸در ازای به کشور،۱۰۰، جمعیت نفر مراکز۶۹۲هزار به نزاع معاینه برای قانونینفر آماپزشکی محاسبات کردند. سازمانرمراجعه پزشکیی

باقانونی اردبیل استانهای سال، این در که میدهد نشان با۹۶۹کشور شرقی آذربایجان با۹۰۶، البرز با۸۸۲، زنجان بیشت۸۷۹و مصدومینرمراجعه آمار ین

اند.داشته)رنفهزار۱۰۰هر(جمعیتحسببررانزاع

هرم استانهای در جمعیت حسب بر نزاع مراجعین آمار سال همین بازدر با۲۵۶گان بلوچستان و سیستان با۲۸۰، بوشهر دیگر۳۰۹و از کمتر مراجعه مورد

بود.استانها

است:شدهدادهنشانگذشتهسالپنجدرنزاعارجاعاتسیریرزنموداردر

نیوزمرورنیوز،فراسوآنالین،تجارتیرخبپایگاهدیگر:منابع

۳

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFT7DIQ


)۰۵:۵۳-۹۹/۰۴/۲۲(قانونیپزشکیبهنزاعمراجعاندرصدی۱۱کاهش

بود.مواجهدرصدی۱۱کاهشباکشورقانونیپزشکیمراکزبهنزاعمراجعانآمارامسالنخستماههدودرکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمانایرنا-تهران-

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از یکشنبه روز گزارش قانونیبه ماهپزشکی دو در مراکزکشور، به نزاع مراجعان کل از امسال پزشکینخست

بودند.نزنفر۸۲۳وهزار۲۶ومردنفر۴۷۰وهزار۶۱قانونی

گذشته سال مشابه مدت در مرد مراجعان تعداد که است حالی در این گزارش، این و۶۷براساس زنان۸۱هزار تعداد و۳۲و بود،۹۵هزار ازنفر آمار ۹۹این

یافت.کاهشامسالنخستماههدودرمورد۲۹۳وهزار۸۸بهگذشتهسالابتداییماههدودرمراجعه۱۷۶وهزار

با تهران های استان مدت این و۱۳در و۳۴۵هزار هزار هفت با رضوی خراسان و۴۲۳، هزار شش با شرقی آذربایجان بیشت۲۸۲و هایرنفر استان و ین

اند.داشتهرانزاعمراجعینآمارینرکمتنفر۶۹۷باگانزهرمو۶۰۶بابوشهر،۴۹۱باایالم

جا سال ماه فروردین در نزاع مراجعان کاهش همچنین گزارش این اساس گذشتهربر سال مشابه مدت به نسبت ماه۱۹.۶ی اردیبهشت در و درصد۳.۸درصد

است.بوده

از بیش سال هر در متوسط طور به موجود آمارهای بر مراکز۵۰۰بنا به نزاع مصدوم قانونیهزار گذشته(پزشکی سال کنند. می مراجعه آمار)۱۳۹۸کشور

است.داشتهکاهشدرصددهم۹آن،ازقبلسالبامقایسهدرکهبودنفر۹۶۱وهزار۵۷۴قانونیپزشکیبهنزاعارجاعات

مراکز به نزاع مراجعات از اخیر سال پنج آمارهای قانونیبررسی بودیم؛پزشکی مواجه نزاع مصدومان کاهش با همواره ها سال این طی که دهد می نشان

افتاد.اتفاقکشوردرنزاعارجاعاتدرصدی۶.۵رشدکه۱۳۹۷سالاستثنایبه

دارند؟رانزاعآمارینربیشتجمعیتحسببرهااستانکدام

سال هر۱۳۹۸در ازای به کشور،۱۰۰، جمعیت نفر مراکز۶۹۲هزار به نزاع معاینه برای قانونینفر آماپزشکی محاسبات کردند. سازمانرمراجعه پزشکیی

باقانونی اردبیل های استان سال، این در که دهد می نشان با۹۶۹کشور شرقی آذربایجان با۹۰۶، البرز با۸۸۲، زنجان بیشت۸۷۹و مصدومینرمراجعه آمار ین

اند.داشته)رنفهزار۱۰۰هر(جمعیتحسببررانزاع

هرم های استان در جمعیت حسب بر نزاع مراجعان آمار سال همین بازدر با۲۵۶گان بلوچستان و سیستان با۲۸۰، بوشهر دیگر۳۰۹و از کمتر مراجعه مورد

بود.هااستان

ملتاتحادروزنامهدیگر:منابع

۱

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LHF738OS


)۰۶:۲۰-۹۹/۰۴/۲۲(دارند؟رانزاعآمارینربیشتجمعیتحسببراستانهاکدام

کردند.مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهنزاعمعاینهبراینفر۶۹۲کشور،جمعیتنفرهزار۱۰۰هرازایبه،۱۳۹۸سالدر

جا سال نخست ماهه دو در جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش مراکزربه به نزاع مراجعین کل از قانونیی و۶۱پزشکی و۴۷۰هزار مرد ۲۶نفر

بود.نفر۹۵وهزار۳۲زنانتعدادو۸۱وهزار۶۷گذشتهسالمشابهمدتدرمردمراجعینتعدادکهاستحالیدراینبودند.نزنفر۸۲۳وهزار

با تهران استانهای مدت این و۱۳در و۳۴۵هزار هزار هفت با رضوی خراسان و۴۲۳، هزار شش با شرقی آذربایجان بیشت۲۸۲و ایالمرنفر استانهای و ین

اند.داشتهرانزاعمراجعینآمارینرکمتنفر۶۹۷باگانزهرمو۶۰۶بابوشهر،۴۹۱با

جا سال ماه فروردین در نزاع مراجعین کاهش همچنین گزارش این اساس قبلربر سال مشابه مدت به نسبت ماه۱۹.۶ی اردیبهشت در و درصد۳.۸درصد

است.بوده

از بیش سال هر در متوسط طور به موجود آمارهای بر مراکز۵۰۰بنا به نزاع مصدوم قانونیهزار (پزشکی گذشته سال در میکنند. مراجعه آمار۱۳۹۸کشور ،(

است.داشتهدرصدکاهشدهمنهآنازقبلسالبامقایسهدرکهبودنفر۹۶۱وهزار۵۷۴قانونیپزشکیبهنزاعارجاعات

آمارهای بررسی است مراکز۵گفتنی به نزاع مراجعات از اخیر قانونیسال مواجهپزشکی نزاع مصدومان کاهش با همواره سالها این طی که میدهد نشان

افتاد.اتفاقکشوردرنزاعارجاعاتدرصدی۶.۵رشدکه۱۳۹۷سالاستثنایبهبودیم؛

سال هر۱۳۹۸در ازای به کشور،۱۰۰، جمعیت نفر مراکز۶۹۲هزار به نزاع معاینه برای قانونینفر آماپزشکی محاسبات کردند. سازمانرمراجعه پزشکیی

باقانونی اردبیل استانهای سال، این در که میدهد نشان با۹۶۹کشور شرقی آذربایجان با۹۰۶، البرز با۸۸۲، زنجان بیشت۸۷۹و مصدومینرمراجعه آمار ین

اند.داشته)رنفهزار۱۰۰هر(جمعیتحسببررانزاع

هرم استانهای در جمعیت حسب بر نزاع مراجعین آمار سال همین بازدر با۲۵۶گان بلوچستان و سیستان با۲۸۰، بوشهر دیگر۳۰۹و از کمتر مراجعه مورد

بود.استانها

است:شدهدادهنشانگذشتهسالپنجدرنزاعارجاعاتسیریرزنموداردر

بخوانیدبیشتر

کردقانونیپزشکیراهیراتهرانیهزار۷۶نزاع

اقتصادیفکرمجلهآنالین/اعتمادفارس،خلیجنیوز،افکارمعاصر،راهبردآنالین،یرهمشهفرارو،آنالین،جوانیرخبپایگاهموج/یرگزارخبدیگر:منابع

۹

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KHF7FJVU


)۰۶:۴۸-۹۹/۰۴/۲۲(کردندکترشنزاعدرایرانیهزار88امسال؛نخستماهدو

بود.مواجهدرصدی11کاهشباکشورقانونیپزشکیمراکزبهنزاعمراجعانآمارامسالنخستماههدودرکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمان

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایمنا گزارش قانونیبه مراکزپزشکی به نزاع مراجعان کل از امسال نخست ماه دو در پزشکیکشور،

بودند.نزنفر823وهزار26ومردنفر470وهزار61قانونی

گذشته سال مشابه مدت در مرد مراجعان تعداد که است حالی در این گزارش، این اساس و67بر زنان81هزار تعداد و32و از95هزار آمار این بود، 99نفر

یافت.کاهشامسالنخستماههدودرمورد293وهزار88بهگذشتهسالابتداییماههدودرمراجعه176وهزار

با تهران استانهای مدت این و13در و345هزار هزار هفت با رضوی خراسان و423، هزار شش با شرقی آذربایجان بیشت282و ایالمرنفر استانهای و ین

داشتهاند.رانزاعمراجعینآمارینرکمتنفر697باگانزهرمو606بابوشهر،491با

جا سال ماه فروردین در نزاع مراجعان کاهش همچنین گزارش این اساس گذشتهربر سال مشابه مدت به نسبت ماه19.6ی اردیبهشت در و درصد3.8درصد

است.بوده

از بیش سال هر در متوسط طور به موجود آمارهای بر مراکز500بنا به نزاع مصدوم قانونیهزار (پزشکی گذشته سال میکنند. مراجعه آمار1398کشور (

است.داشتهکاهشدرصددهم9آن،ازقبلسالبامقایسهدرکهبودنفر961وهزار574قانونیپزشکیبهنزاعارجاعات

مراکز به نزاع مراجعات از اخیر سال پنج آمارهای قانونیبررسی بهپزشکی بودیم؛ مواجه نزاع مصدومان کاهش با همواره سالها این طی که میدهد نشان

افتاد.اتفاقکشوردرنزاعارجاعاتدرصدی6.5رشدکه1397سالاستثنای

سال هر1398در ازای به کشور،100، جمعیت نفر مراکز692هزار به نزاع معاینه برای قانونینفر آماپزشکی محاسبات کردند. سازمانرمراجعه پزشکیی

باقانونی اردبیل استانهای سال، این در که میدهد نشان با969کشور شرقی آذربایجان با906، البرز با882، زنجان بیشت879و مصدومینرمراجعه آمار ین

اند.داشته)رنفهزار100هر(جمعیتحسببررانزاع

هرم استانهای در جمعیت حسب بر نزاع مراجعان آمار سال همین بازدر با256گان بلوچستان و سیستان با280، بوشهر دیگر309و از کمتر مراجعه مورد

بود.استانها

)۰۷:۳۹-۹۹/۰۴/۲۲(سالابتداییماه2درنزاعمراجعاندرصدی11کاهشکشور؛قانونیپزشکیمراکزدر

است.بودهمواجهدرصدی11کاهشباامسالنخستماهدودرکشورقانونیپزشکیمراکزبهنزاعمراجعانآمار
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خب گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به سیما و صدا قانونیی نزاعپزشکی مراجعان آمار امسال نخست ماه دو در کشور،

است.رسیده293وهزار88بهگذشتهسالابتداییماهدودرمراجعه176وهزار99ازوبودهمواجهدرصدی11کاهشباکشورقانونیپزشکیمراکزبه

جا سال نخست ماه دو مراکزردر به نزاع مراجعان کل از قانونیی و61پزشکی و470هزار مرد و26نفر تعدادزنفر823هزار که است حالی در این بودند. ن

بود.نفر95وهزار32زنانتعدادو81وهزار67گذشتهسالمشابهمدتدرمردمراجعان

با تهران استانهای مدت این و13در با345هزار رضوی خراسان و7، با423هزار شرقی آذربایجان و6و بیشت282هزار بارنفر ایالم استانهای و ،491ین

اند.داشتهرانزاعمراجعانآمارینرکمتنفر697باگانزهرمو606بابوشهر

جا سال ماه فروردین در نزاع مراجعان کاهش همچنین گزارش این اساس قبلربر سال مشابه مدت به نسبت ماه19.6ی اردیبهشت در و درصد3.8درصد

است.بوده

از بیش سال هر در متوسط طور به موجود آمارهای مراکز500بنابر به نزاع مصدوم قانونیهزار (پزشکی گذشته سال در میکنند. مراجعه آمار1398کشور ،(

است.داشتهکاهشدرصددهمنهآنازقبلسالبامقایسهدرکهبودنفر961وهزار574قانونیپزشکیبهنزاعارجاعات

آمارهای مراکز5بررسی به نزاع مراجعات از اخیر قانونیسال بهپزشکی بودیم؛ مواجه نزاع مصدومان کاهش با همواره سالها این طی که میدهد نشان

افتاد.اتفاقکشوردرنزاعارجاعدرصدی6.5رشدکه1397سالاستثنای

سال هر1398در ازای به کشور،100، جمعیت نفر مراکز692هزار به نزاع معاینه برای قانونینفر آماپزشکی محاسبات کردند. سازمانرمراجعه پزشکیی

باقانونی اردبیل استانهای سال، این در که میدهد نشان با969کشور شرقی آذربایجان با906، البرز با882، زنجان بیشت879و مصدومانرمراجعه آمار ین

اند.داشته)رنفهزار100هر(جمعیتحسببررانزاع

هرم استانهای در جمعیت حسب بر نزاع مراجعان آمار سال همین بازدر با256گان بلوچستان و سیستان با280، بوشهر دیگر309و از کمتر مراجعه مورد

بود.استانها

نیوزصراطیرخبپایگاهایسکانیوز/فارس،یرگزارخبدیگر:منابع

/۹۹(کشوردرکبدپیونددرصدی20افزایش/بودندعضواهداکننده98سالاولماهه11دریزمغگرمبیمار1078بهداشت:وزارت
۰۴/۲۲-۰۶:۲۰(

م مدیررییس بیمارکز درمان و پیوند تشریت ضمن بهداشت وزارت های سالری در عضو پیوند وضعیت و1398یح هزار دو گذشته سال در گفت: شده411، انجام کشور در عضو پیوند
است.

سالابتداییماه2دراعنزاجعانمرصدیدر11کاهشسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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م مدیررییس بیمارکز درمان و پیوند تشریت ضمن بهداشت وزارت های سالری در عضو پیوند وضعیت و1398یح هزار دو گذشته سال در گفت: پیوند411،

است.شدهانجامکشوردرعضو

گفت در شادنوش مهدی مودکتر پروتکل ابالغ و تدوین از پس اینکه بیان با ایسنا، با مغرگو سالزگ در چشمگی1379ی ازرجهش عضو اهدای زمینه در ی

م مغراهداکنندگان طوزگ به گفت: افتاد، اتفاق کشور در ازری بیش کنون تا که و22ی م553هزار اهداکنندگان از عضو مغرپیوند شدهزگ انجام کشور در ی

میان این در که و13است و346هزار هفتهزار کلیه، و354پیوند هزار کبد، قلب،303پیوند پانکراس،320پیوند ورپیوند167پیوند روده63یه پیوند

است.شدهانجام

شبانهرو تالش با افزود: و32یزوی شناسایی فراهمآو22واحد دررواحد کشور، سطح در پیوندی اعضای سال11ی م1078تعداد1398ماهه گراهداکننده

بهزمغ نزدیک تعداد، این از که داشتیم (2500ی نفر میلیون یک هر ازای به عضو اهدای شاخص که است شده انجام عضو بهPMPپیوند کشور در را (14.3

است.رساندهدرصد

به نزدیک همچنین گفت: م70شادنوش اهداکنندگان از مغردرصد اززگ بیش و مرد آنها30ی از بیشتزدرصد حال عین در بودهاند. خونیرن گروه ین

است.بودهدرصدهفتباABآنینرکمتودرصد38باOخونیگروهاهداکنندگان،

م اهداکنندگان سنی میانگین داد: ادامه مغرشادنوش سالزگ در سال39.3برابر1398ی با مقایسه در که شده محاسبه عدد1397سال این بوده38.4که

مردان در اهداکنندگان سنی میانگین میدهد. نشان را افزایش یکسال به نزدیک زنان39.1است، در در39.7و نیز اهداکنندگان سنی میانه است. بوده سال

است.نداشتهیرتغییگذشتهسالبامقایسهدرکهاستسال40برابر1398سال

بیشت اینکه بیان با سالروی در اهداکنندگان سنی گروه باالی59تا40بین1398ین سن اهداکنندگان از نیمی از بیش گفت: بوده، داشتهاند.40سال سال

بودهاند.قبلسالیانازبیشتکعضویاهداکنندگان1398سالدردلیلهمینبهداشتهاند.سنسال60باالیاهداکنندگانازدرصد15همچنین

بیشت کرد: اظهار مرشادنوش علت مغرین سالزگ در مغ1398ی سکته (ز، ازCVAی بیش با به45) نزدیک با تروما آن از پس است. بوده موارد درصد

م29 علت دومین مغردرصد مغزگ تومورهای میشود. محسوب کمتزی درصد سه حدود با نیز مری علت مغرین اززگ میدهند. اختصاص خود به را ی

سال در تصادفات رشد میانگین که سازمان1398آنجایی رسمی آمار قانونیطبق میزان1.4پزشکی همان به است، شده کمتر گذشته سال به نسبت درصد

یافتهاند.افزایشتکعضویاهداکنندگان

بست زمان مدت میانگین اینکه بیان با مرشادنوش اهداکنندگان مغری سالزگ در انتقال1398ی زمان عضو4.5تا برداشت زمان تا مدت این میانگین و روز

است.شدهانجامنیزنسوجبرداشت1398سالدریزمغگرماهداکنندگاندرصد36ازبیشازگفت:است،بودهروز5.4

سال در گفت: همچنین تعداد1398وی شده،126از انجام قلب تب15پیوند رشت، یزد، شهرستان بیمارستانهای از بهرقلب رفسنجان و بوشهر یز،

دانشو مسیح رجایی، شهید (رربیمارستانهای خمینی امام و حدودهی که شده منتقل هوایی انتقال صورت به تهران داده12) اختصاص خود به را درصد

سال در همچنین از1398است. م60بیش اهداکنندگان از شده انجام کلیه پیوندهای مغردرصد بهزگ نزدیک با کبد پیوند و بوده نسبت20ی افزایش، درصد

است.دادهاختصاصخودبهراپیوندهامجموعازدرصد37بهنزدیکگذشتهسالبه

و هزار دو مجموع از گفت: قبل،411شادنوش سال در شده انجام عضو کلیه،1354پیوند کبد،886پیوند قلب،126پیوند هفت29پیوند پانکراس، پیوند

ورپیوند م9یه اهداکنندگان سن افزایش به توجه با که کرد توجه باید است. شده انجام روده مغرپیوند مزگ علت جابهجایی همچنین و مغری اززگ ی

به تدابیCVAتصادفات باید اساس این بر است. یافته افزایش تکعضوی اهداکنندگان اخیر، سالیان مردر موارد کامل شناسایی مانند مغری سراسرزگ در ی

نگهدا مرکشور، اهداکنندگان از صحیح مغری مولتیازگ اهداکنندگانی داشتن برای راهانداری همچنین و پیوندی عضو تأمین دیگر منابع از استفاده و یزگان

کرد.استفادهقلبیایستازبعدعضواهدایسیستم

کبدپی…صدیدر20ایشافز/بودندعضوکنندهاهدا98سالاولماهه11دریمغزگمربیمار1078بهداشت:تاروزانتخاب:|خبرخبرادامهادامه
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اقتصادیفکرمجلهوانا/ی،رفوخبرنیوز،بهارامروز،اصفهانخبر،اتحادفانا،آنالین،شفاآنالین،سپیدآنالین،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۲۷-۹۹/۰۴/۲۲(گرفتقراریرکشونزاعلیستدراردبیل

دارد.رواجآندرحرجبهمنتهیدعوایکهاستانهایی

کرد:اعالمقانونیپزشکیسازمان

کردند.مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهنزاعمعاینهبراینفر692کشور،جمعیتنفرهزار100هرازایبه،1398سالدر

آما سازمانرمحاسبات قانونیی باپزشکی اردبیل های استان سال، این در که دهد می نشان با969کشور شرقی آذربایجان با906، البرز با882، زنجان و

اند.داشته)رنفهزار100هر(جمعیتحسببررانزاعمصدومینآمارینربیشتمراجعه879

پیام/انتهای

)۰۶:۵۴-۹۹/۰۴/۲۲(داردرواجآندرحرجبهمنتهیدعوایکهاستانهایی

بود.مواجهدرصدی11کاهشباکشورقانونیپزشکیمراکزبهنزاعمراجعانآمارامسالنخستماههدودرکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمان

خب گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به و خبرآنالین قانونیی نزاعپزشکی مراجعان کل از امسال نخست ماه دو در کشور،

بودند.نزنفر823وهزار26ومردنفر470وهزار61قانونیپزشکیمراکزبه

گذشته سال مشابه مدت در مرد مراجعان تعداد که است حالی در این گزارش، این و67براساس زنان81هزار تعداد و32و از95هزار آمار این بود، 99نفر

یافت.کاهشامسالنخستماههدودرمورد293وهزار88بهگذشتهسالابتداییماههدودرمراجعه176وهزار

با تهران های استان مدت این و13در و345هزار هزار هفت با رضوی خراسان و423، هزار شش با شرقی آذربایجان بیشت282و هایرنفر استان و ین

اند.داشتهرانزاعمراجعینآمارینرکمتنفر697باگانزهرمو606بابوشهر،491باایالم

جا سال ماه فروردین در نزاع مراجعان کاهش همچنین گزارش این اساس گذشتهربر سال مشابه مدت به نسبت ماه19.6ی اردیبهشت در و درصد3.8درصد

است.بوده

کبدپی…صدیدر20ایشافز/بودندعضوکنندهاهدا98سالاولماهه11دریمغزگمربیمار1078بهداشت:تاروزانتخاب:|خبرخبرادامهادامه
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از بیش سال هر در متوسط طور به موجود آمارهای بر مراکز500بنا به نزاع مصدوم قانونیهزار گذشته(پزشکی سال کنند. می مراجعه آمار1398کشور (

است.داشتهکاهشدرصددهم9آن،ازقبلسالبامقایسهدرکهبودنفر961وهزار574قانونیپزشکیبهنزاعارجاعات

مراکز به نزاع مراجعات از اخیر سال پنج آمارهای قانونیبررسی بودیم؛پزشکی مواجه نزاع مصدومان کاهش با همواره ها سال این طی که دهد می نشان

افتاد.اتفاقکشوردرنزاعارجاعاتدرصدی6.5رشدکه1397سالاستثنایبه

دارند؟رانزاعآمارینربیشتجمعیتحسببرهااستانکدام

سال هر1398در ازای به کشور،100، جمعیت نفر مراکز692هزار به نزاع معاینه برای قانونینفر آماپزشکی محاسبات کردند. سازمانرمراجعه پزشکیی

باقانونی اردبیل های استان سال، این در که دهد می نشان با969کشور شرقی آذربایجان با906، البرز با882، زنجان بیشت879و مصدومینرمراجعه آمار ین

اند.داشته)رنفهزار100هر(جمعیتحسببررانزاع

هرم های استان در جمعیت حسب بر نزاع مراجعان آمار سال همین بازدر با256گان بلوچستان و سیستان با280، بوشهر دیگر309و از کمتر مراجعه مورد

بود.هااستان

47231

سالشعارشهرخوان،آنالین،55یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۰:۰۵-۹۹/۰۴/۲۲(98سالدرعضوپیوند411وهزار2داد؛خبربهداشتوزارتهاییربیمادرمانوپیوندیترمدیکزرمرئیس

م مدیررئیس بیمارکز درمان و پیوند تشریت ضمن بهداشت وزارت های سالری در عضو پیوند وضعیت گذشته1398یح سال در گفت: و2، پیوند411هزار

است.شدهانجامکشوردرعضو

گفت در شادنوش مهدی مودکتر پروتکل ابالغ و تدوین از پس اینکه بیان با ایسنا، با مغرگو سالزگ در چشمگی1379ی ازرجهش عضو اهدای زمینه در ی

م مغراهداکنندگان طوزگ به گفت: افتاد، اتفاق کشور در ازری بیش کنون تا که و22ی م553هزار اهداکنندگان از عضو مغرپیوند شدهزگ انجام کشور در ی

به نزدیک همچنین گفت: شادنوش م70است. اهداکنندگان از مغردرصد اززگ بیش و مرد آنها30ی از بیشتزدرصد کرد: اظهار شادنوش بودهاند. ینرن

م مغرعلت سالزگ در مغ1398ی سکته (ز، ازCVAی بیش با به45) نزدیک با تروما آن از پس است. بوده موارد م29درصد علت دومین مغردرصد یزگ

مغ تومورهای میشود. کمتزمحسوب درصد سه حدود با نیز مری علت مغرین درزگ تصادفات رشد میانگین که آنجایی از میدهند. اختصاص خود به را ی

سازمان1398سال رسمی آمار قانونیطبق یافتهاند.1.4پزشکی افزایش تکعضوی اهداکنندگان میزان همان به است، شده کمتر گذشته سال به نسبت درصد

دداررواجآندرحجربهمنتهیدعوایکهاستانهاییخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳(کنیداهداراجسدتانلطفاپزشکیقانونی؛سازمانرئیسدرخواست

ش ستادیرروزنامه ساختمان دراویش، خانقاه و تهران شهر شورای ساختمان از پایینتر کمی بهشت، خیابان انتهای نوشت: دارد؛پزشکیقانونیق قرار

داشت.وجودهماجسادسردخانهویحرتشآندرزمانیکهساختمانی

ع جسد تا میایستادند بهشت خیابان کوچک سازمان در جلو سیاه لباس با بهردیف که هنگامزآدمهایی من خود برای تصویر این بگیرند. تحویل را یزشان

در پدرش تصادفی جسد سازمان٩تحویلگرفتن از تصویر اولین بزپزشکیقانونیسالگی، یخچالهای غمگینراست. آدمهای و زدهاند یخ آنها در اجساد که گی

خب دیگر اما امروز کنند. معلوم را جسد با نسبتشان تکلیف تا میروند سردخانه داخل که دلمردهای مرو نیست. بو از کهری به آزمایشی و کالبدگشایی کزیرکز

تش سالن و آزمایشگاه با وسیع بسیار زمینی در است. شده منتقل مدرتهران درریحی بهشت خیابان قدیمی ساختمان میزند. خاورمیانه در را اول حرف که ن

بازسا دیگزحال ساختمان به هم مراجعات این بیشتر اما میکنند، مراجعه درمان طول گرفتن برای عدهای هنوز ساختمان از بخشی در است. شدهری منتقل ی

دفتر تا را ما آرامی موسیقی نیست. بویی سازمان قدیمی آسانسور داخل سازمانراست. باپزشکیقانونییاست میکند. مشایعت شجاعی، احمد دکتر کشور،

ید.رداذهنتاندرپزشکیقانونیسازماندربارهشایدکهسؤالهاییتمامدربارهدادهایم.انجامیرآمامرسومگوهایوگفتازجرخاگوییوگفتشجاعیدکتر

است؟اجسادباشماکاروسرپزشکیقانونیدرچقدرشجاعی،آقای

خدمات کلزما درصد سه شاید است، اجساد با رابطه در که خدماتی مجموع است. خدمات این از بخشی هم کالبدگشایی و میدهیم ارائه را یادی

ازپزشکیقانونیخدمات اما است، اجساد به مربوط اندکی تعداد میدهیم، انجام سال طول در ما که کارشناسیای سهمیلیون به نزدیک از بگیرد. دربر را

میکند.جلوهگربزهمعمومدیددراست،قابلتوجهاجسادباکارکهآنجایی

میدهید؟حرشرادارندکاروسرشمابامردمکهزمینههاییازموردچند

یکس ما میخواهند. سم نمونه ما سراز مراجعات میکنیم. دنبال کلی صورت به هم را تخصصی آزمایشات مردمری میگیرند. قرار بعد ردیف در که هم پایی

است؛ خدمات مرسوم و عادی روند که میکنند مراجعه صدمات میزان و صدمات نوع خسارت، نوع خونی، فرزند تعیین چون مسائلی زمینه در ما به هرروز

مهمت از یکی البته و است متنوع ما خدمات محلشانردرواقع مسجد به داشت، فرزندی ادعای فردی روی که کسی قدیمها است. دیانای آزمایش ینها

آزمایشات انجام دارد، وجود که پیشرفتهای آزمایشات با امروزه اما بود، دادگاه در قضاوت مالک این و میکردند جمع محلی استشهاد ماجرا درباره و میرفتند

پروندهها برخی در کنیم. رد یا ثابت را نسبیت میتوانیم ما بهراحتی دیانای، و صادپزشکیقانونیژنتیک مرجع حکم مثلردر اقداماتی در است، مجوز کننده

بیما اگر نشده، دمیده روح جنین در هنوز که زمانی تا که کرده مشخص را موارد قانون قانونی. جنین مجوزرسقط شده، ذکر قانونی فهرست در که دارد یای

شود داده تشخیص فردی در اگر قانون مطابق دوجنسههاست. برای مجوز صدور و درمان پزشکیقانونی، سازمان دیگر خدمات از یکی میشود. داده سقط

فی تمایل دیگزکه جنس به او مریکی تمام مجموع در میشود. داده جنسیت تغییر اجازه او به است، فوتری طرف و شده ناشی غیرطبیعی بهطور که گهایی

شوند.تعیینتکلیفپزشکیقانونیدربایدهمهکرده،

کارمندان ابتدا کهپزشکیقانونیاز در که کسانی آن یعنی میشوند؟ تقسیمبندی تخصصی چه اساس بر میشوند، مجموعه این اززیروارد میکنند، خدمت ک

نمیشود؟کالبدگشاییجسدیدیگربهشت،خیابانکزرمدراینجا،طرفی

ق ما شاید و است فوقتخصصی و تخصصی سازمان یک ازراینجا خیلی در را عمومی پزشکان ما هستند. متخصصان و پزشکان کارمندانمان یکسوم به یب

شوند.مشغولجاهاییدرمیتوانندمیدهیم،آنهابهکهآموزشهاییباویمرمیگیکاربهجاها

تخصص بهعنوان دانشگاهها در اختصاصی تخصص یک قانونیاما همپزشکی سازمان در استخدام برای و است ما به مربوط فقط کارشان، که دارد وجود

تش سالنهای مراکز و معاینات مراکز در آنهاست. با قانونی،راولویت پزشکی متخصصان بر عالوه ما اما کنیم. استفاده متخصصان از میکنیم سعی عمدتا یح
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دا الزم هم دیگر پاتولورمتخصصان یا دیدهاند. قانونی روانپزشکی گرایش که روانپزشکانی روانپزشکان؛ مثال قانونی.ژیم. گرایش با آسیبشناسان یستها،

در اما میگذرند، آن از سادگی و بهراحتی دانشگاهها در که است موارد خیلی قانونیچون قانونی،پزشکی پزشکی متخصصین از غیر ولی ماست. کار اصل

ماست.نیازموردنیزقانونخاصآزمایشگاههایمتخصصینقانونی،سمشناسان،قانونی،یژپاتولوژنتیک،مثلدیگرتخصصچند

هستید؟مواجهنیروکمبودباشمایعنیمیکنند؟انتخابراقانونیگرایشتخصصدورهدانشجویانازچقدر

حدود تا را مکان و فضا مشکل ما است. نیرو کمبود ما اصلی مشکالت از یکی االن مزبله. در حتی کنیم. حل توانستیم جاهایریادی باید حتما استان کز

تش سالن مدراستاندارد، آزمایشگاههای نزدیکریح، ما که شهرستانها در ولی باشد. داشته وجود دا٣٥٠ن تشکیالت کشور سطح در کمبودرنقطه با یم،

دوره عمومی پزشک اگر حاال قانونی. پزشکی متخصصان مخصوصا است پزشک کار، اساس هستیم. مواجه قانونیپزشک ماپزشکی به میتواند بگذراند،

دستیا دوره تا میگیرند عمومی پزشکان از را تعدادی سال هر دانشگاها کند. قانونییرکمک فاپزشکی از بعد تعداد این متأسفانه ولی کنند، غالتحصیلیرطی

سازمان در بیایید باید شما میگوییم و میکنیم تالش ما است. سخت سازمان در کار چون میزنند، باز سر آن از کنند، خدمت سازمان در بیایند اینکه جای به

خودشان شهرهای و تهران در بروند، محروم مناطق به باید و است سخت سازمان کار چون ولی ، گرفتید کار این برای را تخصصتان شما و کنید خدمت

یم.ردانیروکمبودسختوسفتاالنمابنابراینمیکنند.دستوپاخودشانبرایمتفرقهکارهایاینازومیمانند

ندارند؟جسدباکاربهعالقهایپزشکانکهکردقلمداداینمیتوانرادالیلازیکی

تخصص رفته کسی وقتی ولی است، سختی کار کار، باالخره است. قبول قانونیبله، تشپزشکی میداند دیده، کارررا از قسمتی قانونییح بایدپزشکی است.

کنم.کاررشتهآندرنمیخواهممنبگوییوکنیانتخابرارشتهایشمانمیشودبگذراند.یحرتشسالندرمدتی

چیست؟شماتخصص

هستم.چشمپزشکمن

رفتید؟قانونیپزشکییحرتشاتاقدرهیچگاه

تش بخش ما تحصیل دوران در البته کنم. کار بروم که نیست من تخصص ولی میکنیم، بازدید و میزنیم سر مرتب ما زدهام. سر و رفتهام راربله، آناتومی یح

هستم.کاربهمشغولسازمانایندریتیرمدیُبعدازیعنییت،رمدیبهعنوانمننه،خودمایحرفهکاربهعنوانولیهستیم،آشناکانونباوگذراندهایم

پای و دست گویا هم شرعی مسائل و ندارند جسد دانشگاهها مانده. باقی حلنشده پزشکی دانشکدههای و اجساد مسئله گذشته، سالهای در دکتر آقای

میکنید؟یابیزارچگونهرامسئلهاینشماخودکرد.متوقفنمیشودراعلمبسته.راماجراکارانردستانداین

تش آموزش، و روند در این باالخره کردید. اشاره خوبی نکته به بایدردقیقا قبلش شود، جراح میخواهد که کسی باالخره است. کار از جزئی کالبدگشایی و یح

درسهای آن عمال نمیتواند نبیند، تا پزشکی دانشجوی خود شود. آشنا ماجرا با بتواند و کند کار جسد روی باید بداند، را قلب گشودن جزئیات تمام کامال

یکسرتئو ما اما نیست. شکی این در و است صددرصد کار این ضرورت بیاموزد. را معذوری داری داریتهایی فتاوایی ما البته گرفتهایمریم؛ را اجازه این و یم

و ماندهاند اینجا ماههاست که مجهولالهویه اجساد طرفی از بدهیم تحویل دانشگاهها به را اجساد کنند، اهدا و باشند داوطلب خودشان افراد که مواردی در

نگهدا ماه شش تا را اجساد ما میدهیم. تحویل دانشگاهها به نگرفته را سراغشان ازرکسی بعد و میکنیم بررسی میکنیم، اطالعرسانی آنها درباره میکنیم، ی

قابل بحث این میدهیم؛ تحویل دانشگاهها به باشد استفاده قابل که صورتی در هم آن باشد، ناشناس کامال و نیاید سراغش به خانوادهای هیچ اگر ماه شش

قرار دانشگاهها اختیار در را اجساد این قضائی، مقام اجازه با موارد این در بنابراین نیست. استفاده قابل جسد همه گاهی که کردم عرض جهتی از را استفاده

م از پس جسد اهدای مورد دو هر در اما ولیرمیدهیم. دارد؛ توقع دانشگاه اما است. اندک بسیار ما برای اجساد تعداد مجهولالهویه، اجساد همچنین و گ

دا اجازه نه این از بیشتر هم جسدشرما اعدام از پس است، اعدام به محکوم که کسی میشود آیا که میکنند شایعه وقتها بعضی مثال میتوانیم. نه و یم

را تیربارانشده جسد مثال طرفی از داد. تحویل خانوادهاش به باید را اعدام به محکوم ببخشید؛ میگوییم پاسخ در ما دهیم؟ قرار دانشگاهها اختیار در را
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دارد.خانوادهاعدامیهمدیگرموارددروکردیحرتشنمیشود

چطور؟داربااعدامشدهفرد

کا خانوادهاش اجازه بدون نمیتوانیم ما دهند، اجازه خانوادهاش باید و دهیم تحویل خانوادهاش به را او آنرباید باالخره چون دارد، صاحب هم آن کنیم. ی

نداشتیم.همموردیکحتیبودند،اعدامیکهکسانیاینازحتینداشتیم،همموردیکاصالبنابراینمیدهند.خانوادهاشتحویلهمرا

؟شدهدادهآنهابههمپیشنهادی

است. مهم خیلی این اما نمیدهند. رضایت خیلی ولی شده، تالش معموال شوند. اهدا به راضی که نیستند شرایطی در معموال خانوادهها ولی شده، داده

کنند.اهدادانشگاههابهرااجسادشانگ،رمازپسکهمیکنیمترغیبراافرادمادرحالحاضر

یم؟ردااهداییسالدردرصدچندکهداردوجودیرآما

خیر.

میدهید؟قراردانشگاههااختیاردرجسدچنددرحالحاضر

بز دانشگاههای به مثال ما که برایرتعدادی محدود تعداد این اما ناشناس؛ اندکی تعداد و میشود داده اهداییها این از جسد یک سال در مثال میدهیم، گ

همین بضاعت باالخره اما ندارد؛ هم کاربردی جسد یک این و کنند کار جسد یک با آنها که است عجیب اصال است. کم پزشکی دانشجوی صد مثال فرض بر

ش طرفی از و کنیم اجسادشان اهدای به ترغیب را مردم تالشیم در ما البته دیگر. وراست کنند وارد جسد دیگر کشورهای از که کردند آمادگی اعالم کتهایی

هستند.دنبالشهمشدتبهوکنندپرداختراوارداتاینپولحاضرندهمدانشگاههاوپذیرفتیمماگرفتهاند.مجوزمااز

سالهای در پیش، بود٨٩-٨٨سالها کرده ادعا آزاد میگیرد.پزشکیقانونیدانشگاه پول تومان میلیون پنج میدهد، آزاد دانشگاه به که اجسادی قبال در

میکنید؟تأییدرامسئلهاین

چی همینطوزچنین که را جسد یک اما نمیشود؛ گرفته بابتش پولی اما میشود؛ اهدا جسد یعنی نیست؛ بایدری جسد داد. دانشگاه تحویل نمیشود ی

ه جسد مومیاییکردن و شود آماده کامال باید شود. مومیایی یا شود خزفراورده این ما خود هم قبال دارد. باالیی دانشگاههارینه از بعضی البته و میدادیم را ج

آمادهسا این میتوانند هزهم باید باالخره و دهند انجام را آمادهسازی این میفروشند؛زینه را جسد میکند ادعا که است موجی همان این شود. پرداخت ی

کرده.طلبراینهاشزهجسدیزمومیاییساویزآمادهساقبالدرکرده،راکارایندانشگاهاگراینکهدومنیست.جسدیکالاینکهاول

بگیرند تحویل بعدا میتوانند را آنها میکنند، اهدا خانوادهها خود که جسدهایی آیا است؟ استفاده قابل چقدر میشود، داده تحویل دانشگاه به که جسد یک

بسپارند؟خاکبهو

استفاده که سال دو یا سال یک مثال مدتی؛ از بعد میشود، داده دانشگاه به جسدی وقتی که است این شرطها از یکی میکنیم. را کار همین آنها همه با اصال

بکنند.بایدحتماراکاراینشود.دفنوگردانندربرااومیکنند،

سال؟دوتایکازبعد

خاکسپا برای خانواده به جسد سال دو از پس کلی صورت به ولی نرود؛ بین از خیلی جسد یعنی بکشد؛ طول بیشتر است ممکن دادهرگاهی تحویل ی

میشود.

است؟دانشجوچندبرایجسدازاستفادهشیوهینراستانداردت

هر حاال میدادند. جسد یک نفر هشت هر برای و بود هشتنفره ما میزهای و بودیم شیراز دانشگاه ما ندارد. صورت آن به یک١٠٠تا٨٠استانداردی نفر

دارند.جسد

است؟بیشترمشکالتاینکوچکترشهرهایودیگرشهرهایدر
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تش سالن بیایند حداقل کنند، کار ما با بیایند نمیخواهد دانشگاههایتان گفتیم گفتیم. دانشگاهها به ما البته هست. مشکل این جا همه نگاهربله. و یحات

است، کبد این بگوید و بدهد یادشان و بایستد باال بیاید هم دانشجو خب برمیدارد. نمونه میکند، کالبدگشایی دارد، متخصص ندارد. اشکال که نگاه کنند؛

نمیکنند.استقبالدانشگاههااست.اینگونهیاشژپاتولواینواستطحال

چیست؟توجیهشان

برنامه باید میآید،زیرباالخره که صبح از باشد. آموزش به عالقهمند باید استاد نیست. دیگر االن بود، قبل در ما استادان در که شوقی آن بفرستند. کنند، ی

می مطلب و میزد حرف یکسره ساعت سه ما برای میآمد استاد ندارند. دانشجو با را حرفزدن حال االن باشد. آموزش کارش بیرون.رفقط دانشجو٢٠یخت

و...بخواهدتوضیحاتکند،نگاههمدانشجوروز،چندهفته،یکبیاید؛وبرداردبایدرا

هستید؟طرفافراداینباچقدربگیرند.پولبیمههاازبتوانندتامیکنندخودزنیکهاستافرادیبامواجههپزشکیقانونیدرجالباتفاقاتازیکی

هزبسیار باالرفتن دلیل است. همین بیمهها مشکالت از یکی اصال . اینکهزیاد... برای طرف میگذارند. سرشان کاله مردم چون است؛ همین هم بیمه ینههای

میرود و کردهام چپ میگوید میآید بعد میشکنند، را پایش و دست و ساختگی تصادف بعد میکند، پیدا را قراضهای ماشین یک میرود بیاید، گیرش پولی

بگیرد.پولبرودکهیختهروکندهوشکستهکرده،داغانراخودشدندانهایهمهکهداشتیمموردمیگیرد.پولبیمههااز

میگوید؟دروغکهمیدهندتشخیصچگونه

حادثه، اثر بر یا باشد خودزنی باشد، مصنوعی افتاده؛ بدنش روی خراش یک که کسی یعنی میدهند؛ تشخیص بهراحتی است. ما متخصصان هنر دیگر این

کنیم.صرفهجوییبیمهبرایتومانمیلیارد١٨بهنزدیکاستانچندیندرتوانستیمسالدویاسالیکدرفقطماست.تشخیصقابلکامال

هستید؟مواجهمسئلهاینباشماروزانهیعنی

از بتوانند که است بهندرت میدهند. تشخیص ما متخصصان بهراحتی ولی میآیند؛ وقتهازبله. خیلی چون عمدتا ولی بروند؛ در ما متخصصان دست یر

خا از یا میآیند خودشان بیمهها همینطورمتأسفانه خودشان یا میفرستند را کسی سازمان از کالهرج سرشان میدهند، و میکنند تعیین را خسارت ی

نکنید.کارشناسیسازمانازجرخاویدربسپامابهراکارحتمااست،مشکلاینگفتیمودادیماطالعاتکردیم،صحبتبیمههابامامیرود.

دندانی این آخر گفتیم که بود مورد یک اصال بگیرد. پولی و بیاید که را دستش یا شکسته را خودش پای آمده طرف هستند. عجیبی انسانهای صورت هر در

است؟کمعقلیایچهاینآخری.رنمیآودستبهراآندیگرکنی،جرخکههمرااینبرابر١٠پایین،یخترهمهوشکستیوزدیکه

دارد؟وجودمیکنند،مراجعهشمابهجنسیتتغییربرایکهافرادیدربارهیرآماشجاعیآقای

ندا دراینباره مدونی همرآمار اینجا برعکس. یا باشد؛ زنانه ذاتیاش تمایالت ولی باشد، مرد ظاهرش است ممکن انسان، یک بدن ساختمان باالخره اما یم.

ما روانپزشک وسیله به افراد این ابتدا در داد. انجام را جنسیت تغییر عمل میتوان بدهد، تشخیص پزشک اگر که شده داده اجازه این قانونا هم و شرعا

میگی سخت خیلی معاینات این در البته و میشوند انجامرمعاینه را کار این بدهد، جنسیت تغییر باید دوجنسیتی این که دادند تشخیص واقعا که آنجاها یم.

کند ایجاد مفسده جامعه در است ممکن دارد، زنانه تمایالت اما است، مردانه ظاهرش فرضا که کسی دارد. دنبال به مفسده عمل انجامندادن چون میدهند.

که میدهند را اجازه این است، غالب زنانگیاش تمایالت که دیدند وقتی و میکنند بررسی متخصصان را آن کنیم. توجه بیشتر او ذاتی تمایالت به باید ما و

شود.دادهجنسیتتغییر

ژنتیکی؟یااستروانیحالتبیشتردارد،وجودبرعکسشکاربرددرکهمردانهاییازنانهتمایالت

است.ژنتیکی

میدهند؟انجامآزمایش

میرسند.نقطهاینبهکاملآزمایشاتباومیدهندانجاممعایناتمیدهند،انجامآزمایشبله،
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ساختمان االن دکتر! قانونیآقای مپزشکی کهراز در و شده جدا که سالهاست خود عملی صورتزیرکز تفکیک این ایران شهرهای همه در است. تهران ک

است؟گرفته

حدود اما بود، اینجا آن همه بله، قدیم م٢٢تا٢٠در که است مرسالی و شده تشرکز سالن آزمایشگاهی کهرکز به مجهزتزیریح و شده منتقل مرک کزرین

تش سالن نظر از ماست؛ آن از دنیا در حتی و خاورمیانه در مجهرتشخیصی بسیار آزمایشگاههای دازیح، اداری فقط اینجا اینجاریم. تهران استان قبال است. ی

ادا ساختمان و شده مجزا هم تهران استان که است سالی دو یکی، که کهربود طالقانی. خیابان در رفته کهزیریشان تهرانزک استان کل اداره یرمجموعه

است.سازمانستادفقطاینجااست.

است؟شدهچهبوده،اینجاکهیحیرتشاتاقیرکارب

است.کینگرپا

نداشتید؟نگهشاالن

است.شدهیزبازسانه،

است؟بودهچهداشتید،قانونیپزشکیدرکهخاطرهایینرعجیبت

باشم.داشتهعجیبیخاطرهبخواهمکهنداشتمجاییبایرکاوسرمن

باشد؟ماندهذهنتاندرکههستیزچیمراجعات؛دربارهشنیدههایتاندرباره

تش آناتومی سال یک سوم، سال دانشجوییام، زمان در من بگویم. خودم از خاطرهای من ولی است؛ مربوط متخصصان خود به اینگونه یحیرخاطرات

روی را اول ماه سه میکردیم. میت غسل روز هر باید میزدیم، دست اگر و بودیم مقید مقدار یک ما میکردند. کار جسد یا میز یک روی نفر هشت هر داشتم.

نمازخوان بودیم؛ مقید و نماز اهل که بودیم بچههایی از نفر هشت هفت، هم ما میدادند. جدید جسد دیگر بعد به ماه سه از میکردند، کار یادزقدیمیها

بیاو اینکه از قبل را جسدها این گفتیم ما بود. سخت خب کنی، میت غسل روز هر و باشی مقید اینکه ولی فقطربود، جمع، آن تمام از بدهیم. غسل اینجا، یم

گ شهید کند؛ رحمت خدا بیایند. که شدند حاضر نفر اجسادرچهار بعد نه. آنجا، بیایند اینکه ولی بدهند، کمک که بودند حاضر همه بود. یکنفرشان هم کانی

بگی را جرمها تمام برس با بودیم مجبور و است سخت بسیار بدهی، بخواهی اگر هم غسل و میشد سیاه پوستش میماند، جسد حوض در خالصهرهم یم.

سینهاش١٠ روی را دستهایش و حوض لبه گذاشتیم را آنها از یکی بعد و میشستیم که بود وسط آن حوض یک که است یادم دادیم. غسل را جسدها از تا

است.شدهزندهکهکردماحساسلحظهیکگفتشد؟چهگفتیمهوا.رفتیکدفعهمادوستاینوافتادمیتدستیکدفعهکهگذاشتیم

ه درباره تعیینزبارها و دیانای آزمایشات که پالسکو حادثه مثل ماجراهایی کردید. صحبت میشود، متحمل جمعی اتفاقات خاطر به سازمان که ینههایی

شد؟پرداختشمابهبدهیهاآیاداشت،باالییینهزهوبودشماباهویت

چی نه، میشود. فراموش چیز همه بعدش میزنند؛ حرف همه و میدهند قول همه حادثه زمان در بودجهزمتأسفانه و برنامه سازمان کل در ولی نشد، داده ی

دیگر جاهای برخالف ما ماست. دوش روی اضافی بار حوادث در ولی میدهد. خوبی اعتبارات و میکند حل را مشکالت و سازمان به نسبت دارد لطف

که میدهیم درخواست موقع آن شد، تمام که بعد میدهیم، انجام سرعت به را کار ما نه؛ بدهیم. انجام کار ما بدهید، پول که بگوییم نمیآییم هیچوقت

بز حادثه سه بنابراین شود. انجام کار هراین کدام هر که افتاد اتفاق گذشته سال در تروزگ حادثه یکی گذاشت. ما دوش بر هنگفتی بسیار کهرینه حله یستی

تعداد و سمنان در قطار تصادف بحث آوردند. را انجامزشهدایش بدون هویت تشخیص حادثه، سه این در پالسکو. حادثه هم یکی و سوخته اجساد یادی

کنیم.مشخصراهویتشانکهخواستندماازهمبعددادند،مابهتکهتکهیاسوخته،یارااجسادنداشت.امکاندیانایآزمایشات

صدا را درجهدو بعد و درجهیک والدین خانوادهها، شدیم مجبور میشود، وارد مجرمان اطالعات بیشتر و نیست ژنتیک بانک در افراد همه اطالعات چون

ه دیانای آزمایش دادیم. انجام را آزمایش هزار چند باشد. الزم دقت که کنیم تکرار دور چند و دهیم انجام را آزمایشها باالست؛زبزنیم، بسیار ینههایش
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بدهی، انجام بیرون بخواهی را آزمایشی شما اگر میگوییم٧٠٠یعنی ما حاال میگیرند؛ شما از تومان تومان،٤٠٠هزار در٥٠٠هزار میشد. ما برای تومان هزار

ه صورت هزهر این ما است. هنگفتی هزینه همه و دادیم خودمان را هزینهها اینقدر کردیم اعالم بعد و دادیم انجام را قولزینهها فعال است. داشته ینه

ندادهاند.پولیولیشده،داده

خب نشست در ژنتیکیرشما ساماندهی ایجاد برای هستید. مجرمان ساماندهی حال در فعال اینکه بر مبنی کردید صحبت اطالعاتیتان بانک درباره هم ی

شد؟احساسیزنیاچهمجرمان

نگذارد. بهجا خودش از جرمی آثار هیچ میکند سعی بعد میشود، مرتکب را جرم جرم، صحنه در مجرم کند. کمک جرم کشف در علمی شیوههای باید امروزه

دشوا کار مجرم پیداکردن دختربنابراین حادثه یک در فارس، استان شهرستانهای از یکی در قبل، سال یک حدود بزنم. مثال یک برایتان من است. یری

گوشه٩ را او میگذارند، گونی در را جسدش اینکه از بعد و میکشند را او بعد و میکنند تجاوز او به و میشود دزدیده بود، هم قرآن نصف حافظ که ساله

پیگی متقاضی هم مردم نداشتند. هم سرنخی هیچ بود. کرده ایجاد شهر در را بدی جو ماجرا این میکنند. رها واردرخیابان فشار هم مسئوالن و بودند ی

ط از جسد، جرم آثار معاینه روی از ما نرسیدید. سرنخی هیچ به شما کردیم اعالم دادستان به ما دارمیکردند. را قاتل هویت دیانای، آزمایش شماریق یم.

میکنیم شروع ما بدهید، ما به را مظنون آن١٠تا١٠افراد در قاتل فرد که بود سوم گروه کنم فکر میدهیم. تطبیق و میکنیم استخراج را آنها دیانای تا

را پیچیده جنایی قضائی- معضل یک کرد. اعتراف طرف هم بعد و است قاتل این گفتیم دادستان به شد. شناسایی و داشت مطابقت او دیانای و بود جمع

کردیم.حلآزمایشیکانجامبابهراحتی

بیمهای،کتهایرشبراییزسندسابااسبقدولتمسئوالنازبرخیپرونده!؛1909دیه؛گرفتنقصدبهساختگیتصادفاترسمیآمار
)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳(درمیآوردندپولهمساختگیفوتاز

ش از دیه گرفتن قصد به ساختگی گستردگیرتصادفات از نشان گذشته، سال در دیه گرفتن برای ساختگی جرحی تصادفات کشف آمار نیست.ولی ای تازه موضوع بیمهای، کتهای
دارد.شگرداینازسودجویاننامشروعکاروکسب

دادگست در متعددی های پرونده روز دیهرهر متهمان، سوی از معتبر نامه بیمه داشتن خاطر به عمدتا که تصادفاتی شود. می باز جرحی تصادفات خاطر به ی

ط از تومان میلیارد هزاران ساالنه و شود می گذاشته ها بیمه عهده بر آن خسارت جبران اینرو با شود، می پرداخت دیدگان خسارت به پول ها، بیمه یق

بسیار تعداد گذشته، سال در دهد می نشان آمده دست به دیه گرفتن قصد به جرحی ساختگی تصادفات کشف از که ای دهنده تکان آمار اززحال، یادی

ن در بتوان را آسیب این دلیل شاید شد. کشف ساختگی تصادفات های دیهرپرونده به231خ حرام های ماه در که کرد جستجو تومان308میلیونی میلیون

کارشناس و بیمه سر بتوانند کالهبرداران اگر یعنی شود. می قانونیبالغ بینی،پزشکی شکستگی به منجر تصادف اثبات با تنها توانند می بگذارند کاله 23را

و نزدیک100میلیون تا کند پیدا مطلوب بهبودی بعدا که استخوان یک خردشدن با یا بزنند جیب به تومان تیغ32هزار را ها بیمه توانند می تومان میلیون

بروند.بعدیطعمهسراغبهوزده

هابیمهمیلیاردیضرر

سازمان رئیس شجاعی، احمد قانونیدکتر انجامپزشکی خوبی اقدامات و تحقیقات ساختگی تصادفات بحث در ما گوید: می خبرآنالین به رابطه این در

نشود.کسرناحقبههابیمهازتومانمیلیاردهاشودمیباعثکهشدهکشفسالدریادیزبسیارهاینمونهودادیم

همکا عدم از که بهراو جرحی تصادفات موارد فرستادن در ها بیمه قانونیی علمیپزشکی کارشناسی ایم کرده اعالم ها بیمه به گوید: می است، ناراضی
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فقط را دقیق قانونیو همکاپزشکی ها بیمه متاسفانه ولی شود گرفته قضایا این جلوی تا کنید کمک دهد. انجام تواند ازرمی ها بیمه لذا کنند نمی ی

پردازند.میبابتاینازخسارتتومانمیلیاردهاورودمیکالهسرشاننتیجهدروکنندمیاستفادهقانونیپزشکیجزبهمتعددکارشناسان

شود؟میکشفچطورساختگیتصادفات

دقت و مهارت با ساختگی، خصوصزتصادفات به و فقیر و ضعیف افراد شناسایی با عموما آنها گیرد. می صورت مجرمان و کالهبرداران سوی از یادی

ساختگی تصادف صحنه تردد، کم و روستایی راههای در تا کنند می تبانی آنها با هستند، خود بدن در هایی شکستگی احیانا و جراحات دارای که روستانشینان

کر کشیدن و پلیس حضور از پس و دهند می ترتیب دارد، معتبر بیمه که ای نقلیه وسیله با کنند.وفرد می دیه درخواست ها بیمه از قانونی صورت به کی،

ج و ضرب بودن ساختگی متوجه خود، تخصصی کار با سازمان این کارشناسان قانونی، پزشکی به معاینه برای مورد ارجاع از همرپس نهایت، در و شده ح

گیرند.میقرارتعقیبتحتمتهموکالهبردارعنوانبهکرده،کاراینبهواداررااوکهباندیهمومصدومفرد

کارشناسان قانونیعموما آزمایشگاهیپزشکی و پزشکی معاون مهدوی، امیرحسین دکتر نیستند. ساختگی تصادفات کشف نحوه جزییات بیان به مایل چندان

قانونیسازمان شودپزشکی نمی و کنند می عمل جلوتر کارشناسان از بعضا و کنند می عمل هوشمندانه خیلی متخلفان گوید: می خبرآنالین به اینباره در

نشوند.قانونینهادهایآمادگیمتوجهآنهاتاکردبیانهارسانهدرراتصادفاتبودنساختگیجزییات

ج و ضرب داستان دهد: می ادامه وراو بوده قدیمی موضوعی خودزنی و عمدی قانونیح میپزشکی کشف خودزنی یا ساختگی جرحهای و ضرب دیرباز از

دیه گرفتن برای افراد برخی که این دهد. قرار دندانها و بینی ران، نی، درشت استخوان شکستگی معرض در را خود نفر یک که نیست این انتظار ولی کرده

بز مشکل و آسیب بزنند، خود به صدماتی چنین مهمرحاضرند نکته است.ولی فنی مسئله شود، کشف ما سوی از مسئله که این شود. حل باید که است گی

کند.واردخودبهراآسیبهاییچنیناستحاضردیه،ازبخشیبرایفردکهاستاین

تز با کالهبردار باند افراد بودند گفته پلیس مقامات قدیمی، های پرونده از یکی بررسی شکستندردر می را افراد پای های استخوان حتی حسی بی آمپول یق

بود.شدهآنبودنساختگیمتوجهقانونیپزشکیهمبازولیبرسدنظربهطبیعیشکستگیتاساییدندمیراشکستگیاطرافپوستپا،سنگباو

رئیس شجاعی، قانونیدکتر بسیارپزشکی های پرونده ما گوید: می باره این دازدر را جریادی بودن ساختگی کشف با که گرفتیم.ریم را دیه پرداخت جلوی ح،

تخصص این شود. می متوجه تخصصی و علمی نگاه با بالفاصله باشد ساختگی یا واقعی تصادف اثر بر شکستگی اگر و است کارشناس ما پزشکیمتخصص

است.ساختگیتصادفاثردریااستواقعیشکستگیایندهدمیتشخیصکهاستقانونی

اند خورده خودرو به سرنشین) و (راکب موتورسوار دو که آوردند ای پرونده دهد: می توضیح و کند می بیان ساختگی تصادف شده کشف پرونده از مثالی او

متخصص و شد مقایسه شکستگی نوع با را جرم صحنه اند. شده شکستگی دچار و اند افتاده دو هر قانونیو ازپزشکی پایشان افراد این دو هر شد متوجه

متخصص دیگر سوی از است. متفاوت ضربه های جهت ولی شکسته جا قانونییک میپزشکی باالیی استخوان فرضا باید تصادف، شدت این با ضربه فهمید

متخصصان هنر این شدند. تعقیب کالهبرداران انتظامی، نهادهای به اطالع با تشخیص این از پس بالفاصله است. شکسته پایینی استخوان ولی شکست

یابند.ردراحرجوضربواقعیعلتتاگذارندمیهمکناررااینهاهمهوشکستگینوعجرم،صحنهکهاستپزشکی

باندهای بلکه نگرفته تعلق دیده آسیب اشخاص به ای دیه تنها نه .و است شده تشکیل مورد این در متعددی های پرونده مسئول، مقام این گفته به

ورکالهبردا کردند می درست را تصادف ساختگی صورت به و کردند می بدنی صدمات پذیرفتن به وادار را آنها افراد، ضعف از سواستفاده کهبا شده کشف ی

کردند.میتقسیمخودبینرادیهمیزان

گذشتهسالدرساختگیتصادفاتگستردهآمار

کشفیات تعداد البته و بوده فراوان بسیار گذشته، سال در ساختگی تصادفات شیوع دهد می نشان قانونیآمارها مواردپزشکی تمام که نیست معنی این به

ج کشور در روز هر که است واقعیتی از بخشی تنها آمار این بلکه اند، شده کشف ساختگی بارتصادفات تا کنند می ناقص و مضروب را خود ای عده دارد. یان
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کنند.ارتزاقآنبادیه،ازبخشیگرفتن

است.دادهارائهراآمار96سالدرساختگیتصادفاتدربارهقانونیپزشکیسازمانبحرانمدیرانازعلیبخشیمهرداددکتررابطهایندر

سازمان سوی از شده ارائه قانونیآمار جپزشکی و ضرب کشفیات سالردرباره در ساختگی تصادفات و سال1396ح آن در کشفیات تعداد دهد می نشان

است.بودهزنانبهعمدیبدنیصدماتبهمربوطکشفیاتازمورد220ومردانبهمربوطمورد1689کهبودهپرونده1909

با فارس استان دهد می نشان عمدی صدمات و تصادفات کشفیات آمار آن،314همچنین از پس و دارد قرار کشور استانهای صدر در شده کشف پرونده مورد

دارند.راساختگیوعمدیصدماتاینکشفآمارینربیشتمورد،146بارضویخراساناستانومورد264باتهراناستان

معموال ساختگی تصادفهای پیمانکاران گوید می باره این در گزارشها از شکستن٧٠تا٦٠یکی ازای به و میدارند بر خودشان برای را مجروح دیه پول درصد

ش ساختگی تصادفهای در که کسانی به پا یا دست تنهارهر کنند می سود٣کت به داللی با پیمانکاران متاسفانه میدهند. تومان بازمیلیون و رسیده یادی

برسانند.خودبهآسیبیاینکهبدونمیکنند،کسببیشتریامیلیون٣٠کارهفتهیک

دست از را پدرش که فردی هستند؛ خانواده نانآوران یا معتادان شدهاند وارد ساختگی تصادفات حوزه به که کسانی اغلب دهد می نشان گزارشها که اینطور

س و کند کار نمیتواند دیگر اینکه یا شناساییرداده را بیکار و معتاد جوانان ابتدا پیمانکاران همان یا متهمان متاسفانه است. درخانواده نفر چندین پرست

ب آهنی، میله با بینی شکستن انبردست، با دندان شکستن با و تزرکرده تیغ، با لبها وریدن گونه نواحی به خون ایجادزیق و کبودی ایجاد برای چشم یر

ها مرفین سایر یا ترامادول قرص مانند داروهای از دردناک اقدامات این برای که کنند می سوژه کردن مصدوم برای آنها پوست بهروی سنباده توسط خراش

میکنند.استفادهتسکینجهت

خبرآنالین

)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳(شدصادرمعینمدرسهناظمحکم

کرد.صادررامعینمدرسهناظمحکمارشاد،قضاییمجتمع1091شعبه

است.شدهمحکومشالقوحبسبهدادگاهسویازاست،متهمفحشاوفسادبهتشویقویرآزاکودکبهکهمعینمدرسهناظمتسنیم،گزارشبه

خب سایتهای از یکی که بود امسال ماه خرداد خبرهفتم داد؛ خبر مدرسه ناظم توسط تهران غرب در مدرسهای دانشآموزان از تعدادی اذیت و آزار از یری،

شد.منتشرمدرسهناظمازفیلمهاییآن،بهدنبالوپیچیدیزمجافضایدربهسرعتکه

موضوعبهیعرسرسیدگیبرایانقالبرهبردستور**

اس در محاکمه، از پس داد دستور قضائیه قوه رئیس به نامهای طی اسالمی انقالب معظم رهبر خبر، این انتشار متهمانربهدنبال با رابطه در الهی حدود وقت ع
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س محاکمه از پس است مقتضی شد. تأسف و اندوه موجب تهران غرب مدارس از یکی در جنایت خبر است: آمده معظمله نامه متن در شود. حدودیعراجرا ًا

کنید.اجرامحکومینبارابطهدرراالهی

دادگست رئیسکل به نامهای طی انقالب، معظم رهبر دستور بهدنبال هم قضاییه قوه اسررئیس در داد دستور تهران استان رسیدگیری به نسبت وقت ع

دادگست به قضائیه قوه رئیس دستور متن در کند. اقدام تهران غرب مدارس از یکی تکاندهنده حادثه به مربوط پرونده به است:رقانونی آمده تهران استان ی

اهمیت به توجه با متهم، بازداشت و پرونده تشکیل و تهران غرب مدارس از یکی در تأسفبار و تکاندهنده حادثه با رابطه در واصله گزارش خصوص در

ج موجب که مقامرموضوع دغدغه از حاکی اکید دستور به عنایت با و است کرده فراهم را محترم خانوادههای نگرانی و شده عمومی عواطف شدن یحهدار

رهب ب(یرمعظم اسهکاتردامت در است مقرر موار)، رعایت با وقت هیچزع بدون مقتضی حکم اجرای به نسبت و رسیدگی پرونده به قانونی و شرعی ین

شود.منعکساینجانببهنتیجهواقداماغماضی

مدرسهناظمبازداشت**

جعف عباس امسال، خرداد رورنهم از گفت: پرونده این با ارتباط در تهران دادستان دولتآبادی رازی موضوع شنیدیم را تلخ حادثه این به مربوط خبر که ی

بازداشترپیگی به وی قرار متهم، از تحقیقات یافتن ادامه با و شد داده تحویل دادسرا به پلیس توسط متهم بالفاصله دادسرا، به پرونده ارجاع از پس و کرده ی

کرد.تغییر

ت به توجه با تحقیقات گرفتن سرعت به اشاره با رهبأوی معظم مقام تصرکیدات زمینه این در کمتری در که میدانیم خودمان وظیفه کرد: باریح وقت ین

کنیم.ارسالدادگاهبهراآنزودترورسیدگیپروندهاینبهمقرراترعایت

رقمرجعف تا که کردم مالحظه مطبوعات در گفت: نیز صورتگرفته شکایات تعداد با رابطه در دولتآبادی آخ٣٦ی طبق ولی شده اعالم کهرمورد خبرها ین

باشد.همبیشتراستممکنالبتهاستبودهمورد١٥داشتمبنده

نیستحرمطتجاوزادعای**

شجاعیخرداد20 سازماناحمد قانونیرئیس ادعایپزشکی کدام هیچ اینکه به توجه با گفت: و داد خبر پرونده این دانشآموزان از نفر هفت معاینه از کشور

نشد.انجامآنانبهرویجسمانیمعاینهنداشتندیکیزفیتجاوز

روانپزشکان به شخصیتی و روانشناختی تستهای انجام برای نیز مدرسه این ناظم افزود: هستند روانشناختی مشکالت دچار دانشآموز دو اینکه بیان با وی

بعدی آزمایشهای اما نشده دیده فرد این در خاصی مشکل شده انجام وی بهروی کنون تا که مختلفی آزمایشهای برابر حاضر حال در و شد معرفی قانونی

شد.خواهدانجامفرداینبهروینیز

اتهامیعنوان4باکیفرخواستصدور**

نخست22 گام در گفت: و داد خبر اتهامی عنوان چهار با معین مدرسه ناظم برای کیفرخواست صدور از تهران دادستان دانشآموزان15خرداد والدین از نفر

یافتند.حضوردادگاهدرنفرهشتنهایتدروکردنداعالممدرسهناظمبهنسبتراخودشکایتمدرسهاین

ط آنها والدین که دانشآموزانی نخست گام در افزود: کرد، آغاز را خود تخصصی تحقیقات پرونده تشکیل از پس تهران دادستانی اینکه بیان با شکایتروی ح

در بودند قانونیکرده گزارشاتپزشکی تمام در گرفتند. قرار معاینه مورد یافته قانونیحضور بودپزشکی آمده اولیه اخبار در که جنسی تجاوز معنا آن به

است.پذیرفتههممتهموشدگزارشجنسیتعرضاتولینشد،دیدهجنسیخاصجرایمبهمعنای

ارشادقضاییمجتمعدرمتهممحاکمه**

شنبهنهایت روز در دادگاه جلسه و ارسال ارشاد قضایی مجتمع به مدرسه این ناظم پرونده از16ًا تن دو و دانشآموزان اولیای از تعدادی حضور با تیر
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ب نهایتردانشآموزان و انجامید بهطول ساعت چهار جلسهای شد؛ بدوی،گزار مرحله در پرونده این متهم حکم امروز، صبح و کرد صادر را رسیدگی ختم دادگاه ًا

شد.محکومشالقوحبسبهمدرسهناظموصادر

)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳(خوردند!کتکزنانشانازپارسالمردهزارپنج

آزا مرد روند افزایش به نسبت هشدار ضمن پرخاشگرکارشناسان، از اخیر سالهای در خشونتری قربانی که مردانی تعداد معتقدند، و میدهند خبر مردان به نسبت زنان خشونت و ی
تعداد چراکه، است. شده اعالم آمارهای از بیشتر میشوند خود همسران سوی قرازاز مضحکه مورد و قضاوت ترس از مردان از بهریادی را خود شکایات نیستند، حاضر اطرافیان گرفتن

: گفت قانونی پزشکی سازمان رئیس کنند. اعالم قانونی آزا90پزشکی همسر مدعیان وردرصد زنان را و10ی پنج افزایش شاهد کشور در اما میدهند، تشکیل مردان را باقیمانده درصد
بودیم.95سالبهنسبت96سالدریرهمسرآزانزاعمراجعاتدرصدیدهمهشت

تازهت در شجاعی، آزاراحمد همسر مراجعان آمار کرد، اعالم خود اظهارنظر گذشتهرین سال در و81ی نزاعها،729هزار این از زنان سهم که است بوده نفر

و77 مردان59هزار سهم و4و آمارهای670هزار همچنین، شدند. همسرانشان سوی از روانی و روحی آزارهای و خشونت قربانی که بوده پزشکینفر

سالقانونی در میدهد حدود95نشان حدود3، به تعداد این حاال که بودند کرده مراجعه خود همسران توسط خشونت اعالم برای سازمان این به مرد هزار

طو5 به است. رسیده نفر سالرهزار تا که، همسرآزا5فقط95ی مدعیان از رقمردرصد به مرد مدعیان حاضر حال در اما میدادند، تشکیل مردان را 7ی

آزا مرد روند افزایش به نسبت هشدار ضمن کارشناسان، اساس، این بر است. یافته افزایش پرخاشگردرصد از اخیر سالهای در نسبتری زنان خشونت و ی

تعداد چراکه، است. شده اعالم آمارهای از بیشتر میشوند خود همسران سوی از خشونت قربانی که مردانی تعداد معتقدند، و میدهند خبر مردان یادیزبه

کنند.اعالمقانونیپزشکیبهراخودشکایاتنیستند،حاضراطرافیانگرفتنرقرامضحکهموردوقضاوتترسازمرداناز

به نسبت خشن واکنشهای روند میدهد، نشان اخیر آمارهای اینکه به اشاره با ایران»، اجتماعی شناسی آسیب انجمن «رئیس محمدی»، «کوروش دکتر

سوی از که است روانی فشارهای با مقابله نوعی به زنان، سوی از روندی چنین اتخاذ میرسد، نظر به میگوید: دارد، افزایشی روندی زنان برخی ازسوی مردان

د بهطوررمردان زنان خشونت بروز علتهای تا کنیم بررسی علمی مطالعات چارچوب در را خود باهمسران مردان رفتار باید خاطر، همین به میکنند. یافت

های تالش شاهد اخیر سالهای در اگرچه میافزاید: وی شود. مشخص تصویزدقیق ایجاد برای جامعهریادی توانمند زنان واالی جایگاه و شرایط از واقعی ی

تحت است ممکن و محرومند شهروندی حوزه در خود برابر حقوق با متناسب حداقلی یا آل ایده شرایط به دسترسی از همچنان زنان از بخشی اما ایم، بوده

ضرو دلیل، همین به دهند. نشان دیگران یا خود علیه خشونت قبیل از واکنشهایی وارده بررسیرفشارهای علمی و دقیق بهطور قضاوتی هر از قبل است ی

تح باعث عواملی چه که بلوغ،رکنیم تا کودکی از ما جامعه در زنان میدهد: ادامه است.محمدی شده همسرانشان اذیت و آزار و خشونت سمت به زنان یک

گاهی نمیکنند پیدا خانواده فضای در حتی را خود حقوق احقاق و بروز فرصت چون و هستند فراوانی آزارهای و تربیتی ناعدالتیهای و فشارها تأثیر تحت

میشوند.اجتماعیآسیبهایدچارنیزبرخیوروانیبنبستهایدچار

این بارز مثال شوند. خشونتآمیز رفتار دچار هم خودشان به نسبت حتی میشود باعث که است تحمل غیرقابل و سنگین آنچنان گاهی زنان بر فشار، این

شدصادرمعینسهمدرناظمحکمتدبیر:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KHF53WVV


به سازمان رئیس مشاور است. کشور مدارس برخی در آبی نهنگ غیرواقعی پروژه از تبعیت و دختران خودزنی ماجرای اینکهزموضوع، به اشاره با کشور یستی

بعض میرسند مرحله این به اجتماعی های محدودیت و آشکار و پنهان خشونتهای فشارها، سنگین هجمه این تحت که زمانی زنان، از قشر دچاراین ًا

قرار خانواده درفضای بویژه و مردان سوی از القایی محرومیتهای از هجمهای مقابل در زنان دلیل، همین به میدهد: ادامه میشوند، منفی هیجانهای

به زنان گرایش از حاکی موجود احتماالت از یکی شرایطی چنین در بنابراین، میشود. طبیعیشان حقوق از زنان شدن محروم باعث شرایط این و میگیرند

است.خشونتآمیزرفتارهایسمت

به سازمان رئیس تزمشاور با کشور تحأیستی عوامل کارشناسی و علمی بررسی لزوم بر آزارکید مرد آمار میگوید: خود، شوهران اذیت و آزار به زنان درریک ی

به سازمان رئیس است.مشاور ناچیز بسیار است انجام حال در کشور در زنان به نسبت که اذیتی و آزار رسمیزمقابل آمارهای اینکه به اشاره با کشور یستی

غالب جامعه، در سویخشونت از صادره خشونتهای از عمدهای بخش میافزاید: میشوند، ثبت قضایی و انتظامی درمراجع که هستند مواردی از بخش آن ًا

غالب یا نمیشوند ثبت مرجعی هیچ در چون دارند پنهانی ماهیت خانواده اعضای خاص بهطور و راشهروندان زندگی فشارهای اجبار به خشونت تحت زنان ًا

دیگ انواع نیز طرفی از میافزاید: محمدی میکنند. مراجعرتحمل توجه کانون در کمتر بیتوجهی و غفلت جنسی، کالمی، خشونتهای شامل خشونت از ی

غافل نباید و گیرد قرار بررسی مورد زنان درمورد بخصوص آن مختلف انواع به توجه با خشونت موارد تا است الزم دلیل همین به هستند. آمار مراکز و مربوطه

شکلگی موجب میتواند نمیشوند، محسوب خشونت ما جامعه مردان اغلب درنگاه که موارد همین گاهی که واقعیت این از درربود خشونت بروز انگیزه ی

شوند.زنان

ایرنامنبع:

)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳((تهران)بهارفصلدرجنینسقطبراینز545تقاضای

اند.کردهمراجعهتهراناستانقانونیپزشکیمراکزبهجسمانی)(درمانیسقطمجوزیافتردجهتنفر545امسالنخستماهسهدرقانونی،پزشکیآمارطبق

سالجا نخست ماه سه د545ی،ردر جهت درمانیرنفر سقط مجوز مراکز(یافت به قانونیجسمانی) درپزشکی تعداد این که اند کرده مراجعه تهران استان

سال مشابه مدت با درمانی96مقایسه سقط مجوز صدور برای درخواست تعداد ماه548که خرداد در است. یافته کاهش درصد نیم بود، شده اعالم مورد

است.یافتهکاهشدرصد12قبلسالمشابهمدتدرکهاندکردهمراجعهکلادارهاینبهدرمانیمجوزسقطیافتردجهتمورد170

ضرو شرایط گزارش، این ناهنجاربنابر به مربوط شرایط شود. می تقسیم گروه دو به درمانی سقط مجوز صدور برای آنری به مربوط شرایط و جنینی های ی

بیما یک وجود ناهنجارشامل: و مشکالت مورد در مادر در جدی ناهنجاری قطعی تشخیص جنینی، های سونری یا و معتبر ژنتیک آزمایش با معتبر،وی گرافی

ناهنجارناهنجا یا حری موجب رضایتریهای مادر، بارداآج سن مادر، کتبی و ازرگاهانه کمتر سون19ی براساس سوهفته حرگرافی تشخیص و معتبر جریال

مهراست./قانونیپزشکیتاییدبهومربوطهمتخصص3توسطمادر
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الیحهارسالدرقضادستگاهماهه4تأخیردالیلقضائیه/قوهدرزنانامنیتتامینالیحهماده92ازماده41حذف:سیاوشیطیبه
)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳(چیست؟مجلسبه

که این بیان با مجلس زنان فراکسیون از41عضو کل92ماده های دیدگاه الیحه بررسی در خواست قضائیه قوه از است، شده حذف قضائیه قوه در زنان امنیت تامین الیحه ماده
دهد.قرارنظرمدرازنانجامعه

آخ خصوص در عنایتی، شاه سیاوشی جمهور،رطیبه رئیس زنان معاونت حضور با ابتدا در الیحه این گفت: زنان امنیت تأمین الیحه تدوین وضعیت ین

مجدد هم انجا در که شد فرستاده قضائیه قوه به سپس و شد تصویب و بررسی قضائیه قوه و موردمجلس مختلف های دستگاه از نمایندگانی حضور با ًا

است.نشدهدادهارجاعمجلسبهحالبهتاواستماندهباقیآنجادرهنوزولیگرفت.قراربررسیوبحث

تهران، مرم الرنماینده دکتر آقای با امسال عید در مجلس نمایندگان از تعدادی گفت: اسالمی شورای مجلس شهردر اسالم و شمیرانات دیداری، یریجانی

تص را الیحه این بررسی که بخواهند قضائیه قوه رئیس از کردیم درخواست ایشان از دیدار آن در و چونرداشتیم برسانند. مجلس دست به زودتر و کنند یح

مکرر جمهور رئیس زنان معاونت همراه به و هستیم الیحه این منتظر روز هر مجلس به ورودمان ابتدای از بهما الیحه این ارسال درخواست قضائیه قوه از ًا

است.نرسیدهمادستبهالیحهایناینهنوزوگذشتهسال3بهنزدیکاماایمداشتهرامجلس

دیدا راستا همین در مجلس زنان فراکسیون داد: ادامه منعروی الیحه مورد در باالتفاق نمایندگان همه دیدار آن در که داشت ای اژه محسنی آقای با هم ی

کنند.تعجیلهایشانبررسیدرکهخواستندقضائیهقوهازوکردندصحبتزنانعلیهخشونت

قضائیه، قوه رئیس معاون خدائیان آقای گفته طبق و گرفته قرار قضائیه قوه بررسی مورد مبسوط طور به الیحه این که اینجاست مساله گفت: 41سیاوشی

از موا92ماده مواد، این حذف علت گفتند ایشان حتی است، شده حذف الیحه این دادرسیزماده آئین و اسالمی مجازات قانون مواد با ها آن بودن ی

ازرکیف بیش که این وجود با اما شده انجام قضائیه قوه در الیحه این بررسی کار که است این منظور حال هر به بوده. پیگی4ی از اتمامرماه به و ما های ی

است.نرسیدهمادستبههنوزالیحهاینگذرد،میالیحهبررسیرسیدن

ح حفظ به قضائیه قوه در آقایان که مقدار همان به که این بیان با داروی توجه مساله این به هم زنان فراکسیون و مجلس در ما دارند عنایت خانواده یم،ریم

این شود می وارد ها این به که هایی خشونت این اثر بر و کنند نمی شکایت شوند می خشونت دچار که زنانی این از خیلی که است این بحث منتها گفت:

زنانی مختلف دالیل به و صورت هر به چون بنابراین روند؛ می پیش خودکشی و جنون مرز تا را زنان این گاه و دهند می دست از را کردن زندگی مهارت ها

موضوع به تواند می العموم مدعی عنوان به دادستان کند می پیدا عمومی جنبه جرم که مواردی در کنند نمی شکایت گیرند می قرار خشونت معرض در که

است.مهمخیلیمابرایبنداینالیحهاینکند.درپیداورود

رهب فرمایشات طبق باید ما که است این بحث داشت: ابراز اسالمی شورای مجلس فرهنگی کمیسیون باشیمرعضو کیفیت با پایدار خانواده یک دنبال به ی

مدی توانند نمی هستند خشونت دائم معرض در یا گیرند می قرار خشونت مورد که مادرانی و زنان دیگرراما طرف از و باشند داشته خانواده در مناسبی یت

است.پایدارخانوادهبرایتهدیدیموضوعاینونیستممکننزبرایگرفتنطالقاجتماعیوفرهنگیمختلفدالیلدلیلبههم

بیشت عنایت یک با است بهتر حال هر به کرد: خاطرنشان صرفروی و گیرد قرار بررسی مورد الیحه این نظراتی و نکنند توجه جامعه از بخشی یک دیدگاه به ًا

دیگ فکربخش پارادیم یک و جامعه از راستایری در تالشمان هم ما انشااهلل کنند. مجلس تقدیم را الیحه این همچنین و دهند قرار توجه مورد هم را ی

رهب معظم مقام ابالغی های اینرسیاست بررسی در که است این مان خواسته تنها و بود خواهد اساسی قانون نظر مد هایی سیاست و خانواده حوزه در ی

آن.ازبخشینهباشدنظرمدزنانجامعهکلموارد

آما بهرطبق سازمان اخیرا که استزی کرده اعالم کشور زنان27یستی طبق49تا19درصد و اند گرفته قرار همسر خشونت مورد اخیر سال یک در ساله
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قانونیگزارش است90پزشکی قضائیه قوه در خشونت برابر در زنان امنیت تامین الیحه که است حالی در این است. زنان علیه خانگی های خشونت درصد

است.نرسیدهمجلسبههنوزو

ملتخانهمنبع:

تصادفمعرضدرویرشهرداگرانرکاامنیتبررسیوتهراندرگررکا5گرمخیابانی؛تصادفاتوناامنیسایهیرزسبز،فضایگرانرکا
)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳(آنهابودن

شهردارکا5 شده کشته کارگر اولین اخیر، حادثه در اشرفمنصوری ابوالفضل گفته به میدهند، دست از اینچنینی تصادفات در را جانشان که نیستند انجمنهایریرگرانی کانون یس
خب گزارشهای کشور، سراسر کار بهداشت و ایمنی حفاظت کارصنفی شغلی وضعیت از شهری خدمات دسترگران این از حوادثی و میکنند کار ناایمنی شرایط در آنها میدهد نشان ی

است.نکردهپیدایرخبابعادبعضاامادادهخربخشاینگرانرکاخصوصدربازهم

کا برای خانوار. چند آور نان و سالهاند چند چیست، نامشان هستند، کجا اهل میکند، فرقی چه بزراصال حاشیه در که سرخیرگرانی ناگهان خیابانها، و گراهها

بیشتر لحظهای تنها برای گذشتن جان از دارد: معنی یک تنها کار میشوند»، توت «شاه کورد شاعر هاکا» «سابیر قول به و میکند رنگین را زمین خونشان

زندگی باشی. کشیده رنج اندازه چه و باشند منتظرت نفر چند باشی، ساله چند نمیکند فرقی دیگر آنوقت کشیدن. نبودزنفس و ناامنی کم، درآمد سایه یر

همان مثل درست میشود. اجتماعیات طبقه و هویت از بخشی بزرکا5ایمنی حاشیه در دیروز که سبز فضای هستیشانرگر خودرو، تصادف پی در بابایی گراه

از که است حرفهایی تنها کوتاه، جمالت این صبح.» روز هر مثل آبپاشی. برای ببرتشان و بیاید سرویس تا منتظر، بودن «نشسته رفت. هوا به و شد دود

کا همکاران از یکی تلویرزبان قاب روی گزارشگر زبان از آنچه بعد لحظه چند و میشود بیان شده کشته مطزگران مساله عنوان به ایران نهریون میشود ح

متخلفین.برایمجازاتافزایشلزومواستنامتعادلحالتدررانندگیکهسبز»،فضایویرشهخدماتگرانرکابرایجانیامنیت«نبود

شهردارکا5 شده کشته کارگر اولین اخیر، حادثه در اشرفمنصوری ابوالفضل گفته به میدهند، دست از اینچنینی تصادفات در را جانشان که نیستند یرگرانی

خبر گزارشهای کشور، سراسر کار بهداشت و ایمنی حفاظت صنفی انجمنهای کانون کاریس شغلی وضعیت از شهری خدمات دررگران آنها میدهد نشان ی

است.نکردهپیدایرخبابعادبعضاامادادهخربخشاینگرانرکاخصوصدربازهمدستاینازحوادثیومیکنندکارناایمنیشرایط

سبزفضایگرانرکاکمیندرخطر

جان گذشته روز که خطرسازترکا5حادثهای از یکی حاشیه در را تهران سبز فضای شرگر شمال اتوبانهای بررسیرین قابل مختلفی ابعاد از گرفت، تهران ق

مهمت از یکی کاراست. جانی امنیت حفظ مساله که رانندگی ادامهدار تخلفات نه آنها شهرین مختلف مناطق و خیابانها در سبز فضای خبرهارگران در است. ی

کا که بود کارآمده این ظاهرا اینکه از جدا دهد. انتقال کارشان محل به را آنها تا بودند سرویس انتظار در شده کشته کاررگران حال در تصادف لحظه در گران

کا ایمنی خصوص در بحث زمینه موضوع همین کوچکترنبودند، بدون خیابانها و اتوبانها حاشیه در روزه همه که را کاررگرانی حال در امنیتی حاشیه ین

کا فعالیت، محل و ایمنی تجهیزات کار، لباس قبیل از ایمنی امکانات نبود کرد. فراهم را، میشوند دادهزگرانرمشاهده قرار حوادث انواع معرض در را یادی

کا از کاراست. محل از دورتر متر چندین خطرناک جادههای و خیابانها حاشیه در گهگاه که آدمکهایرگرانی غیاب در و ایستادهاند خطر نشانگر عنوان به گاه،

با را دیگران بالی سپر نقش هشداردهنده عالئم و کازمصنوعی تا میکنند، بهری منتهی خطرناک «میدان همان کنار کشیدن جارو برای که سبز فضای گران

کا فعالین پرسش حاال کارند. به مشغول ایمنی امکانات بدون یا هستند سرویس منتظر یا زود خیلی صبحهای شهر» بیرون کهرگرجادههای است این ی

کا چند راستی شهربه خدمات حوزه نهادهای تا شوند، قربانی باید دیگر کارگر جانی امنیت حفظ بپذیرند آنها پیمانکاران و زمرهری در انسانی نیروی و گران
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کارفرماست.اصلیوظایفوتکالیف

ندارداهمیتانسانی،نیرویجانحفظ

منصو اشرف کهری،رابوالفضل خطراتی و حادثه این درباره خبرآنالین با گفتگو در کشور سراسر کار بهداشت و ایمنی حفاظت صنفی انجمنهای کانون یس

کا شهرجان خدمات عادیرگران حالت در چه و باشد بوده نامتعادل حالت در رانندگی «چه میگوید: میکند، تهدید جادهها و اتوبانها در را سبز فضای و ی

در روزه همه که است اتفاقی مهم شود، انسانی خطای یا فنی لحاظ به مشکلی دچار است ممکن هرلحظه و است نقلیه وسیله یک خودرو که میدانیم همه

بیتوجهایم.»آنبهنسبتاغلبومیکندتهدیدراسبزفضایویرشهخدماتگررکاهزارانجانکشورجادههایوخیابانها

کا «گرچه میدهد: ادامه صنفی فعال بودند،راین سرویس توسط جابهجایی برای انتظار حال در شده منتشر خبرها در آنچه بنابر و استراحت حال در گران

این برای که حادثهای حوادثکارکا6اما جمله از افتاد اتفاق کارگر شنیدهایم. یا دیده بارها را آن مشابه که است کمتری با که دررگرانی امنیت حاشیه ین

پایینت در آنها برای انسانی نیروی جان حفظ که کارفرماهایی و هستند کار به مشغول اتوبانها یا جادهها کارخیابانها، نمیکند فرقی دارد. قرار سطح گررین

کا یا باشند سبز کارفرمایانیرفضای و پیمانکاران وجود و کار استانداردهای به بیتوجهی باشیم، حوادث این تکرار شاهد میشود باعث که ای نکته خدماتی، گر

میکنند.»استفادهکارنیرویعنوانبهآنهاازبدهندگرانرکابهکاربهداشتوایمنیازگاهیآینرکمتآنکهبدونکهاست

استپایینکارایمنیبهنسبتگرانرکاگاهیآ

کا مختص فقط کار بهداشت و ایمنی امکانات به دسترسی عدم اینکه به اشاره با شهراو خدمات شهردارگران و بسیاری بلکه نیست، کاریها از درری که گرانی

در مرتبا کار از ناشی حوادث میدهد، نشان گزارشها و آمار «چنانکه میگوید: بهرهاند، بی امکانات این از هستند فعالیت به مشغول کشور مختلف بخشهای

کا قراردادیرکمین صورت به که کارفرمایانی و پیمانکاران میدهد، نشان میشود منتشر نیز آن گزارشهای گهگاه که مواردی این همه است. ساختمانی گران

کا پروژهای کمتریا ، برسانند پایان به را آن هم سرعت به میخواهند و میگیرند عهده به را کاری و نیستند قائل ایمنی بحث برای اهمیتی هرین نیز گزرگران

نمیکنند.»کسبکارایمنشرایطدانستنبرایراالزمگاهیآ

کا مورد «در میدهد: ادامه صنفی فعال تناسبراین به کار برای استاندارد لباس و کفش از ایمنی استانداردهای رعایت عدم شاهد نیز سبز فضای گران

قرا شرایط تا کارگیرموقعیت، که خواندهایم خبرها در گاهی هستیم. کار انجام برای مناسب محل در شهرداری تارگر در زدنری جارو حال در سپیدهدم، یکی

دهد می نشان موارد این است. داده دست از را جانش تصادف بروز و خودرو یک انحراف اثر در که بوده شهرستان فالن در اتوبان به منتهی میدانی حاشیه

کا این برای کار ایمنی حاشیه دیگرکه مثال است. پایین چقدر کارگران حضور بودم، شاهدش بارها خودم که خیابانهاری جداول حاشیه در سبز فضای گران

کا حالت، این در است. سال هر پایانی ماههای داخلردر بدنشان از نیمی دیگر کارهای یا بلوارها داخل درختان شاخه کردن هرس برای که میبینیم را گرانی

کا یک که میبینیم تر آنطرف کمی آنوقت آنهاست. برای جانی تهدید جور یک این و دارد قرار ماشینها آمد و رفت مسیر در و پرچمرخیابان یک با دیگر گر

کا چند اینجا که بدهد عالمت مردم به مثال که ایستاده جلوتر کمی رفته رو و رنگ و استانداردهارپاره طبق شرایطی، چنین در حالیکه در هستند. کار مشغول گر

کا یک جان که میبینیم کرد، استفاده رانندگان به هشدار برای دیگر هشداردهنده عالئم یا مصنوعی آدمکهای از سایرباید بالی سپر عنوان به نظررگر در ین

میدهند.»تنوضعیتاینبهکاراستانداردهایازگاهیآعدمومعیشتینیازهای،یرکاسختشرایطدلیلبههمگرانرکامتاسفانهومیشودگرفته

استمتفاوتکارحوادثآمار

منصو فاصلهراشرف جهانی سطح در کار بهداشت و ایمنی استانداردهای به رسیدن تا اینکه به اشاره با دازی جانیریادی امنیت به «بیتوجهی میگوید: یم،

کارکا در اورگران است.» داده قرار الشعاع تحت هم را خصوص این در اخبار انتشار که نحوی به شده، تبدیل رویه یک به شغلی مختلف موقعیتهای و گاهها

وزارت و سازمان چند حاضر حال «در میگوید: رسید، کار حوادث تعداد خصوص در رسمی آمار به نمیتوان آمار ارائه مراکز تعدد به توجه با اینکه به اشاره با

از میکنند. اعالم کار حوادث خصوص در را خودشان آمار که هستند قانونیخانه هپزشکی خصوصی، های بیمه تا اجتماعی تامین از و کار وزارت یکرتا کدام
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فاصلهرس حوادث واقعی تعداد با رقمها این تازه که میکنند اعالم کار حوادث از ارقام و آمار بازی بسیار هم آمارها همین حتی مواقع از برخی در و دارد یادی

میشوند.»ارائهتاخیر

سوی از کار حوادث آمار ارائه عدم به حوزه، این در اطالعات و آمار ارائه ضعف به نگاهی با صنفی فعال قانونیاین سالپزشکی میگوید:95از و میکند اشاره

آمار«آخ سویرین از کار حوادث خصوص در که قانونیی سالپزشکی به شد دیگ95ارائه آمار تاکنون زمان آن از و نشدهربرمیگردد ارائه سازمان این از ی

کنم.»اعالمخصوصایندررسمیآمارنمیتوانممنکهاستیادزآنقدربخشایندراجراییدستگاههایتعددمتاسفانهاست.

میشوندفراموشسرعتبهکهخبرهایی

سیاستگذار الویت در باید کار حوادث آمار کاهش است معتقد کشور سراسر کار بهداشت و ایمنی حفاظت صنفی انجمنهای کانون روابطریس حوزه یهای

خب در انتشار حد در حوادث این که میبینیم حال این با گیرد، قرار هرگزارکار و میماند باقی عمومی افکار مدت کوتاه شدن متاثر و ملیریها مطالبه یک به گز

برای حادثه این که حاال «همین میگوید: صنفی فعال این نمیشود. تبدیل حوادث این کاهش جهت در صنفی پیگیرگررکا6و داده، آنرخ مختلف ابعاد ی

کا این که چرا شد. متاثر نیز انسانی نیروی یک حتی دادن دست از برای باید واقعا حالیکه در میشود جدی عمومی افکار کشورربرای یک سرمایههای گران

بود.»بیتفاوتاندازهاینتاجانشانرفتندستازبهنسبتنمیتوانوهستند

آما جامعه که میشوند مهم وقتی خبرها نیز رسانهای لحاظ به «متاسفانه میکند: اضافه بسیاراو حالیکه در دهند پوشش را گستردهای درری کار حوادث از ی

هرکا و افتد می اتفاق نفر دو یا یک برای و کوچک خبرگاههای خبرگز وجود با دیگر سوی از نمیکند. درز بیرون به آنها از میزانری این با حوادثی شدن ی

پیگی هیچ هیجانی جمعی رفتار یک جز تلفات، و دیده دیگرحادثه حساسساری برای رسانهها سوی از صورتزی کار حوادث گسترش به نسبت جامعه ی

شدن کشته و یورت معدن حادثه که همانطور ازرکا40نمیگیرد. موقعیتهایی تاثیر تحت سرعت به ما پالسکو. حادثه همینطور و شد فراموش معدنچی گر

یم.»رمیبیادازرااستکاربهداشتوایمنیازگاهیآوآموزشهمانکهاصلیمانمطالبهمدتیازبعدامایمرمیگیقراردستاین

کاراستانداردهایرعایتلزوم

افزاش برای اصلی راهکارهای از یکی کار، استانداردهای رعایت لزوم به اشاره با صنفی فعال کاآاین و صنفی واحدهای واگذارگاهی را آموزشرگران بحث ی

و نهادها آزادانه فعالیت برای راه صورتیکه در «تنها میگوید: و میداند بخش این در دولت دخالت کاهش و صنفی انجمنهای به کار بهداشت و ایمنی

کنیم.»ارائهآنکاهشراههایوکارحوادثخصوصدرراالزممستنداتوگزارشهاکهبودخواهیمقادرشود،بازکاربهداشتوایمنیصنفیانجمنهای

منصو کارراشرف حوزه در که حوادثی از بخشی حاضر حال «در کرد: اضافه کاری آشنایی عدم از ناشی میدهد، یارخ و ایمنی استانداردهای از کارفرما و گر

های انجمن به را کار و دهد کاهش را بخش این در دخالتش دایره دولت که است الزم دلیل همین به الزماالجراست. استانداردهای این به کارفرما بیتوجهی

گرفت.»خواهدقرارتهدیدمعرضدریربسیاگرانرکاجان،انسانینیرویشغلیموقعیتافتادنخطربهبااینصورتغیردربسپارد.صنفی

خبرآنالین
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/۹۹/۰۴(کشوردرکبدپیوندندرصدی20افزایشکرد؛اعالمبهداشتوزارتیهایربیمادرمانوپیوندیترمدیکزرمرییس
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آنالیناعتمادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۲۴-۹۹/۰۴/۲۳(است؟شدنیموتورسیکلتهاساماندهیآیا

آن از ناشی مزاحمتهای دیگر سوی از و صوتی و هوا های آلودگی کاهش لحاظ به موتورسیکلتها ساماندهی دنبال به جدی صورت به پلیس که است مدیدی مدت - ایرنا - تهران
است؟شدنیموتورسیکلتباتصادفازناشیگهایرموهواوصوتیآلودگیکاهشوآنهاساماندهیراستیبهآیاامااست،

ح با را شهروندان و عابران تنها نه موتورسیکلتها بسیارراکبان جان ساالنه بلکه آوردهاند تنگ به خود سرسامآور هیچرکات و گرفته را بیگناه شهروندان از ی

م نهایت در و صوتی هوا، آلودگی از اعم آن مزاحمتهای دست از استرفردی قرار که است حالی در این نیستند، امان در موتورسیکلت با تصادف از ناشی گ
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شود.فصلوحلآنازناشیشدهایجادمزاحمتهایتماموساماندهیگرمارابهاین

بزربسیا شهرهای ساکنان و پایتختنشینان از مشهورند،ری تصادفات» «برمودای به جرحی و فوتی تصادفات باالی آمار دلیل به که موتورسیکلتها دست از گ

هستند.آزاردهندهتصادفاتوصوتیآلودگیهوا،آلودگازاعمشهروندانبرایجهتهرازآهنیارابهاینیرازآمدهاندتنگبه

حساب و حد بی های ویراژ و خودروها بوق آور سرسام صدای تا گرفته ترافیک و هوا آلودگی از دارد را خود خاص مشکالت و سختی شهرها، کالن در زندگی

نیستند.اماندرآنهادستازپیادهعابرانحتیکههاموتورسیکلت

بر و کوچه هر در ویراژ با گزآنها قانون این از و کنند، باز راهی خود برای بتوانند که جایی هر و رو پیاده طرفه، یک خیابان رازیرن، خود چون ندارند ابایی ی

دانند.میهاخیابانکشرسحکمرانان

ندارد بازداندگی آنها برای نیز قوانین وضع و اند، نبوده نصیب بی آنها های اذیت و آزار از پیاده و سواره جوان، و وزپیر نداشته معنایی آنها برای قانون یرا

دارد.آنهایزیرگقانونکهنهیربیمابرایراموقتهایمسکنحکمقوانیناین

آورند.میارمغانبههمگانبرایراوحشتوترسکنانغرشنزبروکویهردروتازندمیمحابابیکهدانندمیکشیرسفرمانروایانراخودآنها

دوچ های ارابه این چیرصاحبان تنها و اند گذشته قانون از خود، خراش گوش ویراژهای صدای با آنهازخ برای که بینی این در البته است قانون ندارد، معنا

چراغ از عبور به مجاز را خود آنها از ای توجه قابل بخش اندک، عده این کنار در اما دانند می قانون به مقید را خود که هایی موتورسیکلت راکبان هستند

پا روها، پیاده بزرقرمز، در خطرناک های دادن ویراژ تابلوها، و عالیم به توجهی بی ای، محدوده هر در چرک تک ها، کشیدن الیی ها، عدمرگراه ها، زدن خ

ندارند.توجهیپلیستذکربهودانندمیدیگرتخلفاتسایروعرفازجرخاوسنگینبارهایحملایمنی،کالهازاستفاده

با محابا، بی راکبان این که بیزبماند عدهای جان کنند، می فروغ بی را خود خانواده منتظر چشمان و میاندازند خطر به را خود جان قوانین، گذاشتن پا یر

عاب و کارگناه و میگیرند نادیده نیز را دبستانی،رپیاده کودک آن به برود،زی بانکی یا داروخانه به تا کشاند می سختی به را خود که پیرزنی و پیرمرد باردار، ن

کنند.میتجاوزآنواینحقوقوحقبهومیگیرنداست،شدهیفرتعبرایشانپیادهرعابعنوانبهامنجاییازعبورکهراآنهاحقراحتیبهندارد،

گذ هر از اینکه است، خورده تنشان به آنها قانونی بی صابون و نیستند امان در باک، بی راکبان این دست از نیز تاکسی رانندگان بارحتی چند هر یکری

ب بخت مسافر به کنند، می پیادهرعبور قصد مسافر که قرمز چراغ پشت ندارند. رحم نیز شد، پیدا کجا از موتورسوار کله و سر آن، یک داند، نمی که ای گشته

راننده برای دردسرهایی چه که بماند کنند. برخورد تاکسی مسافر به اگر حتی دهند می را قیمتی هر به قرمز چراغ از عبور اجازه خود به دارد را تاکسی از شدن

کنند.میایجادگناهبیتاکسی

اجبا موتورسیکلت راکبان برای را ایمنی کاله از استفاده پلیس اینکه وجود خودربا برای را ایمنی وسیله این از استفاده همچنان که افرادی هستند اما کرده ی

گذارند.میسرشانبرراکالهببیند،میراپلیستاومیگیرنددستدرموتور،توقیفعدمونشدنیمهرجبرایپلیسبهدادننشانحددروکردهمنع

آمار قانونیبراساس سالپزشکی و۱۳۹۸،۱۶در شدهاند۹۴۷هزار کشته ترافیکی رانندگی حوادث در سالنفر رانندگی تلفات مجموع عابر۹۸،۲۰.۸از درصد

بودند.سوارموتورسیکلتدرصد۱۹.۴وپیاده

آمار براساس چند قانونیهر سالپزشکی سوا۱۳۹۸طی خودروی راکبان تلفات گذشته، سال به داشته۳.۱یرنسبت کاهش مدرصد اصلی علت ۳۸.۵گراما

سر، به ضربه افراد از متعدد،۳۰.۹درصد شکستگیهای خون۷.۵درصد دلیل به وزیردرصد اشتراکی۱۶.۴ی علل دلیل به یک(درصد از بیش دارای موارد

است.بودهمواردسایردرصد۶.۷)،تعل

و کارشناسان گفته به آن از ناشی هوا آلودگی بلکه شود، نمی خالصه پیاده عابران برای ناامنی و صوتی آلودگی به فقط ها موتورسیکلت از ناشی اساسآزار بر

بین تهران وضعیت این در نقلیه وسایل سهم شده، انجام مقدار،۸۰تا۷۵مطالعات این از است. شده برآورد است.۲۸درصد موتورسیکلتها سهم درصد

که نیست حواسش کسی و میکنند تردد شهر هرجای در قانونی و قاعده بیهیچ که دودزایی و صدا پرسرو کاربراتو۱۰موتورسیکلتهای ی،رموتورسیکلت
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میکند.تولیدآلودگیکرده،رکادیزلیاتوبوسیکهماندازه

سوا خودروی یک در یوروراگر هیدر۲ی آالیندههای تولید ازومیزان کمتر مونواکسیدکربن و ازت اکسیدهای موتورسیکلت۳کربن، یک باشد، کیلومتر بر گرم

میکند.منتشرآلودگیکیلومتردرگرم۱۵.۵یرکاربراتو

بن دهم هشت از کمتر باید کیلومتر یکصد هر ازای به موتورسیکلت هر پلیس، گفته چهارزبه تا سه به و است باالتر بسیار رقم این که حالی در کند مصرف ین

بن که میزان هر به و میرسد شهرهازلیتر کالن در که استفادهای حجم وجود با موتورسیکلت شد. خواهد بیشتر هوا آلودگی میزان همان به شود، مصرف ین

اندیشید.یرفکبرایشبایدکهکندمیایجادهوا،وصوتیاعمکهآالیندگیهاییوتصادفاتمیزانازاعممضراتوجودبادیگرسویازدارد،

هستند.نگرانگیرند،قرارآسیبموردموتورسوارانسویازاینکهازهموارهخودروهارانندگاندیگرسویاز

دهم می هشدار آنها به سبز، چراغ پشت در بویژه دارد را خودرو راست سمت در از شدن پیاده قصد مسافر وقتی گوید: می تهران در خطی رانندگان از یکی

باشند. موتورسواران مواظب موتورسواکه خودروقتی مسافر جوابگوی باید اینکه بر عالوه است مقصر خودرو راننده آخر و اول کند برخورد خودرو در به ی

ضررو تا کنند می ایجاد تصادف عمد به که ای بگونه اند شده دالل زمینه این در موتورسواران برخی البته کند. راضی خود از نیز را موتورسوار باید یانزباشد

بگیرند.گشتهرببخترانندهازرا

رو از وای دهد: می ادامه فزوی و داد و بوق صدای از باشیم، چراغ شدن سبز منتظر طوالنی قرمزهای چراغ پشت که آییمری می تنگ به موتورسواران یاد

ف گیرد.رمدام نمی ایرادی تخلف این به هم کسی و کنند می رد پلیس چشم جلوی در را قرمزها چراغ راحتی به آنها و شویم رد تا جلوتر برو کمی زنند می یاد

رو آن از وای حزو چرا که شوند می طلبکار یا کنند برخورد خودرو های آیینه به که ازری جوابی منتظر اینکه بدون و ساده عذرخواهی یک با یا کنی نمی کت

روند.میوگیرندمیترافیکاوجدرراگازشباشندما

دیگ زمینهرشهروند این در حی روها پیاده در وقتی گوید: یارمی زننده و زشت ادبیات با صورت این غیر در کنیم باز برایشان را راه احترام با باید کنند می کت

کنند.میبازخودبرایرامسیرآور،رعبهایدادنویراژومستمرهایزدنبوق

خاطیراکبانبابرخوردوموتورسوارانساماندهی

اینکه به اشاره با انتظامی نیروی راهور پلیس رئیس هادیانفر سیدکمال حدود۱۱سردار و دارد وجود کشور در سیکلت موتور پالک۶میلیون فاقد میلیون

ح شد خواهد برخورد آن با اغماض بدون که جدی تخلف عنوان به تخلف هشت گفت: حرهستند، پیادهرو، در قرمز،رکت چراغ از عبور جهت، خالف در کت

است.شدهتاکیدموتورهابهکهاستموضوعاتیجزوایمنیکالهازاستفاده

از که است این ما مشکالت از یکی گفت: تق۱۱وی سوار موتورسیکلت از۴/۵یبارمیلیون تعداد این اینکه دارند؛ موتورسیکلت گواهینامه نفر میلیون

آموزشگاههایی نبود دیگر دلیل و باشد موتورسیکلت گواهینامه گرانی آن دالیل از یکی شاید دارد، دلیل چند ندارند موتور گواهینامه سواران موتورسیکلت

باشد.گواهینامهاخذبرایگرفتنامتحانوآموزشبرای

ط منظور همین به افزود: دارهادیانفر کار دستور در را سواران موتورسیکلت برای ساماندهی گواهینامهرح اخذ برای تر راحت شرایطی بتوانیم تا یم

است.آننداشتنازبهتررانندهایهربرایگواهینامهداشتنچراکهدهیم،ارائهموتورسیکلت

برقیموتورسیکلتهایتولیدموانعحذفبرایپلیسقول

گفت در پیش چندی انتظامی نیروی راهور پلیس محیطورئیس سازمان دولت، گفت: ایرنا انتظامی خبرنگار با وزگو تجارت و معدن صنعت، وزارت یست،

میکند.رفعراموتورهااینتولیدمسیردرموانعیگونههرخودسهمبهپلیساساسبراینمیکنند،حمایتبرقیموتورسیکلتهایتولیدازپلیس

نقلیههادیانفر وسیله این تولیدکنندگان از حمایت و کشور در برقی های موتورسیکلت تولید مورد مادهدر اجرایی نامه آیین پاک۸افزود: هوای قانون

است.ممنوعدارد،کهباالییآلودگیدلیلبهکشوردریرکاربراتوهایموتورسیکلتوارداتوتولیدکهداردصراحت

است؟شدنیسیکلتهاموتورساماندهیآیاایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



سال از داد: ادامه کاربراتو۹۵وی های مجوزهارموتورسیکلت بیشتر و شود نمی داده نیز آنها به خدمات اکنون که است طبیعی و شوند نمی پالک کشور در ی

است.محدودکشوردرآنتولیدالبتهکهاستیرکتوژانموتورهایبرای

ماده که آنچه گفت: انتظامی نیروی راهور پلیس محیط۸رئیس سازمان دولت، پاک، هوای آنزقانون از تجارت و معدن صنعت، وزارت و پلیس یست،

است.پایینبسیارحوادثوتصادفاتدرآننقشیرازاستبرقیموتورهایکند،میحمایت

هستند.حمایتقابلزند،نمیلطمهشهرهاهوایبهودارندکهمناسبیسرعتدلیلبهبرقیهایموتورسیکلتدیگرسویازافزود:هادیانفرسردار

ش هر که شد ابالغ گذای شماره مراکز به و کردیم تاکید گذشته سال دستورالعمل در کرد: اضافه ازروی باشند، داشته داخلی تولیدات زمینه این در که کتی

شوند.میپالکموتورهااینوشدهحمایتآنها

دهند، اطالع ما به کنندگان تولید و باشد داشته وجود پلیس در احیانا که موانعی هر و کند می حمایت ها موتورسیکلت این تولید از پلیس افزود: هادیانفر

کرد.خواهدبرطرفراموانعبالفاصلهخودسهمبهپلیس

گذا شماره برای مانعی هیچ کردیم تالش ها فرض پیش و ها دستورالعمل در گفت: انتظامی نیروی راهور پلیس موتورسیکلتررئیس وجودی برقی های

اما باشد تانداشته کند برطرف را مشکل تا دارد را آمادگی این پلیس شد، مشکل دچار ای کننده تولیده اگر بیافتدباز کشوراتفاق در تولید جهش دیگر سوی از

دارند.یرگازسایستزمحیطبانوعیبهکهبرقیهایموتورسیکلتتولیدرویکردباهمآن

شوند.نمیپالکهایرکاربراتواماشوندمییرگذاشمارهباشند،شدهتولیدمناسبساختسالدرکهیرکتوژانهایموتورسیکلتاکنونگفت:وی

ش آیا که ایرنا سئوال این به پاسخ در اندارهادیانفر راه برای ای کننده تولید یا اکنونزکت گفت: اند؟ کرده آمادگی اعالم برقی های موتورسیکلت تولید خط ی

در براین عالوه کنند می تولید را برقی های موتورسیکلت ای کارخانه در نیز تهران حاشیه در دفاع وزارت و هستند فعال زمینه این در کشور در کارخانه چند

اند.داشتهخوبیتولیداتوهستندفعالکارخانهچندیننیزاصفهاناستان

دارد، وجود ها آن مرور و عبور نحوه و موتورسیکلت تولید زمینه در که قوانینی تمام وجود مبا های ارابه این شکنی کهرقانون شده عادی ای اندازه به گ

استفاده کنند، می رعایتش موتورسوارانی معدود و شود می اجرا پلیس توسط که قانونی تنها است. شده تبدیل هنجار یک به سواران موتورسیکلت برای گویا

را موتور دسته به شده آویزان کاله دارد حضور پلیس که قرمز های چراغ پشت و تقاطع در مالحظه، بی سواران این که حالیست در این است، ایمنی کاله از

نشوند.یمهرجتاگذارندمیسرشانبریعرس

د فردی هر و است تصادفات برمودای موتورسیکت، که میکنیم تایید را پلیس غرگفته را شود آن میسوزند.رگیر هم با خشک و تر راستا، این در و کند می ق

جوانی هیجان سر از که باک بی جوانی یا باشی خانواده آور نان که نیست مهم برایش نیست، مهم برایش جنس و سن ندارد، رحمی تصادفات برمودای این

ت میتاربر و ای نشسته موتور مزک آمار وجود با نمیگیری. درس باز چرا که پرسید باید عابران و سرنشینان راکب، از اعم موتور از ناشی میر و تجربهرگ و یم

که افرادی بسیار چه میدهند، دست از را خود جان موتور با تصادف دلیل به و هستند خانواده آور نان که افرادی چه ساالنه نمیشود، تجربه ما برای دیگران

میشوند.عضوقطعومعلولیتدچارخرچدوارابهاینراندنبددلیلبه

نیکناممعصومهازگزارش
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استانیاخبار

)۰۵:۲۶-۹۹/۰۴/۲۲(همدان)(سگقالدهیکبابرخورددرسوارموتورگرم

خبرداد.سگقالدهیکبابرخورددرساله۷۱سوارموتورگرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

کل مدیر کمالی قانونیآرتین هایپزشکی استان گروه خبرنگار با گو و گفت در همدان جواناستان خبرنگاران حادثهازباشگاه این اینکه به اشاره با همدان،

شیرم محور در کبودراهنگرگبار شهرستان چالو روستای به سو ازرین بعد جراحات شدت بعلت بیمارستان به سوار موتور انتقال از پس افزود: داد، روز۹خ

داد.دستازراخودجانگذشتهشب

به امسال نخست ماهه سه در مجروحین مراجعه به اشاره با قانونیاو وپزشکی هزار یک سال از مدت این در داد: ادامه به۲۹۲همدان، مجروح پزشکینفر

کردند.مراجعهشهراینقانونی

شه برون فوتیهای آمار به اشاره با شهرکمالی ودرون درری امسال نخست ماهه سه در قانونیی امسالپزشکی نخست ماهه سه در داشت: نفر۷۲اظهار

باختند.جانروستاییوخاکیراهدرنیزنفر۱ویرشهدروننفر۵۷ی،رشهبروننفر۱۴تعداداینازکهدادنددستازراخودجانرانندگیحادثهبعلت

کناریرخبپایگاهاسکناس/روزنامهدیگر:منابع

)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳(همدان)(دادجانوخوردپنکهبهانداختند،سرشباالیحرتفبرایراماهه6کودک

کودک همدان روستایی خانههای از یکی در قبل روز نوشت:سه با6ایران منظور به خانوادهاش اعضای از یکی گفته به که ای سزماهه و ناگهانری که بود شده پرتاب هوا به گرمی
دید.آسیببشدتوکرداصابتسقیپنکهپرههایبهسرش

مدی صالح- احسان علی قانونیکلردکتر تشپزشکی در - بهرهمدان و منتقل بیمارستان به او سقفی پنکه با کودک این سر برخورد از پس گفت: خبر این یح

باخت.جانکودککهبودحدیبهواردهجراحاتشدتاماشدیربستروز2مدت

بیشت هوا به کودکان کردن پرتاب گفت: باره این در خانوادهها به جدی هشدار ضمن نیز همدان در کودکان متخصص پزشک قسمتریک به را آسیب ین

میکند.واردسینهوشکمچشم،شبکیهمغز،

تکانهای دارد. قرار آزاد و معلق حالت در مغز بنابراین است اطرافاش استخوانهای از کوچکتر مغز حجم خردسالی دوران در داد: توضیح پزشکی نصراهلل دکتر
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خون موجب مواقع این در همزیزیرشدید سقوط احتمال بنابراین نیست پیشبینی قابل او عکسالعمل چون کودک، کردن پرتاب هنگام میشود. مغز پرده یر

ه طرفی از دارد. باروجود خنداندن، برای کودک شدید دادن تکان حزگونه این و است خطرناک و مضر تنبیه، و کودکانری در بویژه آسیبهای2یرزکات سال

میگذارد.جابریربیشت

میرود.شماربهمخفییرآزاکودکنوعیکترحاینکهبدانیمبایدامامیشودگساالنربزشادیواودرهیجانموجبچندهرهوابهکودکپرتاب

)۰۵:۴۲-۹۹/۰۴/۲۲(گرفتراهمدانیپیرمردیکجانبرنجقرصاستان:قانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرهمداندربرنجقرصبامسمومیتاثربرساله75مردیگرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی ارتین مطودکتر خبر این اعالم با ایسنا، با مردیرگو پیش روز دو کرد: بیمارستان75ح به برنج قرص با مسمومیت اثر بر همدان شهر در ساله

دهد.میدستازراخودجاندرمانکادرهایتالشوجودباوکندمیپیداانتقال

سال ماهه سه در اینکه بیان با یک98وی سالز، ماهه سه در و مرد دو و دو99ن خاطرنشانز، باختند، جان برنج قرص با مسمومیت اثر بر مرد یک و ن

ایم.نداشتهبرنجقرصبامیروگرممیزاندرتغییرهیچدهدمینشانهافوتیتعدادایمقایسهآمارکرد:

قانونیکلرمدی مردیپزشکی تصادف از ادامه در همدان در71استان شی10ساله محور در گذشته دادرروز خبر کبودراهنگ شهرستان چالو روستای به سو ین

شود.میمصدوموکردهبرخوردسگقالدهیکبهموتورسیکلتبافرداینگفت:و

از بعد گذشته روز وارده جراحات شدت علت به اما یابد می انتقال بیمارستان به مصدوم اینکه بیان با در9وی مجموع در کرد: خاطرنشان کند، می فوت روز

است.بودهنز335ومرد957شاملنفر1292ایجادهتصادفاتمجروحانتعدادامسالنخستماههسه

گ پایان در درونزیرکمالی های جاده در ها فوتی تعداد امسال نخست ماهه سه در شد: یادآور و زد همدان استان ای جاده تصادفات های فوتی آمار به ی

است.بودهنفریکروستاییخاکی-ونفر57یرشهبروننفر،14یرشه

پیامانتهای

)۰۵:۵۴-۹۹/۰۴/۲۲(همدانیپیرمردکومشکگرم

گذشت.ردبرنجقرصبامسمومیتاثردرهمدانیساله75پیرمرد:کنارحوادث

داد.خبرهمداندربرنجقرصبامسمومیتاثربرساله75مردیگرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدان

گزارش مطربه خبر این اعالم با کمالی ارتین دکتر ، مردیرکنا پیش روز دو کرد: انتقال75ح بیمارستان به برنج قرص با مسمومیت اثر بر همدان شهر در ساله

دهد.میدستازراخودجاندرمانکادرهایتالشوجودباوکندمیپیدا

سال ماهه سه در اینکه بیان با همدانوی در برنج قرص با جانی تلفات یک98آمار سالز، ماهه سه در و مرد دو و دو99ن مسمومیتز، اثر بر مرد یک و ن

ایم.نداشتهبرنجقرصبامیروگرممیزاندرتغییرهیچدهدمینشانهافوتیتعدادایمقایسهآمارکرد:خاطرنشانباختند،جانبرنجقرصبا

(همدان)دادجانودخورپنکهبهشانداختند،سرالبایحتفرایبرارماهه6کدکوتدبیر:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GIHF73LS
http://www.newswire.ir/LHF73F32


قانونیکلرمدی مردیپزشکی تصادف از ادامه در همدان در71استان شی10ساله محور در گذشته دادرروز خبر کبودراهنگ شهرستان چالو روستای به سو ین

شود.میمصدوموکردهبرخوردسگقالدهیکبهموتورسیکلتبافرداینگفت:و

از بعد گذشته روز وارده جراحات شدت علت به اما یابد می انتقال بیمارستان به مصدوم اینکه بیان با در9وی مجموع در کرد: خاطرنشان کند، می فوت روز

است.بودهنز335ومرد957شاملنفر1292ایجادهتصادفاتمجروحانتعدادامسالنخستماههسه

گ پایان در درونزیرکمالی های جاده در ها فوتی تعداد امسال نخست ماهه سه در شد: یادآور و زد همدان استان ای جاده تصادفات های فوتی آمار به ی

.است.بودهنفریکروستاییخاکی-ونفر57یرشهبروننفر،14یرشه

بخوانید:اینجاراکناراختصاصیحوادث

00بود؟مفیدخبراینآیا

نباشدکودکاندسترسدرداروهاآرامبخش/قرصهایباداروییمسمومیتکرد؛حرمطآذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی
)۰۷:۰۷-۹۹/۰۴/۲۲(شرقی)(آذربایجان

عمدهت گفت: بزرصفاییفرد در مسمومیت موارد عوارضرین است ممکن که است شیمیایی و پاککننده محصوالت همچنین ضدافسردگی آرامبخش، مسکن، داروهای از ناشی گساالن
باشد.داشتههمراهبهفردبرایرایرجبرانناپذی

مدی صفاییفرد، آناج، گزارش قانونیکلربه سالجاپزشکی ماهه دو در داشت: اظهار جانرآذربایجانشرقی سموم و داروها با مسمومیت اثر بر نفر هفت ی

بودند.نزنفرسهتعداداینازکهدادنددستازراخود

گذشته سال در است. نداشته تفاوتی بود، نفر هفت که گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این افزود: سموم78وی و داروها با مسمومیت اثر بر نفر

دادند.دستازراخودجان

قانونیکلرمدی عمدهتپزشکی کرد: خاطرنشان شرقی، بزرآذربایجان در مسمومیت موارد ضدافسردگیرین آرامبخش، مسکن، داروهای از ناشی گساالن

باشد.داشتههمراهبهفردبرایرایرجبرانناپذیعوارضاستممکنکهاستشیمیاییوپاککنندهمحصوالتهمچنین

باط مثل بلع قابل اجسام داروها، موادشوینده، بهداشتی، و شیمیایی مواد خوردن اثر در مسمومیتها نیز کودکان در شد: یادآور آپارتمانیروی گیاهان یا و ی

ضمن والدین است الزم بنابراین میآید، وجود وآبه سموم موادشوینده، گونه هر میکند، تهدید را فرزندشان مسمومیت، ایجاد دنبال به که خطراتی از گاهی

دارند.نگهدورکودکاندسترسازراداروها

پیام/انتهای

همدانیدمرپیرکومشکگمرکنا:ر|خبرخبرادامهادامه
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مسمومیتعلتینرعمدهتگذشته/سالدرداروییمسمومیتعلتبهنفر78گرمداد:خبرآذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی
)۰۷:۵۴-۹۹/۰۴/۲۲(شرقی)(آذربایجانبخشآرامشداروهایمصرف

عمدهترمدی گفت: آذربایجانشرقی قانونی پزشکی بزرکل در مسمومیت موارد شیمیاییرین و پاککننده محصوالت همچنین ضدافسردگی آرامبخش، مسکن، داروهای از ناشی گساالن
باشد.داشتههمراهبهفردبرایرایرجبرانناپذیعوارضاستممکنکهاست

مدی صفاییفرد علی ایلنا، خبرنگار گزارش قانونیکلربه سالجاپزشکی ماهه دو در داشت: اظهار ورآذربایجانشرقی داروها با مسمومیت اثر بر نفر هفت ی

بودند.نزنفرسهتعداداینازکهدادنددستازراخودجانسموم

گذشته سال در است. نداشته تفاوتی بود، نفر هفت که گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این افزود: سموم78وی و داروها با مسمومیت اثر بر نفر

دادند.دستازراخودجان

قانونیکلرمدی عمدهتپزشکی کرد: خاطرنشان شرقی، بزرآذربایجان در مسمومیت موارد ضدافسردگیرین آرامبخش، مسکن، داروهای از ناشی گساالن

باشد.داشتههمراهبهفردبرایرایرجبرانناپذیعوارضاستممکنکهاستشیمیاییوپاککنندهمحصوالتهمچنین

باط مثل بلع قابل اجسام داروها، موادشوینده، بهداشتی، و شیمیایی مواد خوردن اثر در مسمومیتها نیز کودکان در شد: یادآور آپارتمانیروی گیاهان یا و ی

ضمن والدین است الزم بنابراین میآید، وجود وآبه سموم موادشوینده، گونه هر میکند، تهدید را فرزندشان مسمومیت، ایجاد دنبال به که خطراتی از گاهی

دارند.نگهدورکودکاندسترسازراداروها

یرآذپیامآذرقلم،من،یزرتبخبر،کرایرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۳۳-۹۹/۰۴/۲۲(شمالی)خراسان(دهیداطالعدادپزشکبهرالزمنداخلفوتیهایخراسانشمالی:درمسئولیک

دهند.اطالعاستاندردادپزشکبهرالزمنداخلهایفوتیزمان،اتالفازیرگیوجلمنظوربهگفت:شمالیخراسانقانونیپزشکیکلرمدیشمالیخراسانایسنا/

گفت در محمدزاده مراکزوحسن در بازماندگان های دغدغه از دفن جواز صدور زمانبر فرآیند اینکه بیان با ایسنا با قانونیگو کرد:پزشکی اظهار پزشکیاست،

طقانونی اجرای با شمالی تشرخراسان رفع صدد در دادپزشک ادارح زائد طریفات این از تا بوده دفن جواز صدور ضروری غیر ارجاع از بهریق اجساد ی

کند.یرگیوجلقانونیپزشکیمراکز

من در بستگان عادی فوت صورت در که خواهیم می مردم از داد: ادامه شمارهزوی این با حضور09159874057ل محل در تا کنند مطلع را استان دادپزشک

یابد.

اجساد معاینات و پزشکی کادر و درمانی مراکز به مشاوره به نسبت که هستند ای دیده آموزش کارشناسان و متخصص پزشکان دادپزشکان، افزود: محمدزاده

غیرضرو و طبیعی فوت تشخیص صورت در افراد این کنند، می اقدام دفن جواز صدور تشرو تاالرهای به اجساد ارجاع بودن فوتری علت دقیق تعیین و یح

کنند.میصادردفنجوازمتوفیبرای

م علت اینکه به اشاره با به29گروی شده داده ارجاع اجساد قانونیدرصد ماهپزشکی دو در گفت: است، محرز شکافی کالبد بدون و ظاهر به توجه با فقط

جا سال فوت90یرنخست که شده انجام سازمان این در جسد م32معاینه علت و ظاهر روی از فقط و گشایی کالبد بدون کالبد58گرمورد انجام با نیز نفر
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است.شدهانجامشکافی

نیز گذشته سال طی یادآورشد: م639محمدزاده علت که شد بررسی سازمان این در ظاه149گرجسد عالئم با ورفقره شد مشخص ط419ی از نیز یقرفقره

بود.شدهاعالمشکافیکالبد

پیامانتهای

)۰۸:۴۴-۹۹/۰۴/۲۲(انسانینیرویشدیدکمبودکرمان/استاندرژنتیکآزمایشگاهنبودکرد؛عنواناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی هرایسنا/کرمان اعتبارات کمبود و تهران و اصفهان استان به ها نمونه ارسال و ژنتیک آزمایشگاه وجود عدم کرمان استان قانونی پزشکی خزکل جهت عمرانی و ای موادرینه ید
برشمرد.کرماناستانقانونیپزشکیکلادارهدرموجودهایکاستیدیگرراآزمایشگاهیتجهیزاتهمچنینومصرفی

تش با خبرنگاران جمع در آمیان" "عباس عملکردردکتر قانونییح مجموعپزشک در شناسی سم آزمایشگاه حوزه در افزود: کرمان حوزه3561استان در پرونده،

است.شدهکارپرونده881شناسیآسیبآزمایشگاهحوزهدروپرونده438یژسرولوآزمایشگاه

کل اداره تخصصی های کمیسیون واحد در که مطلب این به اشاره با قانونیوی مجموعپزشکی در نیز کرمان گرفته833استان قرار رسیدگی مورد پرونده

تعداد این از کرد: خاطرنشان پزشکی،203است، قصور به مربوط به449مورد مربوط قانونیمورد است.181وپزشکی بوده قانونی روانپزشکی به مربوط مورد

قانونیکلرمدی مجموعپزشکی در گذشته سال طی اینکه به اشاره با کرمان و67استان س777هزار ورمعاینه آمار2795پائی در فوت پزشکیمورد

فیقانونی فضای توسعه در شده انجام اقدامات به است، شده ثبت کرمان واحدهایزاستان توسعه و قانونییکی افزود:پزشکی و کرد اشاره ها شهرستان در

کل قانونیاداره پروژهپزشکی شد موفق گذشته سال در کرمان ورمت1000استان کند فعال مجددا استانی بودجه تامین با را جیرفت شهرستان شده متوقف ی

برسد.یربردابهرهبه99سالدریمرداامیدواسترسیدهتاسیساتویرکاکزنامرحلهبهحاضرحالدرپروژهاین

بردا بهره و تکمیل داد: ادامه متراژرآمیان به آزمایشگاهی پروژه تکمیل و زرند شهرستان پروژه از شماره1000ی ساختمان محل در تمامی2متر انتقال و

است.شدهانجامگذشتهسالدرنیزجدیدمحلبهآزمایشگاهها

کل اداره ویژه رسانی خدمات به اشاره با قانونیوی سالپزشکی کرد: عنوان خاص موارد در م98استان «حادثه واقعه تعدادردو در61گ حاضر افراد از نفر

«بیما و سلیمانی» قاسم حاج سپهبد شهید سردار کوویدرمراسم کل19ی اداره راستا این در که بود همراه قانونی» داشتهپزشکی ای ویژه های فعالیت استان

است.

تص مدیروی ستاد تشکیل جمله از اقداماتی سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد تشییع مراسم حادثه در کرد: مستقیمریح دستور با بحران یاستریت

قانونیسازمان شمارهپزشکی ساختمان در قضایی تیم استقرار و هماهنگی قانونی2کشور، دادگستپزشکی کل رییس دستور با کرمان استانرشهرستان ی

تس جهت همکارکرمان قضایی، دستور صدور در مدیریع ستاد با کرمان استان های بیمارستان شرط و قید بی بحرانری قانونییت برپزشکی حذف کراسیوو

لی)شمااسان(خردهیداطالعشکدادپزبهارلمنزداخلفوتیهایلی:اسانشماخردرمسئولیکایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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کا و پزشکان کلیه فراخوان کرمان، پزشکی علوم دانشگاه رییس دستور کلربا اداره قانونیکنان شمارهپزشکی ساختمان در حضور جهت کرمان پزشکی2استان

شمارهقانونی ساختمان محل در تحویل و حادثه بروز ابتدایی های ساعت از اجساد انتقال مرحله کرمان، به2شهرستان اجساد تفکیک استقرارزو و مرد و ن

است.شدهانجاممردپزشکانونزپزشکانمسئولیتباجداگانهسالندودرآنها

قانونیکلرمدی برقراپزشکی و ساماندهی کرد: بیان کرمان شمارهراستان ساختمان محل در مردم تجمع دنبال به آرامش و نظم نیروهای2ی از استفاده با

شماره ساختمان به اعزامی امنیتی و ط2انتظامی از اجساد اولیه شناسایی قانونی، شمارهرپزشکی ساختمان محل در حاضر مردم و بستگان مشاهده یق

س2 تحویل و دفن جواز صدور و شده شناسایی اجساد معاینه پزشکیر، سازمان ستاد به کار پیشبرد روند از ای لحظه رسانی اطالع جسد، همراهیان به یع

ب ستاد و امنیتی نهادهای و اجرایی و قضایی مقامات مدیرگزارقانونی، ستاد کار انجام پایان اعالم تشییع، مراسم بحرانری قانونییت کرمانپزشکی استان

م حادثه با رابطه در نیز شده روز به آمار ارائه و ها گزارش ارائه و امنیتی اجرایی، قضایی، نهادهای متعدد جلسات در حضور و سوم روز پایان تعدادردر 61گ

است.شدهانجامسلیمانیقاسمحاجسپهبدشهیدسردارمراسمدرحاضرافرادازنفر

بیما از ناشی های فوتی خصوص در گفت: کوویدرآمیان صدور19ی نحوه خصوص در استان پزشکی علوم دانشگاههای با هماهنگی جمله از اقداماتی نیز

بیما از ناشی های فوتی دفن بارجواز مرتبط بهداشتی های پروتکل رعایت خصوص در کرمان استان های شهرستان بهداشت شبکه مراکز با هماهنگی ی،

مشک موارد و مثبت بیماوموارد به کوویدرک سازمان19ی ستاد به ای لحظه آمار ارائه قانونی، مثبتپزشکی موارد دفن جواز صدور و امنیتی نهادهای و کشور

است.شدهانجام19کوویدیربیمابهکومشکو

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی از کرد: عنوان مختلف، های حوزه در کل اداره این کمبودهای به اشاره با کرمان استان302استان مجموعه در مصوب پست

است.ادارهایندرانسانینیرویشدیدکمبوددهندهنشانآماراینکهباشندمیتصدیبالپست239وتصدیباپست63تعداد

مجموعه از گفت: تعدادرم18آمیان فعال ورم9کز ملکی ساختمان دارای دیگررم9کز از نیز موضوع این که باشند می اجاره و امانی ساختمان دارای کز

رود.میشماربهکرماناستانقانونیپزشکیمشکالت

ه اعتبارات کمبود و تهران و اصفهان استان به ها نمونه ارسال و ژنتیک آزمایشگاه وجود عدم خزوی جهت عمرانی و ای همچنینرینه و مصرفی مواد ید

برشمرد.کرماناستانقانونیپزشکیکلادارهدرموجودهایکاستیدیگرازراآزمایشگاهیتجهیزات

رصدکرمانیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳(یرسادرخانوادگیقتل

داد.خبریرسادرخانوادگیقتلوقوعازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

انسانینیرویشدیدمان/کمبودکراستاندرژنتیکمایشگاهآزنبودایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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خیابان قلیچ کوچه در آپارتمانی چهارم طبقه در گذشته شب خانواده پدر گفت: رساند، قتل به را خود دختر و همسر خانواده، پدر اینکه به اشاره با عباسی علی

رساند.قتلبهراخوددختروهمسرخانوادگی،یرگیرددریرسافرهنگ

شد.منتقلبیمارستانبهوبردبهدرسالمجانکهداشتخودکشیقصدخوددستگرشاهیدنربباقتلبهارتکابازپسقاتلگفت:او

شد.منتقلقانونیپزشکیبهحادثهمحلازدخترومادرجسدگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

است.بررسیدستدرآنعلتتعیینامابودهقضاییکاربهمربوطقتلانگیزهگفت:است،انجامحالدرمعاینهوکارشناسیکارهایاینکهبهاشارهبااو

ایسنا
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)۰۳:۵۶-۹۹/۰۴/۲۳(مازندراناستاندریرگیردونزاعدرصدی23کاهش

)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳(مازندران)(کشترادخترشوهمسر،آرایشگرمرد

رساند.قتلبهرادخترشوهمسرهولناکاقدامیدروکشیدیرگیردبهکارامارفتاوخانهبهشبنیمهسابقشهمسرباآشتیبرایآرایشگرمرد
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یافت.نجاتگرمازپلیسبموقعحضوربااماکردخوددستگهایریدنرببهاقدامقتلازپسساله57مرداین

م منطقه در واقع قلیچ خیابان در مسکونی مجتمع یک ساکنان شنبه شب سازکرنیمه شهرستان فری و داد شنیدن با ازری یکی آپارتمان از که یادهایی

است.دادنخرحالدریرناگواحادثهدادنداحتمالمیرسیدگوشبههمسایهها

پلیس با همسایهها از را110یکی میانسالی مرد شدند ساختمان چهارم طبقه در آپارتمانی وارد انتظامی نیروی مأموران وقتی بعد دقیقه چند و گرفت تماس

ب با که همسرریدنردیدند . است افتاده زمین روی اتاق از گوشهای در و زده خودکشی به دست خود پا50گهای از کارد ضربات اصابت با هم سالهاش

است.رسیدهقتلبهسالهاش14دخترودرآمده

کارد ضربات با میانسال مرد ابتدا خانوادگی اختالف بروز دنبال به که کرد روشن پلیس نخستین بهزبررسیهای کرده تالش سپس و کشته را دختر و ن

م از پزشکان تالش با و یافت انتقال بیمارستان به بسرعت بود شده مجروح بهشدت که مرد این دهد. پایان هم خود یافت.دکترعباسیرزندگی نجات گ

قانونیکلرمدی جپزشکی در خانواده پدر گفت: درمازندران بررگیریان که داشته خودکشی قصد سپس و رسانده قتل به را خود دختر و همسر خانوادگی، ی

است.شدهمجروحبسختیآوردهواردخودبدنبرکهضرباتیاثر

همسر از قبل مدتی مرد این آمده دست به اطالعات اساس تا50بر به اما بود شده جدا خود کنندزساله شروع را تازهای زندگی دیگر بار تا بود کرده تقاضا گی

است.دادهخرجنایتاینمشاجرهایبروزپیدروشدهروبهروسابقشهمسرمخالفتبااودرخواستاما

این مخالفت بخاطر که بود رفته او اجارهای خانه به همسرش با صحبت برای خانواده مرد حادثه شب پلیس گزارش دزبه بهرگیرن منجر و آمده بوجود ی

دارد.قرارپزشکیمراقبتهایتحتواستشدهیربستبیمارستاندرهماکنونمجروحمرداست.شدهدخترومادرقتل

خون شدت اثر بر جنایت عامل میشود مردزیرگفته این نجات با است امیدوار است.پلیس نیامده هوش به هنوز و رفته کما به ابعاد57ی او از تحقیق و ساله

کشتن از پس قاتل هرحال به نیست، مشخص قتل انگیزه هنوز گفت: نیز مازندران استان دادستان عالمی حسینی یونس شود.سید روشن واقعه این مختلف

است.یدهربراخوددستگهایروزدهخودکشیبهدستدخترش،وسابقهمسر

پلیس رئیس پهلوانی ذبیحاهلل تآسرهنگ نیز مازندران مأگاهی احتمال که کرد برایرکید او جسمانی شرایط هستیم منتظر و رفته بین از جنایت عامل گ

شود.مهیاپلیستحقیقاتانجام

)۰۱:۰۳-۹۹/۰۴/۲۳((تهران)بپوشیم!شورتمامیخواهدغرب

چی خبر این درباره خواستم امسالزامروز نخست سال ماه دو در بنویسم: و15ی مراکز500هزار به نزاع از ناشی آسیبهای دلیل به قانونینفر استانپزشکی

کردهاند!مراجعهتهران

است.شدهممنوعآنجایرشهردامردرانندگانبرایآستینکوتاهپیراهنپوشیدنکهرسیدخبرقزوینازنوشتنبهکنمشروعخواستمتااما

گ خواندم را خبر این وقتی شوقریعنی اشک و کردم آستینکوتاهپوشانریه مقابل و شدهاند میدان وارد موقع به همیشه مثل مسئوالن که دیدم وقتی یختم

ایستادهاند.یبخوردهرف

تا کرد برخورد آدمها این با باید میکنند. اندام عرض فرمان پشت و میاندازند بیرون را خود بازوی که میکنند زندگی ما کشور در مردانی چنین که متاسفم

نکنند.درستغرببرایرسانهایخوراک

بسیا بهرمتاسفانه را ساعد روی فر موی و میکنند اندام عرض و میشوند جامعه وارد و میپوشند آستینکوتاه میشود گرم کمی هوا تا آقایان از خری

ان)(مازندرکشتارشدختروهمسر،ایشگرآردمرتدبیر:|خبرخبرادامهادامه
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میکشند.

است.رانندگیهنگامساعدفرمویدیدندلیلبهجهاندرفوتبهمنجرتصادفاتدرصد88آمارطبق

نام به غرب در را لباس این بدانید نیست shortبد sleeveت این در را شورت بیادبی واژه آنها میبینید که همانطور که ورمیشناسند میبرند کار به کیب

کنند!تبدیلرولباسبهیرزلباسازراشورتمیخواهندیعنیانگار...کهبشوندجامعهواردیرطومامردانکهکنندیرکاآیندهدرمیخواهندعمدا

شورت...کهباشیممنتظربایدفردابپوشندکوتاهآستینرانندگانیمربگذاامروزاگرایستاد.آستینکوتاهپوشیببخشیدشورتپوشی،اینمقابلبایدپس

میآید.فشارقببهباشندنورمعرضدردستهاوقتیچونمیکنندسکتهچهلسالگیازقبلمیپوشندآستینکوتاهلباسکهمردانیدرصد99آمارطبق

بهت بدانید داشتهرباید سالم جامعهای و سالم قلبی تا بپوشند کاپشن کشور سراسر رانندگان میکنیم توصیه است. کاپشن قلب از محافظت برای لباس ین

باشیم.

بقایتانباقی

ساکیرضا

ایسنامنبع:
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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