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ستادیاخبار

)۰۷:۱۲-۹۹/۰۴/۲۳(سالابتداییدوماههدرنزاعمراجعیندرصدی11کاهش

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به و مفتاح گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماهه دو در بهرکشور، نزاع مراجعین کل از ی

قانونیمراکز و61پزشکی و470هزار مرد و26نفر گذشتهزنفر823هزار سال مشابه مدت در مرد مراجعین تعداد که است حالی در این بودند. و67ن هزار

بود.نفر95وهزار32زنانتعدادو81

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 مراجعین کاهش همچنین گزارش این اساس قبلربر سال مشابه مدت به نسبت ماه19.6ی اردیبهشت در و درصد3.8درصد

است.بوده

گذشتهسالدرارجاعاتکاهش/سالهردرنزاعمراجعههزار500ازبیش

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

است.داشتهدرصدکاهشدهمنهآنازقبلسالبامقایسهدرکهبودنفر961وهزار574قانونیپزشکیبهنزاعارجاعات

آمارهای بررسی است مراکز5گفتنی به نزاع مراجعات از اخیر قانونیسال مواجهپزشکی نزاع مصدومان کاهش با همواره ها سال این طی که دهد می نشان

افتاد.اتفاقکشوردرنزاعارجاعاتدرصدی6.5رشدکه1397سالاستثنایبهبودیم؛

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 مراجعین آمار سال همین بازدر با256گان بلوچستان و سیستان با280، بوشهر دیگر309و از کمتر مراجعه مورد

بود.هااستان

است:شدهدادهنشانگذشتهسالپنجدرنزاعارجاعاتسیریرزنموداردر

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GLHFCQGV


)۱۱:۴۳-۹۹/۰۴/۲۳(کروناشیوعازپسنزاع،مراجعانکاهشکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمان

است.بودهمواجهدرصدی11کاهشباقبلسالبهنسبتامسالنخستماههدودرسازماناینمراکزبهنزاعمراجعانآمارکهکرداعالمقانونیپزشکیسازمان

بودند.نزنفر823وهزار26ومردنفر470وهزار61قانونی،پزشکیمراکزبهنزاعمراجعانکلازیرجاسالنخستماههدودر،پزشکایرانگزارشبه

است.بودهنفر95وهزار32نیززنانتعدادونفر81وهزار67گذشته،سالمشابهمدتدرمردمراجعانتعدادکهاستحالیدراین

کنیددنبالاینستاگرامدرراپزشکایران

پیام/پایان

)۱۲:۲۸-۹۹/۰۴/۲۳(یافتافزایشدرصد۳۳کانوبدرجادهایسوانحتلفات

است.یافتهافزایشدرصد۳۳شهرستانایندریرشهبرونسوانحتلفاتتاکنون،یرجاسالابتدایازگفت:میاندوآبراهپلیسفرماندهایرنا-مهاباد-

ب ترافیک شورای جلسه در دوشنبه روز مقدم رامین فرمانداوسرهنگ اجتماعات سالن در که برکان بوی نظررکان اساس بر افزود: قانونیگزارشد، امسالپزشک

بود.نفرچهارگذشتهسالدرآماراینکهکهحالیدردادهدستازراخودجانکانوبمواصالتیمحورهایدرنفر۶

اینکه بیان با ب۲وی بین جادهای مسیر اگر اشت: اظهارد شد، خواهد جادهای تلفات و تصادفات کاهش باعث مواصالتی جادههای شدن بهوبانده کان

داشت.خواهددنبالبهیرچشمگیکاهشتصادفاتمیزانشود،تبدیلبانده۲جادهبهسیمینه

برون تصادفات و جادهای تلفات میزان از و اصالح را خیز حادثه نقاط از بخشی توان می خیران ظرفیت از استفاده با گفت: میاندوآب راه پلیس فرمانده

کاست.یرشه

کرد: اضافه وا۸۰وی و تصادفات وجودژدرصد به جادهها خطکشی و جاده حاشیه وجود عدم دلیل به شهرستان مواصالتی محوراهای در خودروها گونی

میآید.

ب در گذشته روزهای در موتورسوار سه فوت به منجر تصادف به "مقدم" اشارهوسرهنگ افزود:کان و نوجوانکرد سه حادثه این از۱۸یرزدر را خود جان سال

.دادنددست

جوانان افزود: به۲۰یرزوی و شد خواهد دنبال به خانواده و جامعه برای ناپذیر جبران های خسارت باعث امر این که کنند می استفاده موتورسیکلت از سال

کنند.استفادهنقلیهوسیلهگونهاینازجوانانونوجوانانکهندهنداجازهکهمیکنمتوصیهوالدین

س جلسه این فرمانداردر برپرست فرمانداوی میدان ترافیک مشکل به اشاره با برکان خستگیوی باعث شهر از نقطه این ترافیک گفت: درزکان رانندهها یاد

باشند.داشتهبرنامهآناصالحبرایامرکارشناساناستالزمکهشدهمکاناین

مسافرب آژانسهای از خسروپور ورلقمان کرد انتقاد روستایی کنندی ساماندهی را آنها و کرده نظارت آژانسها این عملکرد بر مسووالن داد: کهادامه چرا

ندارند.صالحیتآژانسهااینرانندگانازبرخی

با ماشینهای با قانونی برخورد خواستار شهروی برون های جاده مسیر در غیرمجاز تناژ با ساالنهری ماشینها گونه این گفت: و کرد اشاره یالرمیلیارد۲۰۰ی

گونهزبه این با و باشند داشته نظارت ماشینها این بر جادهای ونقل حمل اداره و راه پلیس است الزم که میکنند وارد خسارت جادهها ابنیه و ساختها یر

۱

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHFCB6ZI
http://www.newswire.ir/IHFVCE6G


باشند.داشتهبرخوردمتخلفماشینها

فرماندارس برپرست بروی ساکان بزایمن محور ماللوی (پیچ داد:رکان-میاندوآب ادامه و کرد تاکید ب) تیرهای توسطرجابجایی شهر سطح معابر در واقع ق

گرفتهاند.قرارخیابانیاوکوچهوسطدروخیابانکوچهبرخییضرتعدلیلبهقربتیرههایبرخیکهچراگیردانجامشهرستانمسووالن

پرداختند.خودنظراتودیدگاهبیانبهمسووالنازیکرهجلسهایندر

یرآذپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

یافتایشافزصددر۳۳کانوبدرجادهایسوانحتلفاتایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۵:۰۰-۹۹/۰۴/۲۴(خشونت!همهاینچرا

۸

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHFBQKBI


)۰۵:۱۴-۹۹/۰۴/۲۴(ببندیدمیثاقسالمتیتانبراینشویم»قر«غپویشبا

غرسا باالی آمار - (پانا) بردنری باال ضرورت گیالن، و مازندران خوزستان، استان سه در غآقشدگی میزان کاهش برای افراد «غرگاهی پویش است. کرده پیش از بیش را قرقشدگی
است.برداشتهگاممسیرایندرنشویم»

«غ ملی غرپویش آمار به نگاهی با نشویم» رفعرق برای ذیربط دستگاههای همه همراهی و همافزایی در نیاز احساس با و آن صعودی روند و قشدگی

غ با مقابله خصوص در شهروندان توانمندی افزایش و سازمانرمخاطرات است. شده تشکیل شدگی، قانونیق غپزشکی آمار صدر شدگیردر کشورق در ها

غ موضوع به پرداختن دارند، سالرقرار در اینکه کما پذیرد صورت پیش از بیش باید شدگی غ98،1275ق اثر بر دررنفر که دادند دست از را خود جان شدگی ق

با خوزستان میان غ151این آمار صدر در بارفوتی مازندران و دارد قرار شدگی با109ق گیالن جایگاه108و در بعدیمتوفی رسمی،های آمار طبق همچنین اند.

است.دادهخرهارودخانهدرمورد468یعنیهاشدگیقرغسومیکازبیش

مدی گفته به مازندران قانونیکلردر غپزشکی بیشتر اخیرراستان، سالهای در و هستند مسافر و غیربومی جوان، قشر از شدگان در98ق افراد این از درصد

طرخا از درج غرح گذشتهریا سال شدهاند. د62ق در رودخانه،33یا،رنفر در شنا،2نفر استخر در د4نفر در هم سد،رنفر و مصنوعی و4یاچه کانال در 3نفر

باختند.جانیزکشاوراستخردرهمنفریکوهامکانسایردرهمنفر

غ موارد از توجهی قابل تعداد که میدهد نشان آمار آموزشراین ضرورت که میافتد اتفاق استخرها و آببندانها عمق، کم آبهای و رودخانهها در شدن ق

میکند.بیشترراشدهقرغافرادبهکمکبرایکنند،مىزندگىرودخانههاحاشیهدرکهافرادی

است.برداشتهگامقشدگیرغآمارکاهشمسیردرقشدگی،رغدرامدادیالزاماتوقشدگیرغبهنسبتگاهیبخشیآبانشویم»قر«غپویش

است:آمدهنشویم»قر«غملیپویشمیثاقنامهدر

ع دیدگان بر اشک ننشستن برای آشنایانم، چهره بر اندوه و غم غبار ننشستن برای هموطنانم، سالمتی برای دوستانم، و خانواده خود، سالمتی یزانم،زبرای

یزم:زعکشوردرشدگیقرغسوزخانمانآمارافزایشازیرپیشگیبرای

نمیکنم.شنارودخانههاوآبرسانیکانالهایآبگیرها،سدها،مثلنشدهیزسالمساوممنوعهمکانهایدر

میکنم.استفادهنجاتجلیقهازیحیرتفقایقهایازاستفادهوشناهنگامدر

نمیکنم.شناندارد،حضوریقرغناجیکهمکانهاییدر

میکنم.عملآنبهوشمردهمحترمرایقرغناجیانتوصیههایوهشدارها

میآموزم.راقشدگیرغهنگامدرامدادرسانیوشنامهارت

میباشم.سالمندانوکودکانمراقبشده،یزسالمسامکانهایدرشناهنگامدر

میکنم.یرخودداشدهاند،مشخصممنوع»«شناتابلویباکهمکانهاییدرشناکردناز

نمیکنم.شناخوابآورداروهایازاستفادهازپسوخستگیهنگامدر

میکنم.یرخودداغیرمجازوشدیدیانرجخروشان،آبهایعمیق،آبراههایدرشناکردناز

«غ پویش به پیوستن میاندازد،ربا خطر به را انسانها جان که موضوعی به نسبت آنکه ضمن نشویم» شادیآفآق لحظههای تبدیل از مییابیم، ینرگاهی

کرد.خواهیمیرپیشگیغمانگیزوفاجعهبارلحظههاییبه

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KHFBRQKF


)۰۶:۳۲-۹۹/۰۴/۲۳(است؟شدنیموتورسیکلتهاساماندهیآیا

به آیا اما است، 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
است؟شدنیموتورسیکلتباتصادفازناشیگهایرموهواوصوتیآلودگیکاهشوآنهاساماندهیراستی

ح با را شهروندان و عابران تنها نه موتورسیکلتها راکبان خودرونویس، گزارش بسیاربه جان ساالنه بلکه آوردهاند تنگ به خود سرسامآور شهروندانرکات از ی

م نهایت در و صوتی هوا، آلودگی از اعم آن مزاحمتهای دست از فردی هیچ و گرفته را درربیگناه این نیستند، امان در موتورسیکلت با تصادف از ناشی گ

شود.فصلوحلآنازناشیشدهایجادمزاحمتهایتماموساماندهیگرمارابهایناستقرارکهاستحالی

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 بینزخ این در البته است قانون ندارد، معنا آنها برای که ی

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
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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 و1398،16در سال947هزار رانندگی تلفات مجموع از شدهاند کشته ترافیکی رانندگی حوادث در عابر98،20.8نفر درصد

بودند.سوارموتورسیکلتدرصد19.4وپیاده

آمار براساس چند قانونیهر سالپزشکی سوا1398طی خودروی راکبان تلفات گذشته، سال به م3.1یرنسبت اصلی علت اما داشته کاهش 38.5گردرصد

سر، به ضربه افراد از متعدد،30.9درصد شکستگیهای خون7.5درصد دلیل به وزیردرصد اشتراکی16.4ی علل دلیل به یک(درصد از بیش دارای موارد

است.بودهمواردسایردرصد6.7)،تعل

اساس بر 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 آزار

بین تهران وضعیت این در نقلیه وسایل سهم شده، انجام مقدار،80تا75مطالعات این از است. شده برآورد است.28درصد موتورسیکلتها سهم درصد

که نیست حواسش کسی و میکنند تردد شهر هرجای در قانونی و قاعده بیهیچ که دودزایی و صدا پرسرو کاربراتو10موتورسیکلتهای ی،رموتورسیکلت

میکند.تولیدآلودگیکرده،رکادیزلیاتوبوسیکهماندازه

سوا خودروی یک در یوروراگر هیدر2ی آالیندههای تولید ازومیزان کمتر مونواکسیدکربن و ازت اکسیدهای موتورسیکلت3کربن، یک باشد، کیلومتر بر گرم

میکند.منتشرآلودگیکیلومتردرگرم15.5یرکاربراتو

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

موتورسوا وقتی باشند. موتورسواران مواظب خودرکه 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 حرشهروند روها پیاده در وقتی گوید: می زمینه این در یاری زننده و زشت ادبیات با صورت این غیر در کنیم باز برایشان را راه احترام با باید کنند می کت

کنند.میبازخودبرایرامسیرآور،رعبهایدادنویراژومستمرهایزدنبوق

خاطیراکبانبابرخوردوموتورسوارانساماندهی
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اینکه به اشاره با انتظامی نیروی راهور پلیس رئیس هادیانفر سیدکمال حدود11سردار و دارد وجود کشور در سیکلت موتور پالک6میلیون 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: تق11وی سوار موتورسیکلت از4/5یبارمیلیون 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

ماده اجرایی نامه آیین افزود: نقلیه وسیله این تولیدکنندگان از حمایت و کشور در برقی های موتورسیکلت تولید مورد در پاک8هادیانفر هوای قانون

است.ممنوعدارد،کهباالییآلودگیدلیلبهکشوردریرکاربراتوهایموتورسیکلتوارداتوتولیدکهداردصراحت

سال از داد: ادامه کاربراتو95وی 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 محیط8رئیس 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 آنهاروی از باشند، داشته داخلی تولیدات زمینه این در که کتی

شوند.میپالکموتورهااینوشدهحمایت

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 وجودررئیس برقی های موتورسیکلت ی

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

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

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

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

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

نیوزپدالخودرونگاران،خودرو،عصرنیوز،ماشینیرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۰۵:۵۷-۹۹/۰۴/۲۳((یزد)یرموتورسواپیستتحققازبهابادجوانانانتظار

گنمایی:ربز

شما – یزد - یزد موتورسوارخبر استاندارد پیست ایجاد انتظار در همچنان سالها از پس یزد استان توابع از بهاباد شهرستان جوانان از مسووالنری سوی از ی

کنند.یرسپراخودفراغتاوقاتازبخشیایمنمحیطدرجمعهروزهایعصرتاهستندخودبرایمنطقهکارانرانددستو

موتورسوا و موتور به عشق دستگاهرگویا یک حداقل خود اقتصادی موقعیت اقتضای به ای خانواده هر نمیشناسد، سال و سن منطقه این مردم میان در ی

دارد.اختیاردرموتورسیکلت

میان این در هستند، آن عاشق ها) کوه و بیابانی های عرصه وجود ) منطقه هوایی و آب و مالی شرایط دلیل به هم دست به عصا ،مردان جوانان بر عالوه

میکنند.ترددآنباشهراینجادههایدربهابادیپیرمردتاجوان

موقع ، ندارند دوست یا و ندارند آشنایی آن از استفاده فرهنگ با ای عده گویا اما روستاهاست، و شهرها در تردد برای خوبی وسلیه هرچند موتورسیکلت

باشد.شهربانی)شماره(پالکدارایکهکننداستفادهایوسیلهازوباشندداشتهسربرایمنیکالهآنازاستفاده

م ارابههای به تبدیل را وسلیه این خود رفتارهای با افراد تربرخی و موتورسوار جان هم و میگیرد قربانی همچنان که اند کرده عابرانرگ جان هم و نشین ک

میکند.تهدیدراآنپیاده

(راهو رانندگی و راهنمایی سوی از شده ارایه آمارهای پایه حدودربر استان در یزد تردد450تا420) استان روستای و شهرها در موتورسیکلت دستگاه هزار

است.شمارهبدونراهورتدابیروجودبادستگاههزار150کهدارد

زا مهدی سرهنگ سرهمچنین یکشنبرع دیروز( عصر یزد راهور پلیس آمارهایهپرست به استناد با قانونی) حوادثپزشکی از ناشی متوفی افراد مجموع

بود.نفر1396و27ترتیببهپارسالمشابهمدتدررقماینگفت:وکردذکرنفر876راحادثهمجروحانونفر15راامسالماههسهدراستانرانندگی

افزود:47وی و کرد ذکر موتورسیکلت راکبان به مربوط را فوتیها سن40درصد و بودند افراد سایر بقیه و پیاده عابران هم های70درصد فوتی درصد

است.تاسفمایهاینکههستندجامعهجوانوفعالسنکهبودسال40تا20موتورسیکلت

از بیش وجود به توجه با100با بهاباد در ای حرفه نقلیه20موتورسوار وسیله این از استفاده به منطقه جوانان بین که عالقهای به توجه با و جمعیت نفر هزار

است.یرضروهست،بیابانیهایعرصهازپوشیدهآناطرافدرکهشهرستانایندریرموتورسواپیستایجاددارد،وجود

پیگ وجود موتورسواربا پیست بدون همچنان ،بهاباد متعدد های موتورهایری با معمولی های موتورسیکلت بر عالوه آن به مندان عالقه از تعدادی است، ی

ش های بیابان در هفته هر عصرجمعه خود حرسنگین با و کنند می پیدا حضور شهر بارق گذارند می نمایش به را خود توان اصصالح به انگیز هیجان کاتی

بکشاند.گرمکامبهراآنهالحظههرگرمارابهایناستممکنپیستنبوددلیلبهحالاین

موتورسوا به مندان عالقه برخی اینکه بیان با بهابادی شهروند رضوی مهدی حرسید با مری های خیابان در بعضا یا شهر کمربندی در خود نمایشی یزکرکات

چ تک زدن شهر، نقاط برخی در گفت: دهند، می دیدهرجوالن موتورسواران از معدودی عده سوی از خطرناک و غیراجتماعی رفتارهای و موتورسیکلت با خ

شوند.ساماندهیخاصیچارچوبدریرموتورسواواتومبیلرانیبهعالقهمنداناستاینبرتالشمیشود،
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موتورسوا امروز کرد: اضافه ازروی بردن لذت برای که باشند داشته توجه باید آن به مند عالقه افراد و جوانان اما میشود، محسوب ورزشی رشته یک ی

موتورسوا ورزش سراغ به آن جذابیتهای و موتورسوارهیجانها هیات جمع در و درری غیرمجاز سرعت و نمایشی کارهای از و شوند حاضر اتومبیلرانی و ی

کنندیرخودداشهرسطحعمومیمعابر

هم ها موتورسیکلت تعداد شهرستان جوان جمعیت به توجه با وی گفته انرزبه و هیجان از سرشار جوانی دوره که آنجا از است، دژیاد باید است، یافتری

نشوند.روبرویرناپذیجبرانعواقبباتاباشدیژانرصحیحتخلیهبرایمحلیکه

برایرس خواست شهرستان مدیران و معدنی و تولیدی واحدهای ، خیر افراد ، فرماندار از ایرنا گزارشگر با گو و گفت در هم بهاباد جوانان و ورزش اداره پرست

کنند.اتخاذیرموتورسواپیستمورددرراالزمتدابیرهامعلولیتنیزوهاخانوادهبرایناگوارحواثازیرپیشگی

موتورسوا به خود عالقه به اشاره با بهابادی پور فاضلی ازرحمیدرضا و کنند حمایت ما از دارم تقاضا هم مردم از دارم، دوست را شهرم جوانان من » افزود: ی

کنم.»میتشکرصمیمانهاند،کردهحمایتتاکنونماازمسیرایندرکهکسانیومسووالنتمامی

موتورسوا به شهرستان مسووالن اگر کرد: اظهار پیستروی و ایمنی نکات کردن لحاظ و الزم شرایط گرفتن نظر در با و بکنند نگاه ورزشی رشته یک دید از ی

کند.کسبملیسطحدرحتیویزداستانبرایراافتخارهاییورزشعرصهدرداردکهظرفیتیبهتوجهبامیتواندبهاباداستاندارد،

مشخصیرس محل تاکنون شهرستان این در کراس رشته موتورسواران ساله چندین فعالیت وجود با شد: یادآور ادامه در بهاباد جوانان و ورزش اداره پرست

است.نشدهمشخصوتهیهرشتهاینبهعالقهمندانینرتمانجامبرای

ح گفت: بهاباد موتورسوران از یکی شفیعی حجت محیطرهمچنین آلودگی باعث تنها نه نظر مورد بیابانی منطقه در موتورسواران فرارزکت سبب بلکه یست

بهاباد شهر تا محل این فاصله آن از گذشته شود، می منطقه از کنی20حیوانات منتقل بیمارستان به را او خواهی به تا شود زخمی فردی اگر »، است کیلومتر

.»کشدمیطولساعتچندمسیرخرابیبهتوجهبا

موتورسوا پیست احداث دنبال به که است سال دو حدود گفت: بهابادی موتورسوار دیگر حسنی فرزاد هنوزرهمچنین ولی هستیم منطقه جوانان برای ی

.کنیمیافتردشهرستانمسووالنازبارهایندرجوابیایمنتوانسته

ش مسعود مدیرهمچنین موتورسواریعتی پیست ایجاد برای الزم مکاتبه گفت: یزد استان جوانان و ورزش شدهرکل انجام مربوطه های اداره با بهاباد در ی

است.

.دهیمتحویلبهابادشهرستاناتومبیلرانیویرموتورسواهیاتبهوجانماییراپیستبتوانیم99سالپایانتاکرد:یرامیدواابرازوی

ش منتهیالیه در بهاباد مرشهرستان و یزد استان فاصلهرق به آن ورکیلومت200کز یزد شهر بینرکیلومت80ی ماهورهای تپه روی بر بافق، شهر با2ی کوه رشته

است.شدهواقعشمالیعرضدقیقه29ودرجه32تادقیقه33ودرجه31وشرقیطولدقیقه36ودرجه55جغرافیاییمختصات

دارد.قراریزدشهرقرشیرکیلومت200فاصلهدریرنفهزار20شهرستاناینکزرم

برچسبها

بهابادیزدفراغتاوقاتگذرانسالمت

د)(یزیسوارموتورپیستتحققازبهابادجوانانانتظارد:یزخبر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۴۰-۹۹/۰۴/۲۳(غربی)(آذربایجانپیرانشهردرایجادهتصادفاتهایفوتیآماردرصدی40کاهش

رئیس پور؛ حسن قانونیپیمان سالپزشکی نخست ماهه سه در موجود آمارهای اساس بر گفت: کردپرس خبرنگار به خصوص این در پیرانشهر شهرستان

بودیم.ایجادهحوادثاتدریرپیرانشهشهروندانازنفر88شدنمصدومونفر3فوتشاهدپیرانشهرشهرستاندریرجا

دارد.درصدی40کاهشازنشانبودمصدوم133وفوتی5کهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینداد:ادامهوی

می رانندگی زمان در حوصله و صبر همچنین و رانندگی و راهنمایی مقررات و قوانین رعایت با مردم که دارد این از نشان آمار این داشت: اظهار پور حسن

کنند.ایفاایجادهصوانحازناشیمیروگرمآمارکاهشهمچنینوایجادهتصادفاتمیزانکاهشدریرچشمگینقشتوانند

قانونیرئیس بخصوصپزشکی رانندگی و راهنمایی عالیم به توجه به نسبت خواست آنها از شهروندان عموم به توصیه ضمن خاتمه در پیرانشهر شهرستان

کام را هشدارها واقعا نیستند، برخوردار استانداردی شرایط در که پیرانشهر شهرستان به مواصالتی های جاده تلفاتدر آمار کاهش شاهد تا بگیرند جدی اًل

باشیم.ایجاده

)۰۸:۰۴-۹۹/۰۴/۲۳((ایالم)دهلراندرقانونیپزشکیساختماناحداثبراییالرمیلیاردهشتاختصاص

داد.خبردهلرانشهرستاندرقانونیپزشکیمستقلساختماناحداثبرایاعتباریالرمیلیاردهشتاختصاصازایالماستانقانونیپزشکیکلمدیر-ایرنا-ایالم

دوشنبه روز مهاجر علیزاده خدماتمهدی ارائه محل بودن امانی و کرونا شیوع به توجه با داشت: اظهار دهلران فرماندار با دیدار قانونیدر درپزشکی

دهلران شهر شهدا حوزهبیمارستان این در بیماران به رسانی خدمات روند کرونایی بیماران به مطلوب خدمات ارائه جهت در بیمارستان های محدودیت کندو

است.شده

افزود: ساختمانوی ساختمان احداث برای زمین بودن مهیا به توجه قانونیبا دهلرانپزشکی شهرستان ایندر اجرایی عملیات شروع با تا شود می تالش

گردد.مهیابیمارانبرایبهتروبیشترخدماتارائهامکاننزدیکآیندهدرپروژه

قانونیکلرمدی شد:پزشکی یادآور ندادرایالم تملیکی ساختمان طردهلران از امانی صورت به و میریم انجام خدمات ارائه شهر این شهدا بیمارستان یق

خشود، به توجه ساختمانریداربا ساز و ساخت برای زمین قانونیی مدیپزشکی مساعدت اینرو نزدیک آینده در موضوع این به کمک برای استان ارشد یت

شد.خواهدعملیاتیمهم

کرد: اضافه مهاجر میلیاردعلیزاده هشت ستادی های بودجه و اربعین اعتبارات محل ساختمانراز ساز و ساخت برای قانونییال پیشپزشکی دهلران در

تس برای که است شده رسانیربینی خدمات در قانونییع امیدواپزشکی شهرستان این ادامهردر مدت کوتاه در شهرستان مسئوالن حمایت به توجه با یم

دهیم.یعرتسرارسانیخدماتروند

فعالیتوی قانونیاز پنجپزشکی ندادر ها شهرستان در تملیکی ساختمان گفت: و خبرداد استان ساخترشهرستان برای زمین مهران و دهلران در تنها و یم

است.کاردستوردرقانونیپزشکیساختماناحداثکاردهلرانومهرانهایشهرستانوبرایاستشدهتامینسازو

مسافت اشاره با هم دهلران مزفرماندار تا شهرستان این مدتریاد میان و مدت کوتاه در ها ظرفیت همه از استفاده با تا شود تالش باید گفت: استان کز

شود.مرتفعقانونیپزشکیفعالیتمشکل
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عسگ خدماترمجید از شهرستان مردم تا کرد خواهیم استفاده ها ظرفیت همه از افزود: قانونیی ادامهپزشکی روند و شوند مند بهره شهرستان این در

کنیم.مرتفعکلیبطوررامشکلساختماناحداثباآیندهدرتاباشدداشتهادامهخدمات

است.واقعایالمیرکیلومت۲۲۰دردهلرانیزمرشهرستان

)۰۵:۵۶-۹۹/۰۴/۲۴(ایالماستانشهرستان۵درقانونیپزشکیفعالیتداد:خبرایالماستانقانونیپزشکیکلرمدی

مهمترایالم-مدی زمین نبود گفت: و داد خبر ایالم استان شهرستان پنج در قانونی پزشکی فعالیت از ایالم استان قانونی پزشکی قانونیرکل پزشکی ساختمان ایجاد راه سر بر مشکل ین
است.هاشهرستاندر

حاضر حال در کرد: اظهار مهر خبرنگار با گفتگو در مهاجر علیزاده قانونیمهدی ساختمانپزشکی ساخت و فعال ایالم استان شهرستان پنج قانونیدر نیزپزشکی

است.انجامحالدردهلرانومهرانشهرستاندودر

است.شهرستانهادرقانونیپزشکیساختمانایجادراهسربرمشکلینرمهمتزمیننبودگفت:وی

میلیارد هشت اختصاص از مهاجر مستقلرعلیزاده ساختمان احداث برای اعتبار قانونییال مهیاپزشکی به توجه با افزود: و داد خبر دهلران شهرستان در

ساختمان احداث برای زمین قانونیبودن ارائهپزشکی امکان نزدیک آینده در پروژه این اجرایی عملیات شروع با تا میشود تالش دهلران شهرستان در

شود.مهیابهتروبیشترخدمات

قانونیکلرمدی فعالیتپزشکی مشکل مدت میان و مدت کوتاه در ظرفیتها همه از استفاده با تا شود تالش باید گفت: ایالم قانونیاستان مرتفعپزشکی

شود.

)۰۸:۱۲-۹۹/۰۴/۲۳(کشاندگرمکامبهراهمدانیمردبرنجقرصهمدان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

باخت.جانبرنجقرصبامسمومیتبراثرهمدانشهردرساله75مردیگفت:همدان،استانقانونیپزشکیکلمدیر

گزا خبر گزارش تشربه در کمالی ،آرتین همدان از برنا مطری خبر این انتقالریح بیمارستان به برنج قرص از استفاده از ناشی مسمومیت از بعد فرد :این کرد ح

.شودمیبرنجقرصازاستفادهقربانیهمدانیومردبودهفایدهبیدرمانکادرتالشمتاسفانهولیمیکندپیدا

بز معضلی فسفید آلومینیوم با مسمومیت اینکه بیان با ادامه در مطروی است، هندوستان شبهقاره در بهویژه جهان سراسر در کهرگ فسفید آلومینیوم کرد: ح

(ایالم)اندهلردرقانونیشکیپزساختماناحداثایبریالردمیلیارهشتاختصاصایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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تجا نامهای با میشود استفاده برنج همچون غالتی دانههای از حفاظت و ضدعفونی برای آن برنجراز قرص نام با ایران در و سلفوس کویکفوس، همچون ی

م و کنند مصرف آن شده باز تازه ظرف از را آن که هنگامی بهویژه است مهلک بسیار سمی یافت، را آن شرمیتوان اثر بر آن کاروگ از و قلب آماس عمیق، ک

است.بدنداخلیعناصربعضیافتادن

قانونیکلرمدی مپزشکی انواع دستهبندی طبق داد: ادامه همدان، مراستان در شود؛ می تقسیم «سلولی» و «سوماتیک» کلی دسته دو به سلولیرگ نوع از گ

فعالیت عملکرد، دارای و مردهاند بدن سلولهای و نسوج تمام حالت این در میرند. می هستند، جسم دهنده تشکیل عناصر که سلولها و بافتها از یک هر

هوا تنفس و مزمتابولیکی خالف بر نیستند. باری بدون و کامل توقف آن در که سوماتیک ….زگ و قلب مغز، شامل بدن حیاتی اعضای اعمال خرگشت

استسوماتیکگرمنوعازیزمغگرمدارد،ادامهسلولهاوبافتمثلجسمدهندهتشکیلعناصردرامامیشودمتوقفجسمدرحیاتکهمیدهد

مردخواهدزجرآورودردناکگیرماثردرفردومیکندمشکلدچاررامغزوتنفسیسیستمساعتچهارتاسهظرفقرصاینیکهرطو:بهافزودوی

خا وی بدن از سم و شد خواهد مسمومیت دچار کند استشمام را آن بوی یا بخورد را برنج قرص که فردی اینکه به اشاره با مرکمالی و شود نمی دررج گ

وی که است فسفین گاز علت به فسفید آلومینیوم سمی خاصیت کرد: خاطرنشان داشت، خواهد سیتوتژپی آزادوگی رادیکال جراحات باعث و دارد کسیتی

میکند.نابودرابافتهاویرگیوجلحیاتیسلولهاییمهایزآنفعالیتازکهمیشود

معمو شد: یادآور ویوی معده به قرص ورود از دقیقه چند از پس معموژاًل آن اصلی کشنده پیامد میکنند. کار به آغاز سمی سیستمگیهای ایستادن کار از اًل

میرساند.آسیبکلیهفوقغدهبهواستخونگردش

کل قانونیمدیر ویپزشکی : کرد عنوان است متفاوت زمان و مصرفی دوز میزان با آن عالئم اینکه اشاره همدان درژاستان مقاومت شده دیده کلینیکی بارز گی

س از عبارتند دیگر نشانههای و است دوپامین با درمان آتاکسی،ربرابر اسهال، بیحسی، تهوع، همخوردگی، به حال سردرد، سینه، قفسه فشار خستگی، گیجه،

د دید ماهیچهها، ضعف رفتگی، خواب دچارولرز، ترتیب به او است ممکن بود امکانپذیر سختی به بیمار کشیدن نفس اگر یرقان. و نارساییARDSگانه ،

است.کلیهوکبدبرسماثردرمیشودنمایانکهبعدینشانههایبرود،کمابهسپسشدهتشنجوقلبیتمیرآقلب،

معمو برنج، قرص با مسمومیت تشخیص کرد: اظهار قرصوی سم از که جاهایی در میپذیرد. صورت شاهدان یا شخص خود گزارش یا پزشکی گمان با اًل

در نشود رفتار گیاهان از شده ساخته برنج قرصهای با مسمومیت همانند مسمومیت این با باید دارد وجود آن شدن خورده سابقه و میشود استفاده برنج

آمارباشد.مثبتمیتواندمعدهشدهرقیقبخاربانیتراتنقرهتستمسمومیت،موارد

اول ماه سه در برنج قرص از استفاده در زنان افزایش به اشاره با سال99کمالی در آن مشابه به دررمط98نسبت زنان استفاده شاهد متاسفانه : کرد ح

هستیم.خطرناکمادهاینازاستفاده

)۱۷:۰۴-۹۹/۰۴/۲۳(همداناستانقانونیپزشکیدرشدگیقرغاثربرنفر۴گرم

داد.خبرهمدانقانونیپزشکیدرامسالنخستماههسهدرشدگیقرغاثربرنفر۴فوتازهمداناستانقانونیپزشکیکلمدیر

خبرنگار با گو و گفت در کمالی آرتین هایدکتر استان جوانگروه خبرنگاران سالازباشگاه اول ماهه سه در اینکه به اشاره غ۹۹همدان،با مرد نفر چهار قر،

ایم.داشتهدرصدی۶۰کاهشبودندشدهقرغنز۵ومرد۵کهگذشتهسالاولماههسهبامقایسهدرتعداداینافزود:اند،شده

م از جوانراو یک غ۱۹گ اثر بر بارساله و شد کشیده بیرون آب از متوفی جسد امدادی تیمهای تالش با داشت: واظهار داد خبر گذشته روز در شدگی ق

کشاندگمرکامبهارهمدانیدمربرنجقرصهمدان:استانقانونیشکیپزکلمدیربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شد.ارجاعقانونیپزشکیبهگرمتامهعلتتعیینجهتپرسزبادستور

میشود.قرغآندرکهرفتهمذکورآبگیربهآبتنیوشنابرایجوانایناستآمدهخانوادهاظهاراتدرآنچهکرد:بیانکمالی

کل قانونیمدیر غپزشکی اثر بر افراد از تعدادی ساله همه کرد: اضافه تعیینراستان برای آنان اجساد که میدهند دست از را خود جان استان در قشدگی

میشود.ارجاعقانونیپزشکیبههویتاحرازوفوتعلت

غ داشت: ابراز قضایی مسئول مجاراین که میافتد اتفاق زمانی داخلرقشدگی به مایعی یا و شوند مسدود مایعی نوع هر وسیله به تنفسی وری یه

کند.پیداراهآنحبابچههای

)۱۱:۰۵-۹۹/۰۴/۲۳(همدان)(اللجینخاکیآبگیردرساله19جوانشدنقرغ

داد.خبراللجینشهرجمشیدآبادروستایدرواقعخاکیآبگیردرشدگیقرغاثربرساله19جوانیکگرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

غ اثر بر افراد از تعدادی ساله همه گفت: ایسنا خبرنگار به خبر این توضیح در کمالی ارتین اجسادردکتر که دهند می دست از را خود جان استان در قشدگی

شود.میارجاعقانونیپزشکیبههویتاحرازوفوتعلتتعیینبرایآنها

شد.ارجاعقانونیپزشکیبهگرمتامهعلتتعیینبرایپرسزبادستورباوشدهکشیدهبیرونآبازمتوفیجسدامدادیتیمهایتالشباکرد:اضافهوی

شود.میقرغآندرکهاستکردهمراجعهمذکورآبگیربهتنیآبوشنابرایجوانایناستآمدهخانوادهاظهاراتدرآنچهداد:ادامهکمالی

سال اول ماهه سه در کرد: اضافه قضایی مسئول مقام غ99این مرد نفر چهار سالر، اول ماهه سه با مقایسه در که اند شده پنج98ق و مرد پنج غزکه قرن

است.داشتهدرصدی60کاهشبودند،شده

غ کرد: خاطرنشان مجارکمالی که میافتد اتفاق زمانی داخلرقشدگی به مایعی یا و شوند مسدود مایعی نوع هر وسیله به تنفسی آنری حبابچههای و یه

کند.پیداراه

پیامانتهای

کنارامید،وتدبیراقتصادی،گزارشآنالین،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

همداناستانقانونیشکیپزدرگیدشقغراثربرنفر۴گمران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۳۹-۹۹/۰۴/۲۳(شرقی)(آذربایجاندفنجوازصدوردریعرتسراستایدردادپزشکحرطاجرایلزوم

پیشگیرس و اجتماعی معاونت دادگسترپرست جرم وقوع از طری اجرای لزوم بر شرقی آذربایجان استان کل تسری راستای در دادپزشک برایرح تالش و متوفیان دفن جواز صدور در یع
کرد.کیدأتآنهاخانوادهآالمکاهش

خب گزارش تبرگزاربه از فارس موقری احمد طریز, خصوص در بررسی و بحث جلسه در در امروز طری اجرای از هدف دادپزشک حذفرح را دادپزشک ح

تسرتش و دفن جواز صدور برای زائد بودنریفات طوالنی با ارتباط در مردمی های گالیه و ها اعتراض توجه با داشت: اظهار و کرد عنوان اموات دفن در یع

ط اجرای تسهیل و ساماندهی شوند، می فوت درمانی مراکز و ها بیمارستان در که متوفیانی برای دفن جواز صدور دادپزشکرروند کاهش(ح برای طرحی

جل و متوفیان های خانواده آالم کاهش و آنها بستگان به اجساد تحویل و ترخیص روند کاهش برای شکافی) غیرضرورگیوکالبد ترددهای از بینری آنها ی

باشد.میمعاونتاینداراولویتهایبرنامهازیکیاداراتسایروقضاییمراجع

حاض از یک هر ادامه طردر اجرای تسهیل راستای در مطالب بندی جمع از پس پایان در و داشتند بیان موضوع پیرامون را خود نظرات نکته دادپزشکرین ح

تب درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه شد کلرمقرر اداره سوی از شده معرفی دادپزشکان توانمندی از مندی بهره ضمن قانونییز، استانپزشکی

مشک موارد در دفن جواز صدور برای شرقی خاوآذربایجان موارد و ازرک مراکز19ج و بیمارستانی شوندگان فوت دفن جواز «صدور اجرایی دستورالعمل گانه

کند.استفادهدرمانیمراکزوهابیمارستاندرمانیوپزشکیکادرازدرمانی»

کل اداره شد مقرر قانونینیز آماپزشکی تحلیل با شرقی آذربایجان هایراستان پرونده فراوانی به توجه با که را درمانی مراکز و ها بیمارستان لیست ی

خا موارد ارجاع ازرموضوع معرفی19ج قالنونی پزشکی به شکافی کالبد برای درمانی مراکز و بیمارستانی شدگان فوت دفن صدور اجرایی دستورالعمل گانه

و پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت به الزم تدابیر اتخاذ و بررسی برای (... و جراحی و داخلی (بخش بیمارستانی دقیق و کامل جزئیات با را نمایند می

کنند.منعکسمرجعاینبهنیزراآنگرفتوروارسالیزرتبدرمانیبهداشتیخدمات

بند اجرای راستای کا2در شد مقرر مذکور جلسه مصوبات تبراز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه اعضای با زمینه این در ادارهرگروهی و یز

قانونیکل طپزشکی مشکالت و موارد تشکیل، ارسالراستان و منعکس معاونت این به نتیجه و بررسی آن اجرایی و عملی راهکارهای ارایه با دادپزشک ح

شود.

60002پیام/انتهای

خبرنگارانباشگاهایرنا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

رتبههای/بویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکبهجسد587ارجاعداد؛خبربویراحمدوکهگیلویهاستانقانونیپزشککلرمدی
)۱۰:۰۵-۹۹/۰۴/۲۳(مخدرموادازاستفادهوتصادفاتدراستانشگفتانگیر

دارد.رایرکشوتصادفاتچهارمرتبهبویراحمدوکهگیلویهاستانگفت:بویراحمدوکهگیلویهاستانقانونیپزشککلرمدی

دارد.رایرکشوتصادفاتچهارمرتبهبویراحمدوکهگیلویهاستانگفت:بویراحمدوکهگیلویهاستانقانونیپزشککلرمدی؛کبنا

مدی سالرامینی در جمعی دسته نزاع آمار به ادامه در بویراحدم و کهگیلویه استان پزشکی گفت:98کل و کرد اشاره و6، و48هزار کهگیلویه استان در نفر
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داشتیم.کاهشدرصد4.7گذشتهسالبهنسبتکهداشتیممراجعهبویراحمد

بودند.خانمنفر172ومردنفر4176تعداداینازافزود:وی

سال در استان در رانندگی سوانح آمار به گفت:زیرگ98وی و زد شده،4338ی تشکل پرونده آنها برای و داشتیم کننده مراجعه به12.6مورد نسبت درصد

تعداد این از که داشتیم. کاهش گذشته و3086سال مرد مصدومین1252نفر لحاظ به کشور سطح در بویراحمد و کهگیلویه استان رتبه و بودند. خانم نفر

است.کشورچهارمرتبهرانندگیسوانحازناشی

سال در کار مصدومین بحث در بویراحمد و کهگیلویه استان گفت: و کرد اشاره کار از ناشی مصدومین به تعداد98امینی که364، رسید ثبت به پرونده مورد

بودیم.کاهششاهدگذشتهسالبهنسبتدرصد5.9

درمانی سقط بحث در بویراحمد و کهگیلویه استان افزود: که81وی کردیم صادر مجوز کشور36مورد هفتم رتبه داشتیم. کاهش گذشته سال به نسبت درصد

هستیم.دارارا

قانونیکلرمدی ارجاعپزشک از بویراحمد و کهگیلویه مشک587استان و طبیعی جسد گفت:ومورد و داد خبر کل اداره این به سال2.2ک به نسبت درصد

بودند.خانمنفر159وآقایانآنهانفر428کهداشتیمافزایشگذشته

بود.خانمهاآنهانفر128وآقایاناینهاازمورد333باشد.میاینهاشاهدحوادثوقتلخودکشی،کهداشتیمغیرطبیعیگرم461

دارد.قرارماسرباالیو...خوزستانایالم،مانندکشورهایودارداختصاصبویراحمدوکهگیلویهاستانبهغیرطبیعیگهایرملحاظبهکشورششمرتبه

دارد...ادامه

)۱۰:۲۱-۹۹/۰۴/۲۳(بویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیفضایسرانهمترمربعی۱۰۰۰افزایشداد:خبرشرافت

شد.افزودهاستانقانونیپزشکییکیزفیفضایسرانهبرمتر۱۰۰۰بویراحمد:وکهگیلویهقانونیپزشکیمالیویرادامعاونیاسوج-

جدید ساختمان اخیر ماههای طی افزود: خبرنگاران، با نشست در دوشنبه ظهر شرافت اهلل کرامت سید مهر، خبرنگار گزارش قانونیبه طیپزشکی که استان

شد.افزودهاستانکزرمدرقانونیپزشکییکیزفیفضایسرانهبهمربعمتر۱۰۰۰وافتتاحگرفتهانجامتالشهایباشد،۴۸مادهاعمالپیشسالدو

مجوز گذشته سال طی اینکه بیان با شرایطرم۴۹وی واجد باشت شهرستان در استان سهمیه عنوان به مراکز این از یکی داشت: عنوان داشتیم، کشور در کز

شد.

شد.خواهدیربردابهرهفازواردآتیماههایطیباشتپروژهکرد:عنوانپروژه،اینپیرامونگرفتهانجامتأمینهایبهاشارهباشرافت

تص کرد:رشرافت قانونییح جاپزشکی سال طی اما داشته، را حفاظت جایگاه یگانرتاکنون گرفته، شکل ابالغ اساس بر قانونیی کسبپزشکی با استان

شد.خواهدیزانداراهمجوزها

است.شدهدادهسالپایانازقبلتامهماینتحققبرایمساعدقولگفت:شرافت

ادا مالیرمعاون و قانونیی پروژهپزشکی تکمیل برای توجه و مساعدت گفت: درخواست، دو ارائه قانونیبا تاکنونپزشکی پروژه این است. نیاز یک یاسوج

دارد.فعالیتظرفیتدرصد۸۰با

بود.خواهدماهدفآزمایشگاهسطحارتقایوتکمیلکرد:بیانودانستاساسینیازیکراآزمایشگاهیارتقایشرافت

موادازاستفادهوتصادفاتدراستانشگفتانگیررتبههای/احمدبویروکهگیلویهقانونیشکپزبهجسد587جاعارنیوز:کبنا|خبرخبرادامهادامه
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آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۴۰-۹۹/۰۴/۲۳(شدصادربویراحدوکهگیلویهدرپزشکیمحکومیترای۲۳داد؛خبرامینی

شد.صادرپزشکیمحکومیترای۹۸،۲۳سالپزشکیقصورپرونده۵۳مجموعازگفت:بویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدییاسوج-

سال طی افزود: خبرنگاران، با گفتگو در دوشنبه ظهر امینی کامروز مهر، خبرنگار گزارش پزشکی۹۸به کمیسیونهای در که۳۰۵، داشتیم پرونده۵۳پرونده

است.شدهمحکومیتبهمنجرپزشکیقصورپرونده۵۳ازمورد۲۳وبودپزشکیقصوربهمربوط

بود.۹۸سالدراستانپزشکیمحکومیتآمارهایصدردرزایمانوزنانحوزهمحکومیتهایکرد:خاطرنشانامینی

جا سال ابتدایی ماهه سه طی داشت: عنوان سال، ابتدایی ماهه سه آمارهای از بخشی به اشاره با کاهش۴۵۱۵یروی که داشتیم معاینه درصدی۱۷مورد

دارد.قبلسالمشابهمدتنسبتبه

میدادند.تشکیلخانمهارانفر۲۵۲کهداشتیمکنندهمراجعه۱۳۷۹نزاعپروندهبحثدرافزود:امینی

سال آمار به اشاره با گذشته۹۸امینی سال طی گفت: درمانی، سقط بخش در کاهش۷۱و که داشتیم درمانی سقط مجوز مدت۳۶مورد به نسبت را درصدی

دارد.رادرمانیسقطدرجمعیتنسبتبهکشورهفتمرتبهاستاندارد.۹۷سالمشابه

بود.آقایانبهمربوطارجاعیجسد۴۲۸گفت:ودادخبر۹۸سالدرارجاعیاجسادپرونده۵۸۷ثبتازامینی

م آمارهای به سالروی طی گفت: و کرد اشاره طبیعی غیر م۹۸گ طبیعیرتعداد غیر که۴۶۱گهای بود دادند.۱۲۸مورد تشکیل خانمها را افراد این از مورد

دارد.جمعیتنسبتبهراکشورششمرتبهماطبیعیغیرگهایرم

گذشته سال در کرد: اظهار استان، در مخدر مواد از ناشی فوتی آمار به اشاره با رشد۵۰امینی که داشتیم مخدر مواد مصرف سو از ناشی فوت درصدی۱۰۸مورد

دارد.را۹۷سالنسبتبه

افزود: جا۱۱وی سال ماهه سه در دارد. بخش این در استان را کشور ششم رتبه و میدهند تشکیل خانمها را افراد این از نیزرنفر سو۱۰ی از ناشی فوتی مورد

است.بودهنزافراداینازنفریککهداشتیممخدرموادمصرف

قانونیکلرمدی غپزشکی حوزه در گفت: گذشتهراستان سال در فوت به منجر های شدگی رشد۲۶ق که داشتیم فوت سال۱۰۰مورد نسبت به ۹۷درصدی

دارد.

تص آمارامینی سالنامه اساس بر کرد: قبل،ریح سال مراجعات کل بالینی معاینات بحث در و۲۲ی، را۳۵۸هزار کشور در مراجعه اول رتبه با استان در نفر

بودند.خانمافراداینازنفر۷۱۲۰کهداشتی

احمدبویروکهگیلویهقانونیشکیپزفضایانهسرمربعیمتر۱۰۰۰ایشافزداد:خبرافتشرمهر:|خبرخبرادامهادامه

۱
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قبل سال طی نزاع بحث در اینکه بیان با سال۶۰۴۸امینی با مقایسه در که داشتیم مراجعه افزود:۴.۷کاهش۹۷مورد میدهد، نشان را خانم۱۸۷۲درصدی

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبه۹۸سالطینزاعادعایبا

هستیم.شاهدگذشتهسالهاینسبتبهراموضوعایننزولیسیرکرد:عنواندارد،رانزاعبحثدرکشوردهمرتبهاستاناینکهبیانباامینی

قانونیکلرمدی رانندگیپزشکی تصادفات مصدومین بحث در گفت: به۴۳۳۸استان مراجعه قانونیمورد سالپزشکی کاهش۹۸در که درصدی۱۲.۶داشتیم

است.بودهخانمکنندهمراجعه۱۲۵۲کهمیدهدنشانقبلسالمشابهنسبتبهرا

رسید.ثبتبهاستاندررانندگیحوادثازناشیفوتیمورد۲۰۶گذشتهسالطیکرد:عنوانوی

داراست.راجمعیتنسبتبهرانندگیسوانحچهارمرتبهاستانگفت:امینی

قانونیکلرمدی کارپزشکی حوادث از ناشی مصدومین بخش در گفت: کاهش۳۶۴استان که داشتیم پرونده سال۵.۹ثبت نسبت فوتی۸دارد.۹۷به مورد

رسید.ثبتبه۹۸سالکارازناشیحوادثدرنیز

داد.راقبلسالمشابهنسبتبهدرصدی۷۰ازبیشرشدآماراینکرد:عنوانودادخبر۹۸سالطیگرفتگیزگاازناشیفوتمورد۱۲ازامینی

آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۴۳-۹۹/۰۴/۲۳(بویراحمدوکهگیلویهدرمخدرموادمصرفسوءاثربرنز۱۱گرمداد؛خبرامینی

شد.صادرپزشکیمحکومیترای۹۸،۲۳سالپزشکیقصورپرونده۵۳مجموعازگفت:بویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدییاسوج-

سال طی افزود: خبرنگاران، با گفتگو در دوشنبه ظهر امینی کامروز مهر، خبرنگار گزارش پزشکی۹۸به کمیسیونهای در که۳۰۵، داشتیم پرونده۵۳پرونده

است.شدهمحکومیتبهمنجرپزشکیقصورپرونده۵۳ازمورد۲۳وبودپزشکیقصوربهمربوط

بود.۹۸سالدراستانپزشکیمحکومیتآمارهایصدردرزایمانوزنانحوزهمحکومیتهایکرد:خاطرنشانامینی

جا سال ابتدایی ماهه سه طی داشت: عنوان سال، ابتدایی ماهه سه آمارهای از بخشی به اشاره با کاهش۴۵۱۵یروی که داشتیم معاینه درصدی۱۷مورد

دارد.قبلسالمشابهمدتنسبتبه

میدادند.تشکیلخانمهارانفر۲۵۲کهداشتیمکنندهمراجعه۱۳۷۹نزاعپروندهبحثدرافزود:امینی

سال آمار به اشاره با گذشته۹۸امینی سال طی گفت: درمانی، سقط بخش در کاهش۷۱و که داشتیم درمانی سقط مجوز مدت۳۶مورد به نسبت را درصدی

دارد.رادرمانیسقطدرجمعیتنسبتبهکشورهفتمرتبهاستاندارد.۹۷سالمشابه

بود.آقایانبهمربوطارجاعیجسد۴۲۸گفت:ودادخبر۹۸سالدرارجاعیاجسادپرونده۵۸۷ثبتازامینی

شدصادراحدبویروکهگیلویهدرشکیپزمحکومیتایر۲۳مهر:|خبرخبرادامهادامه

۴
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م آمارهای به سالروی طی گفت: و کرد اشاره طبیعی غیر م۹۸گ طبیعیرتعداد غیر که۴۶۱گهای بود دادند.۱۲۸مورد تشکیل خانمها را افراد این از مورد

دارد.جمعیتنسبتبهراکشورششمرتبهماطبیعیغیرگهایرم

گذشته سال در کرد: اظهار استان، در مخدر مواد از ناشی فوتی آمار به اشاره با رشد۵۰امینی که داشتیم مخدر مواد مصرف سو از ناشی فوت درصدی۱۰۸مورد

دارد.را۹۷سالنسبتبه

افزود: جا۱۱وی سال ماهه سه در دارد. بخش این در استان را کشور ششم رتبه و میدهند تشکیل خانمها را افراد این از نیزرنفر سو۱۰ی از ناشی فوتی مورد

است.بودهنزافراداینازنفریککهداشتیممخدرموادمصرف

قانونیکلرمدی غپزشکی حوزه در گفت: گذشتهراستان سال در فوت به منجر های شدگی رشد۲۶ق که داشتیم فوت سال۱۰۰مورد نسبت به ۹۷درصدی

دارد.

تص آمارامینی سالنامه اساس بر کرد: قبل،ریح سال مراجعات کل بالینی معاینات بحث در و۲۲ی، را۳۵۸هزار کشور در مراجعه اول رتبه با استان در نفر

بودند.خانمافراداینازنفر۷۱۲۰کهداشتی

قبل سال طی نزاع بحث در اینکه بیان با سال۶۰۴۸امینی با مقایسه در که داشتیم مراجعه افزود:۴.۷کاهش۹۷مورد میدهد، نشان را خانم۱۸۷۲درصدی

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبه۹۸سالطینزاعادعایبا

هستیم.شاهدگذشتهسالهاینسبتبهراموضوعایننزولیسیرکرد:عنواندارد،رانزاعبحثدرکشوردهمرتبهاستاناینکهبیانباامینی

قانونیکلرمدی رانندگیپزشکی تصادفات مصدومین بحث در گفت: به۴۳۳۸استان مراجعه قانونیمورد سالپزشکی کاهش۹۸در که درصدی۱۲.۶داشتیم

است.بودهخانمکنندهمراجعه۱۲۵۲کهمیدهدنشانقبلسالمشابهنسبتبهرا

رسید.ثبتبهاستاندررانندگیحوادثازناشیفوتیمورد۲۰۶گذشتهسالطیکرد:عنوانوی

داراست.راجمعیتنسبتبهرانندگیسوانحچهارمرتبهاستانگفت:امینی

قانونیکلرمدی کارپزشکی حوادث از ناشی مصدومین بخش در گفت: کاهش۳۶۴استان که داشتیم پرونده سال۵.۹ثبت نسبت فوتی۸دارد.۹۷به مورد

رسید.ثبتبه۹۸سالکارازناشیحوادثدرنیز

داد.راقبلسالمشابهنسبتبهدرصدی۷۰ازبیشرشدآماراینکرد:عنوانودادخبر۹۸سالطیگرفتگیزگاازناشیفوتمورد۱۲ازامینی

جنوبیادرفیرخبپایگاهسیما/وصداایسنا،فارس،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۵:۱۷-۹۹/۰۴/۲۳(بویراحمدوکهگیلویهاستاندردرمانیسقطمجوزدرصدی36کاهشاستان؛قانونیپزشکیکلمدیر

دارد.97سالمشابهمدتبهنسبترادرصدی36کاهشکهداشتیمدرمانیسقطمجوزمورد71گذشتهسالطی:گفتبویراحمدوکهگیلویهاستانقانونیپزشکیکلمدیر

خب گزارش گذشتهرگزاربه سال طی داشت: اظهار خبرنگاران با نشست در امینی کامروز بویراحمد؛ و کهگیلویه استان از برنا درمانی71ی سقط مجوز مورد

دارد.رادرمانیسقطدرجمعیتنسبتبهکشورهفتمرتبهاستاندارد.97سالمشابهمدتبهنسبترادرصدی36کاهشکهداشتیم

گذشته سال بالینی معاینات بحث :در کرد اظهار و358هزار22امینی گرفته صورت کشور کل در این7.4پرونده در متاسفانه اما است داشته کاهش درصد

است.نفر50وهزار3ماشاخصکهیمرداپاییرسمعایناتدررااولرتبهجمعیتنفرهزار100بهنسبتکهاستمتوالیسالسهخصوص

احمدبویروکهگیلویهدرمخدرموادمصرفسوءاثربرنز۱۱گمرمهر:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۲
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متاسفانه گفت: مخدر مواد مصرف سوء از ناشی فوت به اشاره با که50وی داشتیم مخدر مواد مصرف سوء فوت هشدار108.3مورد یک که داشته رشد درصد

است.کشورششمجمعیتبهنسبتاستانرتبهبودندخانمنفر11آقانفر39استجدی

مخدر مواد مصرف سوء از ناشی فوت امسال ماهه سه در کرد: اشاره همچنین قبل10وی سال مشابه مدت در که حالی در بوده م9مورد ازرمورد ناشی گ

است.شدهثبتمخدرموادمصرفسوء

قانونیکلرمدی قبلپزشکی سال جمعی دسته نزاع در کرد: بیان بویراحمد و آمار408هزار6کهگیلویه این که داشتیم کننده مراجعه را4.7مورد کاهش درصد

یم.رداتوجهیقابلنزولیسیرواستکشوردهممارتبهکهبودندخانمنفرهزاریکازبیشومردنفرهزار4کههستیمشاهد

گفت: رانندگی سوانح تصادفات مصدومین بحث در قبل338هزار4وی سال به نسبت که بوده کننده مراجعه تعداد12.6مورد این از داشتیم. کاهش درصد

یم.ردارانندگیسوانحمصدومیندرراجمعیتبهنسبتکشورچهاررتبهبودندخانمنفر1250وآقانفرهزار3

است.رسیدهمورد2بهمورد7ازوداشتیمامسالماههسهدرشدگیقرغمورددوافزود:شدگیقرغکاهشبهاشارهباوی

بالینی معاینات کل جمع امسال گفت: و کرد اشاره امسال ماهه سه بالینی معاینات به ادامه در و4امینی قبل515هزار سال نسبت که بوده معاینه 17مورد

است.داشتهکاهشدرصد

شدند.تبرئهدیگرپرونده6وشدمحکومیترایبهمنجرپرونده6کهشدبررسیکمیسیوندرپزشکیقصورپرونده12کرد:خاطرنشانمسوولاین

قانونیکلرمدی اجسادپزشکی بحث در کرد: عنوان بویراحمد و به135کهگیلویه جسد قانونیمورد کهپزشکی شد و107ارجاع که28آقا بودند 16.7خانم

اینکه هستیم.ضمن شاهد را کاهش که43درصد شده ثبت رانندگی حوادث از ناشی فوتی و37مورد آقا که6نفر بودند خانم شاهد24.6مورد را کاهش

هستیم.

ادا مالیرمعاون و قانونیی جدیدپزشکی ساختمان اخیر ماههای طی : گفت نشست این ادامه در قانونیاستان اعمالپزشکی پیش سال دو طی که استان

شد.افزودهاستانکزرمدرقانونیپزشکییکیزفیفضایسرانهبهمربعمتر1000وافتتاحگرفتهانجامتالشهایباشد،48ماده

مجوز گذشته سال طی اینکه بیان با واجدرم49شرافت باشت شهرستان در استان سهمیه عنوان به مراکز این از یکی داشت: عنوان داشتیم، کشور در کز

شد.شرایط

شد.خواهدیربردابهرهفازواردآتیماههایطیباشتپروژهکرد:عنوانپروژه،اینپیرامونگرفتهانجامتأمینهایبهاشارهباوی

تص کرد:روی قانونییح جاپزشکی سال طی اما داشته، را حفاظت جایگاه یگانرتاکنون گرفته، شکل ابالغ اساس بر قانونیی مجوزهاپزشکی کسب با استان

شد.خواهدیزانداراه

است.شدهدادهسالپایانازقبلتامهماینتحققبرایمساعدقولگفت:وی

ادا مالیرمعاون و قانونیی باپزشکی تاکنون پروژه این پروژه80گفت: تکمیل برای مساعدت و توجه دارد. فعالیت ظرفیت قانونیدرصد یکپزشکی یاسوج

است.نیاز

بود.خواهدماهدفآزمایشگاهسطحارتقایوتکمیلکرد:بیانودانستاساسینیازیکراآزمایشگاهیارتقایپایاندروی

احمدبویروکهگیلویهاستاندرمانیدرسقطمجوزصدیدر36کاهشبرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۶:۰۶-۹۹/۰۴/۲۴(نداردیاچهردویاردکهاستانیدرشدگیقرغتاملقابلآماربویراحمد/وکهگیلویهدرشدگیقرغمورد26

غرمدی از بویراحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی شدنرکل د26ق در گذشته سال طی تاملرنفر قابل که هستیم کشور چهارم رتبه در جمعیت به توجه با اینکه و داد خبر استان یاچههای
است.

خب گزارش خبرگزاربه نشست یاسوج، از فارس مدیری قانونیکلری خبپزشکی با بویراحمد و پروتکلهایرگزارکهگیلویه رعایت با گذشته روز استان یهای

زد.یزیرگهمدادهخراستاندرامسالماههسهدرآنچهبهسپسوداشتاشارهایگذشتهسالدراستانکارنامهبهامینیکامروزوشدگزاررببهداشتی

قانونیکلرمدی گپزشکی میکرد ارائه استان وضعیت از که آمارهای میان در بویراحمد و غزیرکهگیلویه به هم گذشتهری سال اینکه و زد استان در شدگی ق

دادند.دستازراخودجانقشدگیرغبراثرمورد26

غ افزایش داد: ادامه سالروی در که است حالی در بویراحمد و کهگیلویه در شدگی این97،13ق که دادند دست از را خود جان استان رودخانههای در نفر

سال در رشد26به98آمار با و رسیده باشد.100مورد داشته را کشور چهارم رتبه جمعیت به نسبت و حیث این از بویراحمد و کهگیلویه شده موجب درصدی

بیشت آمارها طبق گفت: مسوول غراین علت درین در سپس و رودخانهها در جارقشدگی سال ماهه سه در است.البته غریا مورد دو درری شدگی ق

قبل سال مشابه مدت در که حالی در شده گزارش استان غ7رودخانههای کاهش که دادند دست از را خود جان رارمورد امسال ماهه سه در شدگی ق

باشد.کنندهنگرانمیتواندشدگیقرغازناشیگرماستیاچهردویاردفاقدکهاستانیبرایداشتیم.البته

غ توضیحات بر مدیرعالوه شدگی، قانونیکلرق اینکهپزشکی و کرد اشاره پزشکی کمیسیون در پروندهها بررسی بوده305به پزشکی قصور به مربوط پرونده

است.بودهزایمانوزنانحوزهدرمحکومیتهاینربیشتکهشدهمحکومیتبهمنجرپزشکیقصورپرونده53ازمورد23که

کاهش از همچنین اما36وی بود اول استانهای جزء حوزه این در گذشته سالهای طی بویراحمد و کهگیلویه گفت: و داد خبر درمانی سقط مجوز درصدی

دارد.راکشورهفتمرتبهجمعیتبهنسبتدرصدی36کاهشبا

82024پیام/انتهای

)۱۱:۴۳-۹۹/۰۴/۲۳(گیالنقانونیپزشکیازکشورقانونیپزشکیسازمانرییسنشدهاعالمپیشازبازدید

کرد.بازدیداستاناینقانونیپزشکیکلادارهازنشدهاعالمپیشازصورتبهگیالناستانبهیکروزهسفردرکشورقانونیپزشکیسازمانرییسمسجدیدکترمیزان-یرگزارخب

سازمانرگزارخب رییس آرانی مسجدی نشده اعالم پیش از سفر در میزان- قانونیی مختلفپزشکی بخشهای از گیالن استان به قانونیکشور اینپزشکی

کرد.گفتگوودیدارآنکنانرکاباوبازدیداستان
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بود.سفرایندرسازمانرییسبرنامههایجملهازکلادارهاینآزمایشگاههایورشتآزمایشگاهیوپزشکیآموزشی،مجتمعها،کمیسیونازبازدید

گرفت.قرارمجموعهاینساختمراحلیانرجوکردبازدیدنیزرشتقانونیپزشکیکلادارهاحداثحالدرپروژهازهمچنینمسجدی

کرد.بازدیدشهرستاناینیحرتشسالناحداثحالدرپروژهنیزوسراصومعهشهرستانقانونیپزشکیازسفرایندروی

سازمان قانونیرییس مراجعینپزشکی از تعدادی با ها، درخواست به رسیدگی نحوه بررسی منظور به همچنین قانونیکشور وپزشکی کرد گفتگو گیالن

شد.مطلعپروندههابهرسیدگیچگونگیازآناننظراتشنیدنضمن

کا با دیدار در آرانی کلرمسجدی اداره در موجود کمبودهای و مشکالت از هم قانونیکنان دستوراتپزشکی همکاران پیشنهادات شنیدن از بعد و مطلع گیالن

کرد.صادراموربهترپیشبردونواقصرفعبرایراالزم

شدیزانداراهکشوردرقانونیپزشکیکزرم40وپروژه23

پیام/انتهای

)۰۴:۴۴-۹۹/۰۴/۲۴(مازندران)(دیروزازکمترروزهررانندگیتصادفات

داشت.کاهشدرصد۲۲امسالنخستماههسهدررانندگیتصادفاتازناشیفوتی

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران مدیرساازباشگاه عباسی علی دکتر ، قانونیکلری ،گفت:پزشکی نخست۱۳۰مازندران ماهه سه در نفر

داشت.کاهشدرصد۲۲پارسالبامقایسهدررقماینکهدادنددستازراخودجانرانندگیحوادثدرامسال

است.شدهگزارشمورد۸روستاییراهو۸۲یرشهبرونجادههای،۴۰یرشهدرونمحورتصادفاتتلفاتکلازافزود:او

بخوانید:بیشتر

مازندراندررانندگیتصادفاتدرصدی۴۰کاهش

بیشت گفت: عباسی ساردکتر شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین میاندرود با۲۵ی، آمل با۲۳، بابل بیشت۱۲و شهرستانهایرمورد و ین

است.شدهگزارشرانندگیتصادفاتازناشیفوتیینرکمتموردیکباکدامهرکوهسوادوگاهوگلرامسر،

بیشت مدیررانندگان رانندگی تصادفات قربانی قانونیکلرین تصادفپزشکی وقوع زمان در گفت: متوفی، وضعیت تفکیک در راننده،۳۸مازندران نفر۳۱نفر

رسید.ثبتبهفوتی۴همسواردوچرخه،۲۷نشینسر،۳۰پیادهعابرانسوار،موتور

مراکز به که مصدومانی آمار صرفا اینکه به اشاره با عباسی قانونیدکتر گفت:پزشکی است، شده ثبت سازمان این در میشود و۲ارجاع مصدوم۷۱۳هزار نفر

داشت.کاهشدرصد۳۵پارسالمشابهمدتبهنسبترقماینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبهامسالنخستماههسهدررانندگیحوادث

گیالنقانونیشکیپزازکشورقانونیشکیپزمانسازییسرنشدهاعالمپیشازدیدبازان:میز|خبرخبرادامهادامه
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قانونیکلرمدی ساپزشکی فرهنگ امر در میتوانند استان اجرایی دستگاههای آمارهایزمازندران،افزود: از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی یزیربا

باشند.موثررانندگیحوادثدرمصدومانوکشتههاآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایوپیشگیرانه

)۰۵:۱۵-۹۹/۰۴/۲۴(مازندراندررانندگیتصادفاتتلفاتدرصدی۲۲کاهشکرد:اعالممازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

امسالرسا ماهه سه در گفت: مازندران قانونی پزشکی کل مدیر شامل۱۳۰ی- مابقی۱۱۰نفر و مشابهزمرد مدت به نسبت رقم این که دادند دست از را خود جان رانندگی حوادث در ن
داشت.کاهشدرصد۲۲قبلسال

خب گزارش کاهشرگزاربه به اشاره با عباسی علی مهر، جا۲۲ی سال ماهه سه طی رانندگی تصادفات از ناشی فوتی تصردرصدی تلفاتری، کل از کرد: یح

است.شدهگزارشمورد۸روستاییراهو۸۲یرشهبرونجادههایو۴۰یرشهدرونمحورتصادفات

بیشت افزود: ساروی شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین میاندرود با۲۵ی، آمل با۲۳، بابل کمت۱۲و و شهرستانهایرمورد در ین

است.بودهرانندگیتصادفاتازناشیفوتیینرکمتموردیکباکدامهرکوهسوادوگاهوگلرامسر،

کردند.فوتسواردوچرخهچهاروسرنشین۲۷پیاده،ینرعاب۳۰سوار،موتورنفر۳۱راننده،نفر۳۸تصادفوقوعزماندرداد:ادامهوی

کل قانونیمدیر صرفپزشکی اینکه به اشاره با مراکزمازندران به که مصدومانی آمار قانونیًا اظهارپزشکی است شده ثبت سازمان این در میشود ارجاع

و هزار دو امسال، ماه سه در به۷۱۳داشت: رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت رقم این که کردند درصد۳۵مراجعه

داشت.کاهش

سا فرهنگ امر در میتوانند استان اجرایی دستگاههای شد: یادآور استان اجرایی مقام آمارهایزاین از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی پیشگیرانهزیربا ی

باشند.مؤثررانندگیحوادثدرمصدومینوکشتههاآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایو

نیوزامینمازند،پیامتابناک،یرخبپایگاهایرنا/ایلنا،میزان،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

ان)(مازندردیروزازکمترروزهرگیداننرتصادفاتان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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