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ستادیاخبار

)۱۱:۴۹-۹۹/۰۵/۱۱(استنشدهمعرفیمردمبرایخوبیبهقانونیپزشکی

است.نشدهمعرفیمردمبرایدرستیبهفنی،ومتخصصنیروهایازبهرهمندیومتنوعوتوجهقابلخدماتوجودباقانونیپزشکیگفت:کشورقانونیپزشکیسازمانرییس

سازمان رییس مسجدی عباس جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش قانونیبه شنبهپزشکی امروز صبح مستند11کشور از رونمایی مراسم در مرداد

فعالیت عمده افزود: "کاشف" عنوان با قانونیسازمان افرادپزشکی حق احقاق جهت در که را سازمان این خدمات باید بنابراین است مردم به رسانی خدمت

کرد.معرفیدرستیبهاست

رهب معظم مقام بیانات به اشاره با تأثیروی مورد در مستندرگذاری ساخت داشت: اظهار دستاوردها و عملکرد بیان در رسانه و هنر زبان قانونیی کتیرحپزشکی

کنیم.آشناقانونیپزشکیکارشناساناقداماتازایگوشهباراجامعهوشناساندهمردمبهراسازمانخدماتهنرزبانازیربهرهگیباکهاستجهتایندر

ت با عاطفی،أمسجدی سواد مستند این تماشای کرد: خاطرنشان سازمان، جایگاه بهتر هرچه تبیین برای هایی برنامه و ها فیلم چنین ساخت تداوم بر کید

کا و کارشناسان های تالش و سازمان این های فعالیت از بخشی از مردم بیشتر شناخت به و دهد می افزایش را مردم ارتباطی و میرحقوقی کمک آن کنان

کند.

کرد.قدردانی"کاشف"مستندساختدرجانبههمهحمایتویرهمکادلیلبهقضاییهقوهرسانهکزرمازمستنداینتهیهکارانرانددستازقدردانیباوی

سازمان قانونیرییس ویپزشکی از یکی ادامه در وژکشور آموزشی فرهنگی، ارتباطی، عاطفی، سواد همچون متفاوت سوادهایی به نیاز را سوم هزاره های گی

شود.میمنتقلآسانتروبهترزباناینبامفاهیمکهچراهستیمرسانهسوادنیازمندماشرایطایندرگفت:وکردعنوان...وپژوهشی

سازمان مستند فیلم شود می قانونییادآور فپزشکی حسین ساخته "کاشف" عنوان با هایرکشور پرونده از داستانگونه روایتی جاه قانونییدون درپزشکی

شد.اکرانخصوصیصورتبهامروزکهاستآزمایشگاهومعایناتیح،رتشهایحوزه

خدمات و اقدامات بیانگر فیلم قانونیاین حقوقپزشکی احقاق و ها پرونده معماهای کشف در آن کارشناسان توجه قابل نقش نیز و مختلف های حوزه در

است.مردم
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/۹۹(تصادفاتازناشیفوتیهایدرصدی16کاهشی/رمنصومتهمفوتعلتتعیینوضعیتینرآخشد؛حرمطخبرنگارانجمعدر
۰۵/۱۱-۰۷:۴۲(

منصورگزارخب متهم فوت علت نتایج آیا اینکه خصوص در مسجدی میزان- پاتولوری و شناسی سم حوزه در اینکه جهت به گفت: خیر؟، یا است شده اعالم قضایی مراجع به یژی
کنیم.اعالمقضاییمراجعبهراپاسخآیندههفتهدویکیدربتوانیمیمرامیدوااست،طوالنیتشخیصیالمهاییزساآمادهبرایآزمایشگاهیفرآیندهای

سازمانرگزارخب رییس مسجدی عباس - میزان قانونیی وپزشکی نقش خصوص در خبرنگاران جمع در کاشف مستند از رونمایی مراسم حاشیه در کشور

قانونیجایگاه پیشگیپزشکی کرد: عنوان پروندهها پیگیردر حال در قضاییه قوه اهداف راستای در جدی طور به که است موضوعاتی از یکی کهری است ی

است.عمومیبخشیگاهیآمستلزمامراین

سازمان فعالیتهای خصوص در نیاز مورد اطالعات افزود: قانونیمسجدی همینپزشکی در امروز مستند و ایم کرده منتقل مردم به را هنر و رسانه ابزار توسط

استانداردسا و توانمندی با مردم که است کازراستا علمی کهری بدانند و شوند آشنا قانونیکنان داشتپزشکی برنخواهد عدالت اجرای و حق احقاق از دست

میکند.کمکمردمحقوقاحیایبرایقضاییدستگاهبهعلمیوآموزشیمسائلتجهیزاتباو

سازمان قانونیرییس منصوپزشکی متهم فوت علت نتایج آیا اینکه خصوص حدودردر از گفت: خیر؟ یا است شده اعالم قضایی مراجع به پیش10ی روز

پاتولو و شناسی سم حوزه در اینکه جهت به و است شده انجام جسد معاینه و اولیه بررسیهای شد منتقل متوفی جنازه برایژکه آزمایشگاهی فرآیندهای ی

کنیم.اعالمقضاییمراجعبهراپاسخآیندههفتهدویکیدربتوانیمیمرامیدوااست،طوالنیتشخیصیالمهاییزساآماده

نمیکنیم.مشخصرازماننشود،مشخصمابرایآزمایشهاکهزمانیتاگفت:دادهاید؟تشخیصراگرمزمانآیاکهسوالاینبهپاسخدروی

میشود.دادهتحویلخانوادهبهجسدقضاییمرجعدستورباوقطعیهویتتشخیصازبعدگفت:نیزخانوادهبهجسدتحویلخصوصدرمسجدی

کاهش امسال اول ماهه سه طی در گفت: و داد خبر نزاع آمار کاهش از ادامه در هموطنان6.6مسجدی که است این ما توصیه و بودهایم شاهد را درصدی

دهند.ادامهرایرخویشتندایززع

سازمان قانونیرییس غپزشکی حوزه در همچنین کرد: اظهار حوزهرکشور در است. افزایش به رو ماه خرداد در مشابه مدت به نسبت آمار متاسفانه شدگی ق

کاهش آمار نیز مردم16.2تصادفات از و داشته افزایش اردیبهشت و فروردین به نسبت ماه خرداد در که داشتهایم را تصادفات از ناشی فوتیهای درصدی

باشند.داشتهجدیراهاتوصیهکروناییشرایطبهتوجهبامیخواهیم

کنند.مراجعهمتخصصپزشکبهپزشکیخدماتیافتردبرایخواستمردمازوکرداشارهپزشکیهایکمیسیونپروندههایبهادامهدروی

را جدی خطر و است افزایش به رو آمار این و ندارد درمانی جنبه مکانها از برخی در که شود می انجام زنانه آرایشگاههای در اقداماتی متاسفانه : افزود وی

کنند.مراجعهدارنددانشگاهیوعلمیصالحیتکهمتخصصافرادبهمیخواهیممردمازدارد.هموطنانبرای

پیام/انتهای

ایرانشهدایق،رمشبولتن،یرخبپایگاهصنعت/اخبارشهروند،صبح،هفتامروز،وطنروزنامهفارس/یرگزارخبدیگر:منابع

۸
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آیندههفتهدوتافوتعلتنتایجشدنآمادهخانوادهاش/بهیرمنصوقاضیجسدتحویلکرد؛اعالمقانونیپزشکیسازمانرئیس
)۹۹/۰۵/۱۱-۰۷:۵۵(

خبرداد.اشخانوادهبهیرمنصوقاضیجسدتحویلازکشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

خب گزارش سازمانرگزاربه رئیس مسجدی عباس مهر، قانونیی جایگاهپزشکی و نقش خصوص در کاشف مستند از رونمایی مراسم حاشیه در پزشکیکشور

پیشگیقانونی کرد: عنوان پروندهها پیگیردر حال در قضائیه قوه اهداف راستای در جدی طور به که است موضوعاتی از یکی مستلزمری امر این که است ی

است.عمومیبخشیگاهیآ

سازمان فعالیتهای خصوص در نیاز مورد اطالعات افزود: قانونیمسجدی همینپزشکی در امروز مستند و کردهایم منتقل مردم به را هنر و رسانه ابزار توسط

استانداردسا و توانمندی با مردم که است کازراستا علمی کهری بدانند و شوند آشنا قانونیکنان داشتپزشکی برنخواهد عدالت اجرای و حق احقاق از دست

میکند.کمکمردمحقوقاحیایبرایقضائیدستگاهبهعلمیوآموزشیمسائلتجهیزاتباو

سازمان قانونیرئیس منصوپزشکی متهم فوت علت نتایج آیا اینکه خصوص حدودردر از گفت: خیر؟ یا است شده اعالم قضائی مراجع به پیش۱۰ی روز

پاتولو و شناسی سم حوزه در اینکه جهت به و است شده انجام جسد معاینه و اولیه بررسیهای شد منتقل متوفی جنازه برایژکه آزمایشگاهی فرآیندهای ی

کنیم.اعالمقضائیمراجعبهراپاسخآیندههفتهدویکیدربتوانیمیمرامیدوااست،طوالنیتشخیصیالمهاییزساآماده

نمیکنیم.مشخصرازماننشود،مشخصمابرایآزمایشهاکهزمانیتاگفت:دادهاید؟تشخیصراگرمزمانآیاکهسوالاینبهپاسخدروی

است.بررسیحالدرجناییدادسرایدرموضوعوشدهتحویلقضائیمقامدستورباگفت:نیزخانوادهبهجسدتحویلخصوصدرمسجدی

کاهش امسال اول ماهه سه طی در گفت: و داد خبر نزاع آمار کاهش از ادامه در هموطنان۶.۶مسجدی که است این ما توصیه و بودهایم شاهد را درصدی

دهند.ادامهرایرخویشتندایززع

سازمان قانونیرئیس غپزشکی حوزه در همچنین کرد: اظهار حوزهرکشور در است. افزایش به رو ماه خرداد در مشابه مدت به نسبت آمار متأسفانه شدگی ق

کاهش آمار نیز مردم۱۶.۲تصادفات از و داشته افزایش اردیبهشت و فروردین به نسبت ماه خرداد در که داشتهایم را تصادفات از ناشی فوتیهای درصدی

باشند.داشتهجدیراتوصیههاکروناییشرایطبهتوجهبامیخواهیم

کنند.مراجعهمتخصصپزشکبهپزشکیخدماتیافتردبرایخواستمردمازوکرداشارهپزشکیکمیسیونهایپروندههایبهادامهدروی

را جدی خطر و است افزایش به رو آمار این و ندارد درمانی جنبه مکانها از برخی در که میشود انجام زنانه آرایشگاههای در اقداماتی متأسفانه افزود: وی

کنند.مراجعهدارنددانشگاهیوعلمیصالحیتکهمتخصصافرادبهمیخواهیممردمازدارد.هموطنانبرای
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ابتکار،ی،رساالمردمحمایت،ق،رشایران،اقتصاد،دنیایصبح،هفتروزنامهایسکانیوز/برنا،موج،ایسنا،فارس،پانا،ایلنا،خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
Tehranاسالمی،یرجمهواطالعات،تجارت،جم،جاماسکناس،سازندگی،جوان،ابرار،صبح،ستارهامروز،وطنصنعت،اخباری،رهمشهیزد،آفتاب Times،،شهروند
صراطنیوز،نامهتابناک،معاصر،راهبردآنالین،یرهمشهمثلثآنالین،انتخاب،بولتن،جماران،فرارو،نیوز،فردایرخبپایگاهامین/العاده،فوقثروت،سبز،شاخه
آفتابدانا،نیوز،جهانیت،رجمهوپارسینه،خرداد،آنالین،قدسنیوز،رجانما،آنالین،ایرانخبرآنالین،آنالین،جمجامایران،عصرپوش،رسالف،آنالین،نسیمنیوز،
آنالین،تجارتنیوز،شمااقتصاد،بابازار،نبض،۲۴اقتصاداقتصادنیوز،یا،رآبازارفارس،اکوطال،نیوز،جامایران،صباعصرخبر،نیوز،افکارآنالین،جوانملیت،نیوز،

حقوقنماینده،،24ساعتناطقان،نیوز،تیترانصاف،تیک،اندیش،نوشفقنا،ایران،شهدایگسترش،بازارنیوز،خبرخودرو،نیوز،صنعتاقتصادآنالین،صنعت،میهن
اصفهان،ندایآذرقلم،مازند،پیامیز،رتبعصرالبرز،سبزنیوز،اهللحزبرضوی،یرگزارخبیها،ریارشهفارس،خلیجخبر،گیلامروز،اصفهانفرهیختگانآنالین،نیوز،

نیوز،فرتاکآنالین،گررکاایران،دیدهبانمدآرا،،24رویداد،598نو،اخبارباتو،تابناکخبر،ینرآخجوان،یارآها،ینربرتی،رفوخبرآنالین،-اقتصاددنیایک،وس
تهران،افقنیوز،اعتدالامید،وتدبیرفارسی،العالمآنالین،یرساالمردمآنالین،اعتمادایران،صداینو،سالمجارستان،کنا،رداغ،خبرپالس،زروبازتاب،نیوز،فراسو

قرمشتهران،صبحاطلس،روزنو،سال،شعارجوان،تابناکنیوز،تیردادایرانا،پرس،سوریان،رشی،رفوپیام
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)۰۲:۴۳-۹۹/۰۵/۱۲(دیگرهفتهدوتایرمنصوقاضیگرمعلتتعیین
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همدلی،نوآوران،ی،رساالمردممستقل،ملی،یرهمکااقتصاد،صبحیزد،آفتابزمان،پیامایرانی،توسعهسرآمد،اقتصادکائنات،نو،بشارتروزنامهدیگر:منابع
الفیرخبپایگاهاقتصاد/دنیای

)۰۸:۳۹-۹۹/۰۵/۱۱(یرخبسکوتدریرمنصوقاضیپیکردفنی/رمنصومتهمجسدمعاینهازجزییاتی

شد.دفنیرخبسکوتدراشخانوادهبهتحویلباکاملمعاینهازبعدیرمنصوقاضیجسد

شد.کشفرومانیدرهتلیازبیروندرخردادماه30یرطباکبرپروندهمتهم،یرمنصوغالمرضاجسدتیتربرتر؛گزارشبه

ط از هم مجدانه حادثه این با ارتباط در ما بود: گفته قضائیه قوه سخنگوی اسماعیلی، غالمحسین نیز تیرماه پیگیررپنجم خارجه امور وزارت در دوستان یق

اینت و الملل بین پلیس ناحیه از هم و مطالبهرهستیم ما هستیم. پیگیر داده، انجام رومانی کشور کل دادستان با کشور کل دادستان که مکاتبهای هم و پل

است.افتادهاتفاقرومانیکشوردرماشهروندانازیکیبرایحادثهاینچگونهکهشودروشنمابرایآنزوایایوابعادحادثه،اینکهیمردا

جا ماه مرداد منصوریکم قاضی جسد تری؛ به رومانی کشور از طری از سپس و معاونرکیه دستور با بالفاصله که شد؛ ایران وارد خمینی امام فرودگاه یق

شد.منتقلقانونیپزشکیبههویتتشخیصجهتتهراندادستان

منصو جسد همراه گرچه رومانی ش29یرپلیس گزارش هتلرصفحه مداربسته دوربینهای به مربوط تصاویر تحویل از همچنان اما کرده ارسال را ماجرا ح

است.شدهپروندهاینپیرامونشدهحرطشبهاتتقویتموجبامرهمینکهمیکندامتناعمقتولاقامتمحل

جمعآو با و حادثه محل در تحقیقات که بود گفته گزارشی در رومانی دادستانی مدارالبته مری " که کرده اشاره نکته این به و است شده انجام شواهد و گرک

"است.ندادهخرطبیعیحالتدرکهبودهسختیشیاصابتازناشیجراحاتدلیلبهیرمنصو

داشت.قرارتعقیبتحترشوهیافترداتهامبهکهبودایرانقضائیهقوهدراجرائیاتقاضیپیشتری،رمنصوغالمرضااست،گفتنی

مهمترمنصو از یکی و ایران" قضائیه قوه در گسترده "فساد به موسوم پرونده متهمین از یکی دری وی اتهامات رشوهرین پلیس500یافت است. یورویی هزار

منصوراینت ایران شکایت با منصورپل که میکرد تالش ایران کرد. بازداشت رومانی در را باری تهران به را بخارستزی شهر در دادگاه یک قاضی اما گرداند

بماند.رومانیدرویبیشترکرمداارائهزمانتابوددادهدستور

یرمنصوقاضیجسدبررسیروندینرآخیرمنصوقاضیجسدبررسیروندینرآخ

داد.خبرخانوادهاشبهیرمنصوقاضیجسدتحویلازکشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

آخ درباره خبرنگاران جمع در آرانی مسجدی عباس منصوردکتر قاضی جسد بررسی روند بهرین پرونده این نتیجه هنوز کرد: اظهار وی فوت علت تعیین و ی

است.نشدهاعالمقضائیمراجع

سازمان قانونیرئیس حدودپزشکی افزود: به10کشور وی جسد پیش قانونیروز اولیهپزشک بررسیهای و دلیل(منتقل به اما شد، انجام جسد) معاینه

پاتولو و سمشناسی حوزه در آمادهساژاینکه و آزمایشگاهی فرآیندهای امیدوازی است طوالنی فرآیندی تشخیصی المهای آیندهری هفته دو یکی در بتوانیم یم

کنیم.اعالمقضائیمرجعبهراپاسخ

م علت هنوز اینکه بیان با مسئول مقام شد:راین متذکر و داد خبر خانوادهاش به قضایی مقام دستور با متوفی پیکر تحویل از است، نشده مشخص نیز وی گ

دیگرهفتهدوتایمنصورقاضیگمرعلتتعییناقتصاد:وهدف|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JHANS51P


است.رسیدگیحالدرتهرانجناییاموردادسرایدرپروندهاین

کلیوتیمرمگردآورنده:

)۰۸:۵۸-۹۹/۰۵/۱۱(میشوداعالمقضاییمراجعبهآیندههفتهدوتایرمنصوغالمرضافوتعلتقانونی:پزشکیسازمانرئیس

آخ درباره کشور قانونی پزشکی سازمان رئیس - ایرنا - منصورتهران غالمرضا متهم فوت علت تعیین وضعیت اعالمرین قضایی مراجع به وی فوت علت آینده هفته دو تا گفت: ی
میشود.

گفت در شنبه روز آرانی مسجدی منصووعباس متهم فوت علت نتایج آیا اینکه خصوص در ایرنا خبرنگار با یایرگو است شده اعالم قضایی مراجع به

حدودنه، از همچنین۱۰افزود: و شناسی سم حوزه در اینکه جهت به و شده انجام جسد معاینه و اولیه بررسیهای شد، منتقل متوفی جنازه که پیش روز

ساژپاتولو آماده برای آزمایشگاهی فرآیندهای امیدوازی است، طوالنی تشخیصی المهای اعالمری قضایی مراجع به را پاسخ آینده هفته دو یکی در بتوانیم یم

کنیم.

منصو خانواده به جسد تحویل درمورد طروی از هویت تشخیص تکمیلی اقدامات داشت: اظهار آنری از پس و است انجام حال در ژنتیک آزمایشات یق

شد.خواهدویخانوادهتحویلقضاییمقامدستورباجسد

منصو غالمرضا ایرنا، گزارش باربه لواسانات، بخش اجراییات بازنشسته قاضی لواسان، اجرایی وقت قاضی شعبهزی کا۹پرس وردادسرای دولت کنان

رسانهقاضی و فرهنگ ددادسرای به که ب۵۰۰یافتربود جلسه نخستین از بعد بود، متهم یورو، مجارگزارهزار فضای در که ویدئویی پیام یک در دادگاه یزی

گشت.بازخواهدکشوربهدادگاهدرحضوربرایوشدهجرخاکشورازصعبالعالجیربیمامعالجهبرایکهکرداعالمشد،منتشر

طب اکبر پرونده به رسیدگی دادگاه جلسه متهمانرنخستین دیگر و ب۱۸ی شد.رخردادماه منصوگزار دررغالمرضا دادستان نماینده که بود نهم ردیف متهم ی

متوا کشور از وی کرد، اعالم دادگاه جلسه دراولین او اتهام و شده برری بالغ رشوه متوا۵۰۰یافت کشور از هم او که است نجفی متهم از یورو شدهرهزار ی

است.

منصو متهم از ویدئو یک انتشار از باربعد اعالم و خبزی نشست در قضاییه قوه سخنگوی تا شد موجب وی، بارگشت از قضا دستگاه که کند اعالم گشتزی

متوارمنصو متهمان دیگر و باری کشور به کرد، توصیه متهمان همه به و کند می استقبال خودزی از و حضورگردند با دهند اجازه و کنند دفاع دادگاه در

شود.صادرقانونیرأیخودشان

خب۳۰ انتشار از بعد ماه، منصورخرداد قاضی جسد شدن پیدا بر مبنی خارجی های رسانه سوی از مری شیرزاد سردار رومانی، در هتل یک در متهمری این گ

اینت از پیامی گفت: و کرد تایید دررا (رومانی) بخارست آقایرپل قرمز اعالن تعقیب تحت فرد برای اینکه بر مبنی کردیم غیرمترقبهرمنصویافت حادثه یک ی

است.کردهپرتپائینبهبخارستدراقامتشمحلهتلپنجرهازراخودویودادهخر

است.کردهتائیدراویفوتی،رمنصوآقایخودکشیبرتاکیدبابخارستپلیسکرد:یحرتصشیرزادسردار

ماه مرداد سازمانیکم قانونیرئیس منصوپزشکی متهم جسد انتقال به اشاره با ساعترکشور جسد گفت: قانونی، پزشکی به آن تحویل و کشور به و۵ی

است.شدهشروعآزمایشگاهیوعلمیالزماقداماتآن،تحویلمحضبهوتحویلقانونیپزشکیبه)ه(چهارشنبامروزصبحنیم

متخصصان از متشکل تیمی قضایی مقام دستور به افزود: آرانی قانونیمسجدی مپزشکی در جسد بالین آزمایشگاهیربر تشخیصی قانونیکز استانپزشکی

شد.انجامفوتعلتتعیینجهتتخصصیبررسیهایوجسدشناساییجهتدراولیهاقداماتوشدندحاضرتهران

یخبرسکوتدریمنصورقاضیپیکردفنی/منصورمتهمجسدمعاینهازییاتیجزبرتر:تیتر|خبرخبرادامهادامه
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فوت علت نیز و بررسیها نتیجه اظهارداشت: است، گرفته صورت ذیربط مسئوالن حضور در دیانای و شناسی سم آزمایشگاهی، اقدامات اینکه بیان با وی

شد.خواهداعالمقضاییمقامبهآزمایشاتنتایجحصولازپس

میشود.اعالمرسمییرمجایقرطاززمینهایندرمرتبطاخبارکرد:خاطرنشانکشورقانونیپزشکیسارمانرئیس

خبرتفسیریرخبپایگاهحمایت/روزنامهدیگر:منابع

)۰۴:۴۵-۹۹/۰۵/۱۲(یرمنصوقاضیتارضاییاحمدازک؛ومشکگهایرم

م حتی و قتلها تاربرخی مرور با دارند. سیاست حضور از نشانهای کشتهشدگان بکشد. طول کمی شاید آنها به پاسخ که میشوند تبدیل معماهایی به زود خیلی بهرگها میتوان یخ
م اینگونه از جدیدترنمونههایی که یافت دست مرگها آن نمونه منصورین قاضی منصورگ قاضی فوت است. رومانی در ابهاماتیری دلیل به که است موضوعاتی جمله از رومانی در ی

شد.خواهدثبتاذهاندرداردکه

همشه گزارش آرمان،ربه از نقل به آنالین جا30ی سال منصورخرداد قاضی جسد رسید خبر که بود است.ری شده پیدا رومانی در اقامتش محل هتل در ی

مط او قتل فرضیه بعدتر اما است کرده خودکشی او که شد عنوان اول وهله منصوردر خانواده به جسد دیروز اینکه تا شد مردادرح اول شد. داده تحویل ی

شد.منتقلقانونیپزشکیبهکشوربهورودازپسیرمنصوغالمرضامتهمجسد

سازمان رئیس زمان آن قانونیدر منصوپزشکی متهم جسد انتقال به اشاره ساعتربا جسد گفت: قانونی، پزشکی به آن تحویل و کشور به صبح5ی نیم و

به قانونیبامداد قضائی،پزشکی مقام دستور به افزود: مسجدی دکتر است. شده شروع آزمایشگاهی و علمی الزم اقدامات آن، تحویل محض به و تحویل

متخصصان از متشکل قانونیتیمی مپزشکی در جسد بالین آزمایشگاهیربر تشخیصی قانونیکز جهتپزشکی در اولیه اقدامات و شدند حاضر تهران استان

شد.انجامفوتعلتتعیینجهتتخصصیبررسیهایوجسدشناسایی

گزارش «در کرد: اعالم چنین اطالعیهای در تهران دادستانی روز همان قانونیدر تصویربرداپزشکی و جسد دقیق معاینه با است: پزشکیرآمده اقدامات و ی

منصو غالمرضا آقای به متعلق جسد ظواهر، اساس بر اوال شد مشخص صورتپذیرفته تشخیصی بلندیرو مکان از که است حاکی بررسیها ثانیا است، ی

صور استخوانهای و چپ و راست (کتف تنه و صورت و سر در شکستگی چراکه است نموده تصویربرداتسقوط با جسدر) که شد اعالم دیروز شد.» روئیت ی

شد.دادهتحویلخانوادهاشبهیرمنصوقاضی

سازمان قانونیرئیس مپزشکی علت درباره سوالی به پاسخ در منصورکشور قاضی پاتولورگ و سمشناسی حوزه در اینکه جهت به گفت: فرآیندهایژی، ی

امیدوا است، طوالنی زمانرآزمایشگاهی آیا که سوال این به پاسخ در مسجدی عباس کنیم. اعالم قضائی مراجع به را پاسخ آینده هفته دو یکی در بتوانیم یم

نیزرم خانواده به جسد تحویل خصوص در وی نمیکنیم.» مشخص را زمان نشود، مشخص ما برای آزمایشها که زمانی «تا گفت: دادهاید؟ تشخیص را گ

است.»بررسیحالدرجناییدادسرایدرموضوعو)ت(اسشدهتحویلقضائیمقامدستور«باگفت:

میشوداعالمقضاییاجعمربهآیندههفتهدوتایمنصورضاغالمرفوتعلتقانونی:شکیپزمانسازرئیسایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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منصو قاضی برادر خبر این انتشار از پس ساعتی منصوراما قاضی جسد تحویل خبر کهری جسدی گفت: برنا به وی کرد. تکذیب و رد را خانوادهاش به ی

به خانواده با هم دوبار و آوردند ایران به است، من برادر به قانونیمنصوب کنیم.پزشک احراز را جسد ظاهر نتوانستیم منتها قانونیرفتیم همهپزشک از

است.نشدهاعالمهنوزآزمایشجواباماگرفتدیانایآزمایشماخانواده

منتظ و نگرفتیم تحویل را جنازه هنوز ما خاطر همین منصوربه قاضی برادر نکردیم. احراز رویت لحاظ به چون شود اعالم دیانای آزمایش که مدعیریم ی

که قدی و طول ابعاد نه سر، ابعاد نه نمیخورد داشتیم نظر در حداقل ما که کسی آن به چهره این اما نیست تشخیص قابل اندازهای و ازبینرفته «چهره شد:

هستیم.»آزمایشمنتظرودهیمتشخیصنتوانستیمهمدرصد50حتیکلیبهصورتامانمیخوردبرادرمبهدارد،جسداین

ذوالنو مجتبی بازمیگردد. مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون رئیس اظهارات به که دارد وجود هم ابهام یک موضوع این است:ردر گفته ی

مط گمانههای از منصور«یکی قاضی قتل درباره باندرح باشد.» اطالعاتی حاوی بوده ممکن که است فردی حذف برای کشور در فعال مخوف باند وجود ی،

است؟داشتهنقشیآیامیبردنامآنازنمایندهاینکهمخوفی

جا سال خرداد در که اینجاست تامل قابل مرنکته خبر که منصوری بهنظررگ نوشت: توئیتر در رئیسجمهور مشاور آشنا، حسامالدین بود، شده منتشر ی

«طب به موسوم پرونده دیگررمیرسد نهادهای بسا چه و قوه سه هر در فعال شبکههایی وجود «بدون داد: ادامه او هست. هم غیراقتصادی ابعادی دارای ی»

»شود.زدهپروندهسروتهنکندشود.راندهدنیاازرومانیدرمتهمشیککهبگیردشکلفسادیاستبعید

ابهامات هم رضایی محسن پسر سالزپرونده رضایی احمد شد. کشته هتل در هم رضایی احمد اینکه تامل قابل نکته داشت. گلو93یادی هتل یایردر

سال و شد کشته فرزندزبا94امارات که شده داده اطالع گذشته سال آبانماه در افزود: مطلب این اعالم با رضایی احمد قتل سالروز در تهران، قتل ویژه پرس

با ایران به امارات کشور از وی جسد و رسیده قتل به رضایی احمد نام به رضایی بهزمحسن سوئیت کف در رضایی احمد جسد افزود: وی است. شده گردانده

داشت.قرارورودیدرنزدیکیدرجسدکهاستحالیدراینوشدهپیداکشزدراصورت

نمونهبردا کار امر این که داده تحویل احشا و امعا شامل داخلی محتویات بدون را رضایی احمد جسد امارات پلیس متاسفانه افزود: کردهروی غیرممکن ی

با تصزاست. تهران قتل ویژه موردرپرس بارها مقتول که میدهد نشان بودند ارتباط در رضایی احمد با که کسانی و شاهدان از برخی از ما بررسی کرد: یح

است.داشتهنگرانیاظهارتهدیدهااینازوگرفتهقرارتهدید

شفقنانیوز،نامهیرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۰۵(هستیمDNAآزمایشنتیجهمنتظراست/نشدهدادهتحویلمابههنوزجسدایلنا:باگووگفتدریرمنصوغالمرضابرادر
۱۱-۱۰:۳۰(

هستیم.آزمایشنتیجهمنتظرهمچنانواستنشدهدادهتحویلمابههنوزبرادرمپیکرگفت:یرمنصوغالمرضابرادر

منصو غالمرضا گفتربرادر در سازمانوی رییس اظهارات خصوص در ایلنا خبرنگار با قانونیگو منصوپزشکی متهم جسد اینکه بر ویرمبنی خانواده به ی

به قانون پزشکی سوی از و هستیم آزمایش نتیجه منتظر همچنان نکردهایم؛ احراز هنوز اما کردیم رؤیت مرتبه دو را جنازه ما گفت: است، شده داده تحویل

است.نشدهدادهاطالعیما

یمنصورقاضیتاضاییراحمدازآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه

۵

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KHAN0L3U


به هنوز ما گفت: است، نشده داده تحویل ما به هنوز برادرم پیکر اینکه بیان با قانونیوی سویپزشکی از و بودیم دادسرا در تاکنون و نکردهایم پزشکیمراجعه

است.نشدهدادهاطالعمابهنتیجهایهیچنیزقانونی

آنالیناعتمادی،رفوخبرامروز،اصفهانفارس،اکوبولتن،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۳۶-۹۹/۰۵/۱۱(کردفاشبرادرش/یرمنصوقاضیجنازهدربارهادعا2

است.نشدهدادهتحویلیرمنصوخانوادهبهقانونیپزشکیتوسطیرمنصوقاضیجنازهکندمیادعایرمنصوقاضیبرادرکنا:رحوادث

هستیم.آزمایشنتیجهمنتظرهمچنانواستنشدهدادهتحویلمابههنوزبرادرمپیکرگفت:یرمنصوغالمرضابرادر،کنارگزارشبه

آزمایش نتیجه گزارشDNAمنتظر منصورهستیمبه غالمرضا رادر سازمانرکنا، رییس اظهارات خصوص در قانونیی منصوپزشکی متهم جسد اینکه بر یرمبنی

سوی از و هستیم آزمایش نتیجه منتظر همچنان نکردهایم؛ احراز هنوز اما کردیم رؤیت مرتبه دو را جنازه ما گفت: است، شده داده تحویل وی خانواده به

است.نشدهدادهاطالعیمابهقانونپزشکی

به هنوز ما گفت: است، نشده داده تحویل ما به هنوز برادرم پیکر اینکه بیان با قانونیوی سویپزشکی از و بودیم دادسرا در تاکنون و نکردهایم پزشکیمراجعه

است.نشدهدادهاطالعمابهنتیجهایهیچنیزقانونی

/۹۹/۰۵(شدرونماییحقاحیایدرقانونیپزشکینقشازروایتی«کاشف»مستندکشور؛قانونیپزشکیسازمانرئیسحضوربا
۱۱-۰۹:۲۷(

شد.رونماییحقاحیایدرسازمانایننقشومعایناتآزمایشگاه،یح،رتشحوزهدرقانونیپزشکیپروندههایازروایتی«کاشف»مستند

خب گزارش پروندههایرگزاربه از روایتی «کاشف» مستند مهر، قانونیی تشپزشکی حوزه باردر حق، احیای در سازمان این نقش و معاینات آزمایشگاه، یح،

شد.رونماییکشورقانونیپزشکیسازمانرئیسحضور

سازمان رئیس مسجدی قانونیعباس کلپزشکی مدیران حضور با کنفرانس ویدئو صورت به که کاشف فیلم از رونمایی مراسم در قانونیکشور مراکزپزشکی

میکند.فعالیتمردمبهرسانیخدمتهدفباقانونیپزشکیسازمانکرد:عنوانوالیتدههآغازمناسبتبهیکرتبضمنشد،گزاررباستانها

رهب معظم مقام که تاکیداتی از یکی کرد: بیان ادامه در بهروی عملکرد گزارش برای رسانه و هنر زبان از استفاده فرمودند بیان امسال قضائیه قوه هفته در ی

است.مردم

سازمان قانونیرئیس سازمانپزشکی داد: قانونیادامه اینپزشکی و است نشده معرفی خوب مردم برای فعالیتها و فنی نیروهای و خدمات تمام علیرغم

برای مردم که ملزوماتی تمام همچنین و میدهد افزایش را مردم ارتباطی و حقوقی و عاطفی سواد هم درآمستند که خطراتی و پیشگیرانه اقدامات از گاهی

است.گذارتأثیربسیارکهمیشوددادهآموزشدارند،نیازمیآید،پیشآنهابرایزندگی

امیدوا اظهار رساندهرمسجدی مردم نظر و سمع به میشود انجام ابعاد تمامی در سازمان این در که اقداماتی و زحمات از بخشی فیلم این اکران با که کرد ی

هستیمDNAمایشآزنتیجهمنتظراست/نشدهدادهتحویلمابههنوزجسدایلنا:باگووگفتدریمنصورضاغالمرادربرایلنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۱

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HHQAOKID
http://www.newswire.ir/GVHAN2ZO


شود.

امروز صبح که «کاشف» سازمان۱۱مستند رئیس مسجدی عباس حضور با ماه قانونیمرداد پروندههایپزشکی از روایتی شد، رونمایی قانونیکشور درپزشکی

است.حقاحیایدرسازمانایننقشومعایناتآزمایشگاه،یح،رتشحوزه

آنالیناعتمادپارسینه،دانا،نما،یرخبپایگاهایسنا/موج،ایلنا،آنا،یا،رآسیما،وصدامیزان،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۳۷-۹۹/۰۵/۱۱(زنانهآرایشگاههایدردرمانیخدماتارائهدربارهقانونیپزشکیهشدار

داد.هشدارندارند،درمانیجنبهکهمکانهاییوزنانهآرایشگاههایدردرمانیخدماتارائهبهنسبتکشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

آرانی مسجدی عباس پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش پیشگیبه بحث اینکه بیان با خبرنگاران جمع جدردر به که است موضوعاتی از یکی ی

پیگی حال در قضائیه قوه پیشگیردر کرد: اظهار است، کهری است این مستلزم باشد.آی داشته مردم به درگاهیبخشی نیاز مورد اطالعات اخیر سال چند در

است.شدهمنتقلهموطنانبهخبرنگارانوهنررسانه،ابزارتوسطقانونیپزشکیسازمانفعالیتهایحوزه

سازمان علمی استانداردهای و توانمندی با مردم که است راستا همین در نیز کاشف مستند اکران کرد: خاطرنشان قانونیوی اینپزشکی بدانند و شوند آشنا

میکند.تالشمردمحقوقاحقاقبرایعلمیوآموزشیمسائلخودتجهیزباونمیشناسدپاازدستعدالتومردمحقوقاحقاقدرسازمان

غ نزاع، آمار به همچنین مسئول مقام سالجاراین بهار در فوت به منجر تصادفات و سالرقشدگی بهار در نزاع حوزه در کرد: خاطرنشان و اشاره نسبت99ی

دهند.ادامهراخودیرخویشتنداکهمیخواهیمهموطنانازوهستیمدرصدی6.6کاهششاهدگذشتهسالمشابهمدتبه

غ حوزه در داد: ادامه آرانی خردادرمسجدی در قبل، سال مشابه مدت به نسبت آمار کاهش علیرغم حوزهقشدگی در همچنین است. بوده افزایشی آمار

آن، از ناشی فوت و سالجا16.2تصادفات بهار در کاهش مردرصد آمار خردادماه در اما پیوسته وقوع به قبل سال مشابه به نسبت تصادفاتری از ناشی گهای

بگیرند.جدیراتوصیههامیخواهیممردمازکهاستیافتهافزایشفروردینواردیبهشتبهنسبت

سازمان قانونیرئیس وپزشکی داد هشدار ندارند را کار این صالحیت که مکانهایی و زنانه آرایشگاههای توسط درمانی خدمات ارائه به همچنین کشور

بعض دگفت: برای مردم میشود مشاهده ندارند.رًا را علمی الزم صالحیت که میکنند مراجعه افرادی به درمانی خدمات بهیافت مراجعه صورت در هموطنان

نکنند.اکتفادیگرانتوسطمعرفیبهًاصرفوباشندداشتهراشخصآنازکافیشناختمتخصص،وپزشک

که است افزایش به رو آن آمار و میگیرد صورت رابطه این در ندارند، درمانی جنبه که مکانها برخی و زنانه آرایشگاههای در اقداماتی متأسفانه شد: متذکر وی

میشود.یززعمردممتوجهآسیبکهمیکنداقدامدرمانبرایودیدهآموزشهفتهدوفردیمیشوددیدهًابعضدارد.هموطنانبرایجدیخطر

شدرونماییحقاحیایدرقانونیشکیپزنقشازروایتی«کاشف»مستندمهر:|خبرخبرادامهادامه
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خبرینرآخامروز،اصفهانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۳۳-۹۹/۰۵/۱۱(دهندانجاممتخصصاننزدرادرمانیاقداماتافرادکاشف؛مستندفیلمنمایشحاشیهدرمسجدیدکتر

دهند.انجامدانشگاهیومتخصصافرادنزدراخوددرمانیاقداماتکهاستاینمردمازمادرخواستقانونی:پزشکیسازمانرئیس

خب خبرنگار گزارش سازمانرگزاربه عملکرد که کاشف مستند فیلم نمایش حاشیه در مسجدی عباس دکتر ، سیما و صدا قانونیی سازمانپزشکی این نقش و

د برای مردم متاسفانه افزود: خبرنگاران جمع در است، کشیده تصویر به را قضایی پروندههای میکنندردر مراجعه صالحیت فاقد افراد و درمانی خدمات یافت

میکند.اثباتراموضوعاینپزشکیکمیسیونپروندههایآمارهایکه

دارد.جدیخطرهایماهموطنانبرایواستافزایشبهروشکایاتوتخلفاتآمارکهمیگیردصورتدرمانیاقداماتزنانهآرایشگاههایدرگفت:وی

با افراد که چرا کنند مراجعه دارند، دانشگاهی تحصیالت که کسانی و متخصص افراد به فقط درمانی اقدام گونه هر برای خواست مردم از مسجدی دکتر

است.زدهمردمبهآسیبهاییمواردهمینوکننددرمانبهاقدامنمیتوانندآموزشیدورههفتهدوگذراندن

سازمان قانونیرئیس کاهشپزشکی به د6/6همچنین و نزاع مراجعان آمار سازمانرگیردرصدی به قانونیی مردمپزشکی از و کرد اشاره امسال بهار در

دهند.ادامهراخودیرداخویشتنرویههمینخواست

بودیم.روبروافزایشیآمارباخردادماهدرمتاسفانهاماداشت،کاهشگذشتهسالبامقایسهدرتاکنونهمشدگیقرغبهمربوطآمارامسالگفت:وی

کاهش با امسال بهار در نیز تصادفات حوزه در گفت: مسجدی فروردین16.2دکتر با مقایسه در خردادماه در اما بودیم، مواجه تصادفات از ناشی فوت درصدی

بگیرند.جدیراتوصیههاکشورجادههایدرکروناشرایطبهتوجهبامیکنیمدرخواستمردمازکهداشتیمراآمارافزایشاردیبهشتو

سازمان قانونیرئیس منصوپزشکی متهم جسد معاینه جزئیات آسیبردرباره و شناسی سم حوزه در و شد انجام جسد از اولیه بررسیهای گفت: هم ی

شود.اعالمقضاییمرجعبهآیندههفتهدوتامعایناتنتیجهمیکنیمفکرومیبردزمانتشخیصیالمتهیهبرایآزمایشگاهیفرآیندهایشناسی

است.بررسیحالدرموضوعاینگفت:اید؟دادهتشخیصرایرمنصومتهمگرمدقیقزمانآیااینکهبرمبنیسوالیبهپاسخدروی

ایم.دادهویخانوادهتحویلقضاییمقامدستورباراپیکرماگفت:وی

سازمان قانونیرئیس افزود:پزشکی است؟ شناسانده مردم به را سازمان وظایف و دارد ارتباط مردم با سازمان این چقدر اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در

است.عمومیبخشیهایگاهیآافزایشمستلزمامراینویمرداهایمانبرنامهصدردررایرپیشگی

درباره مردم نیاز مورد اطالعات اخیر سال چند در گفت: قانونیوی طپزشکی از رونماییررا که هم امروز مستند و ایم کرده منتقل خبرنگاران و هنر رسانه، یق

است.سازمانعلمیاستانداردهایوتوانمندیهابامردمآشناییراستایدرشد

دهیمافزایشبایدرامردمفرهنگیورسانهایسواد

داد.افزایشرامردمارتباطیوحقوقیعاطفی،سوادبایدواستنشدهمعرفیخوبمردم،بهسازماناینگفت:قانونیپزشکیسازمانرئیس

کل مدیران با کنفرانس ویدئو ارتباط در مسجدی عباس قانونیدکتر نقشپزشکی که کاشف مستند فیلم پخش حاشیه در و قانونیاستانها درپزشکی را

وی از یکی افزود: است، کشیده تصویر به مهم بایدژپروندههای یعنی هستند متفاوتی مهارتهای و دانش نیازمند انسانها که است این سوم هزاره گیهای

است.پژوهشوآموزشحوزهدرسوادورسانهایفرهنگی،ارتباطی،عاطفی،سوادآنهاازیکیکهکنندکسبرایردیگسوادهای

زنانهایشگاههایآردرمانیدرخدماتائهارهدربارقانونیشکیپزهشدارتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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میشود.منتقلآسانتریقرطاینازمفاهیمکهچرادارندتاکیدرسانهوهنرعرصهدرقویترچههرحضوربراخیردههدودریررهبمعظممقامگفت:وی

رهب معظم مقام ازتاکیدات یکی گفت: مسجدی بایدردکتر امروز و است مردم به عملکرد گزارش برای رسانه و هنر زبان از استفاده قضاییه قوه هفته در ی

کنید.معرفیمردمبهیقرطاینازراقانونیپزشکیسازمان

کرد.قدردانیهممستندفیلماینکارانرانددستهمهازقانونیپزشکیسازمانرئیس

یارآیرگزارخبدیگر:منابع

تهراندرپالکتعویضمراکزاینترنتیدهینوبتوالیت/دههمناسبتبهرانندگیجرایماقساطیپرداختداد؛خبرهادیانفرسردار
)۹۹/۰۵/۱۱-۰۸:۰۴(

داد.خبروالیتدههمناسبتبهرانندگیجرایماقساطیپرداختحرطمجدداجرایازناجاراهورپلیسرئیس

اعالم براساس کرد: اظهار ناجا راهور پلیس رئیس فر هادیان کمال سید سردار جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش قانونیبه اول۳درپزشکی ماهه

کشور کل در تصادفات از ناشی جانباختگان میزان با۱۶.۱امسال ترتیب به نیز اصفهان استان رانندگی و راهنمایی و راه پلیس حوزه در و داشته کاهش درصد

است.بیشترنیزبودشدهتعیینکهشاخصیازواستخوبیبسیارعددکههستیممواجهکاهشدرصد۲۳و۲۵

مدی ناجا راهور پلیس وررئیس مردم به ناجا راهور پلیس خدمات کیفی و کمی افزایش و تصادفات و سوانح کاهش کشور، سراسر در آمدی شد یت

رازهوشمندسا در۴ی و شده ابالغ استانها در ناجا راهور پلیس مراکز تمام به سال ابتدای از موضوعات این افزود: و گفت ناجا راهور پلیس اصلی برنامه

است.گرفتهصورتخوبییزیربرنامهآنهاشدناجراییخصوص

ج گونه هر افزایش مخالف ناجا راهور پلیس اینکه بیان با فر هادیان جرسردار حاضر حال در گفت: است، رانندگی میشوندریمه اعمال قبلی قیمت به یمهها

نکردیم.ارائهدولتبههمپیشنهادیونداشتیمیمهرجافزایشگروهیهیچدرو

افزایش توضیح در انتظامی ارشد مقام جا۲این سال در رانندگی جرایم برخی رقم به بهردرصدی کمک منظور به آخر روزهای در دهم مجلس افزود: ی

ج۲یستیزبه بر جردرصد از برخی در حاضر حال در که کرد اضافه میشودریمهها مثال طور به آن رقم و۸۲یمهها آن۵۰۰هزار که و۲تومان تومان۵۰۰هزار

شود.یربیشتکمکمالیبنیهنظرازبخشاینبهواقعدرتاکردهپیدااختصاصیستیزبهحوزهبهکهاستدرصدی۲همان

ج افزایش خصوص در طروی به ورود جریمه افزایش افزود: اصفهان شهر در فرد و زوج ورح شده انجام شهر این شورای مصوبه براساس اصفهان شهر در یمه

است.شدهتصویباستانترافیکشورایدرنهوحرمطدولتمجموعهدرنهوبودهناجاراهورپلیسپیشنهادنهموضوعاین

ج فر هادیان میلیونرسردار یک طریمه به ورود برای بسیارریالی را اصفهان شهر ترافیک اعمالزح تهران برای این از کمتر عددی شاید گفت: و دانست یاد

اصفهان برای رقم این اما جزمیشود، این که میکنم تقاضا اصفهان شهر ترافیک شورای از و کرده استفاده فرصت این از من و است تومانی۱۰۰یمهریاد هزار

کنند.اعمالراآندرصد۶۰حداقلودهندتقلیلرا

تم بیشتر گفت: انتظامی ارشد مقام میدهدراین نشان ما یافتههای و است ساز حادثه تخلفات با برخورد روی بر ناجا راهور پلیس جانباختگان۸۲کز درصد

میدهند.دستازراخودجانگونیژواوجلوبهتوجهعدمسبقت،سرعت،اصلیعامل۴دلیلبهتصادفاتازناشی

اکنون هم افزود: کشور۳۴وی جادههای در تصادفات کهردرصد حالی در میدهد، دست۷۰خ از را خود جان جادهها در تصادفات از ناشی جانباختگان درصد

دهندانجاممتخصصاندنزارمانیدراقداماتادافرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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است.مجازغیرسرعتآنهابیشتردلیلکهمیدهند

کشور در سرعت متوسط اکنون هم کرد: بیان فرد هادیان سرعت۷۸سردار متوسط اصفهان استان در که حالی در است، ساعت در در۸۵کیلومتر کیلومتر

کند.پیداکاهشاستانایندرسرعتکهدهیمانجاماقداماتیبایدوبودهساعت

ج دارای خودروهای توقیف خصوص در چنینروی که هستند موظف کشور سراسر در ماموران قانون براساس گفت: تومان میلیون یک باالی رانندگی یمه

پا به و توقیف را ترخودروهایی ماموران به هم خصوص این در اما کنند، منتقل دهندأکینگ تذکر راننده به فقط بود خانواده با همراه خودرویی اگر کردیم کید

کند.تسویهراخودجرایمبایدکه

میزان از خود نقلیه وسیله توقیف از قبل تا دادیم قرار کار دستور در را رانندگان گونه این به اخطار پیامک ارسال هم گذشته سال از اینکه ضمن داد: ادامه وی

کنند.پیدااطالعخودجرایم

ط از یکی گفت: خود، رانندگی جرایم پرداخت برای جامعه درآمد کم قشر به کمک خصوص در ناجا راهور پلیس شد،ررئیس انجام خصوص این در که حهایی

مجو با و بود رانندگی جرایم اقساطی ترخیصزپرداخت را خود نقلیه وسیله پرداخت پیش بدون میتوانستند رانندگان گونه این گرفتیم کشور وزارت از که ی

کردند.استفادهفرصتاینازهممردمازیادیزدرصدکهکنندپرداختراخودجرایمتوانحددرواقساطیصورتبهسالیکطولدرو

ط مجدد، اجرای از فر هادیان جرسردار اقساطی پرداخت مبارح ایام مناسبت به شده متوقف حاضر حال در که خودرو گفت:ریمه و داد خبر والیت دهه ک

کنند.استفادهفرصتاینازمیتوانندشدهتوقیفکینگهارپادردلیلاینبهآنهاخودروهایکهرانندگانی

ط گفت: و کرد اشاره ناجا پالک تعویض مراکز به مراجعات افزایش موضوع به همچنین ناجا راهور پلیس پالکررئیس تعویض مراکز اینترنتی دهی نوبت ح

میشود.اعمالاستانهاسایردرآنمشکالترفعازپسوتهراندرابتداپایلوتصورتبه

ساعت تا کشور سراسر در ناجا پالک تعویض مراکز تمامی اینکه بیان با انتظامی ارشد مقام ط۱۶این این و هستند دارد،رفعال ادمه شرایط شدن عادی تا ح

ساعت از که حالی در میکنند، مراجعه مراکز این به زود صبح مردم دلیل چه به نیست معلوم که است جا این اهمیت حائز نکته تمام۱۱گفت: بعد به صبح

میکند.مراجعهکسینادرصورتبهظهرهاازبعدومیروندخلوتیبهروکشورسراسردرماپالکتعوضمراکز

ت ناجا راهور پلیس پالک تعویض مراکز به کنندگان مراجعه توسط بهداشتی پروتکلهای رعایت بر پایان در فر هادیان اینأسردار بر ما بنای افزود: و کرد کید

سرد مردم اینکه برای که وراست نشوند نگهداوگم پایدار را مراکز این نشود، مشکل دچار هایشان اینرکالت اما کنیم، رسانی خدمات مردم به بتوانیم و یم

کنند.رعایترابهداشتیپروتکلهایورودهنگامدروتنظیمراخودوقتهمکهاستمردمخودیرهمکابهمنوطیرپایدا

ایرانیرخبپایگاهملت/اتحاداسکناس،امروز،تماشاگرانملت،رویشامروز،ابتکار،روزنامهایسکانیوز/تسنیم،پانا،میزان،ایرنا،یا،رآآنا،یرگزارخبدیگر:منابع
نیوز،یرشهردافردا،شهرخبر،ایرانماشین،خبرنیوز،ماشینگسترش،یا،رآبازاربازارنیوز،بخار،اسبخبرخودرو،نیوز،صراطپارسینه،ملیت،نما،ایران،عصرآنالین،
نیوز،مفتاحخبر،پیشتازنیوز،پدالخبر،همت،24نیوزایرانروز،تصویرایران،دیدهبانشهروند،عصرکار،وخودرتهران،صبحنیوز،دی8وانا،اسرار،دنیایخوزنا،
پرشینطال،اقتصادآنالین،عصرخبر،ق،رمشسالمت،یرگزارخبفارس،خلیجناطقان،اقتصاد،باجماران،تابناک،خودرو،اطالعاتبانکنیوز،نخستآنالین،شروع

فردا،باندیدهصنعت،میهن،۲۴اقتصاداقتصادنیوز،انتخاب،بولتن،آنالین،اعتمادامروز،اصفهانخودرونگاران،خودرو،جوانخودرو،دنیاییرخبپایگاهخودرو،
رویکردنامههفتهمجلهبازار/یان،رشآنالین،صبحانهنیوز،جهانجوان،یارآ،598روزنو،نیوز،مرورآنالین،شوراها،ینربرت

انتهردرپالکتعویضکزامراینترنتیدهینوبتوالیت/دههمناسبتبهگیداننرایمجراقساطیداختپران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۰۸-۹۹/۰۵/۱۱(جدول+۹۹بهاردرقشدگیرغاثربرنفر۳۱۲گرم

دادند.دستازراخودجانیرجاسالنخستماههسهدرقشدگیرغاثربرنفر۳۱۲

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماهه سه در کشور312ی،رکشور در نفر

بودند.نزنفر)57(مابقیومردآنهاازنفر255کهفرورفتندگرمکامبهقشدگیرغاثربر

با فارس استانهای آمار، این اساس با34بر کدام هر مازندران و خوزستان با28، گیالن بیشت22و غرمتوفی، از ناشی فوتیهای سالرین بهار در را قشدگی

دادهاند.اختصاصخودبهیرجا

غ اثر بر نفر یک تنها زنجان استان در مذکور بازه در بختیارهمچنین و چهارمحال استانهای از کدام هر در و داد دست از را خود جان خراسانرقشدگی ی،

کردند.فوتقشدگیرغاثربرنفردونیزیزکرموگلستانبویراحمد،وجنوبی،کهگیلویه

سازمان رئیس آرانی؛ مسجدی عباس گفته قانونیبه غپزشکی حوزه در بهاررکشور، در آمار کاهش علیرغم گذشته،99قشدگی سال مشابه مدت به نسبت ،

است.بودهافزایشیآمار99خرداددر

خبردرفکخبر،گیلنیوز،فردایرخبپایگاهصبح/هفتروزنامهدیگر:منابع

)۱۱:۰۹-۹۹/۰۵/۱۱(میدهنددستازراخودجانجادههادرتصادفاتجانباختگاندرصد70

ط مجدد اجرای از انتظامی نیروی راهور پلیس مباررئیس ایام مناسبت به رانندگی جرایم اقساطی پرداخت جرح دلیل به آنها نقلیه وسیله که کسانی گفت: و داد خبر والیت دهه یمهرک
کنند.استفادهخودنقلیهوسیلهترخیصبرایفرصتاینازمیتواننداست،توقیفدریالرمیلیون10باالی

اعالم براساس داشت: اظهار شنبه روز هادیانفر کمال سید سردار پلیس، رسانی اطالع پایگاه از نقل به آنالین چابک گزارش قانونیبه اولپزشکی ماهه سه در

کشور کل در تصادفات از ناشی باختگان جان میزان ترتیب16.1امسال به نیز اصفهان استان رانندگی و راهنمایی و راه پلیس حوزه در و داشته کاهش درصد

است.بیشترنیزبودشدهتعیینکهشاخصیازواستخوبیبسیارعددکههستیممواجهکاهشدرصد23و25با

مدی هوشمندساروی، و مردم به ناجا راهور پلیس خدمات کیفی و کمی افزایش و تصادفات و سوانح کاهش کشور، سراسر در آمدی شد رازیت برنامه4ی

شدن اجرایی خصوص در و شده ابالغ ها استان در ناجا راهور پلیس مراکز همه به سال ابتدای از موضوعات این افزود: و کرد عنوان ناجا راهور پلیس اصلی

انتهردرپالکتعویضکزامراینترنتیدهینوبتوالیت/دههمناسبتبهگیداننرایمجراقساطیداختپران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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است.گرفتهصورتخوبییزیربرنامهآنها

ه افزایش مخالف ناجا راهور پلیس اینکه بیان با فر، هادیان جرسردار جرگونه حاضر حال در گفت: است، رانندگی شوندریمه می اعمال قبلی قیمت به ها یمه

نکردیم.ارائهدولتبههمپیشنهادیونداشتیمیمهرجافزایشگروهیهیچدرو

جا سال در رانندگی جرایم برخی رقم به درصدی دو افزایش توضیح در ناجا راهور پلیس بهررییس کمک منظور به آخر روزهای در دهم مجلس گفت: ی

جزبه بر درصد دو جریستی از برخی در اآلن که کرد اضافه ها شودریمه می مثال طور به آن رقم ها و82یمه آن500هزار که همان500هزارو2تومان تومان

شود.یربیشتکمکمالیبنیهنظرازبخشاینبهواقعدرتاکردهپیدااختصاصیستیزبهحوزهبهکهاستدرصدیدو

ج افزایش خصوص در طروی به ورود جریمه افزایش داشت: اظهار نیز اصفهان شهر در فرد و زوج شهررح این شورای مصوبه براساس اصفهان شهر در یمه

است.شدهتصویباستانترافیکشورایدرنهوحرمطدولتمجموعهدرنهوبودهناجاراهورپلیسپیشنهادنهموضوعاینوشدهانجام

ج فر، هادیان میلیونرسردار یک طریمه به ورود برای برای بسیارریالی را اصفهان شهر ترافیک تهرانزح برای این از کمتر عددی شاید گفت: و دانست یاد

اصفهان برای رقم این ولی شود می جزاعمال این که کنم می تقاضا اصفهان شهر ترافیک شورای از و کرده استفاده فرصت این از من و است هزار100یمهریاد

کنند.اعمالراآندرصد60حداقلودهندتقلیلراتومانی

تم بیشتر دهدروی می نشان ما های یافته داشت: اظهار و کرد عنوان ساز حادثه تخلفات با برخورد روی بر را ناجا راهور پلیس باختگان82کز جان درصد

دهند.میدستازراخودجانگونیژواوجلوبهتوجهعدمسبقت،سرعت،اصلیعامل4دلیلبهتصادفاتازناشی

اکنون هم افزود: انتظامی ارشد مقام کشور34این های جاده در تصادفات کهردرصد حالی در دهد می جاده70خ در تصادفات از ناشی باختگان جان درصد

است.مجازغیرسرعتآنهابیشتردلیلکهدهندمیدستازراخودجانها

تص فرد هادیان کشوررسردار در سرعت متوسط اکنون هم کرد: سرعت78یح متوسط اصفهان استان در حالی در است ساعت در در85کیلومتر کیلومتر

کند.پیداکاهشاستانایندرسرعتکهدهیمانجاماقداماتیبایستیوبودهساعت

ج دارای خودروهای توقیف خصوص در هستندروی موظف کشور سراسر در ماموران قانون براساس داشت: اظهار هم تومان میلیون یک باالی رانندگی یمه

پا به و توقیف را خودروهایی چنین رانندهرکه به فقط بود خانواده با همراه خودرویی اگر کردیم تاکید ماموران به هم خصوص این در اما کنند منتقل کینگ

از قبل تا دادیم قرار کار دستور در را رانندگان گونه این به اخطار پیامک ارسال هم گذشته سال از اینکه ضمن کند تسویه را خود جرایم بایستی که دهند تذکر

کنند.پیدااطالعخودجرایممیزانازخودنقلیهوسیلهتوقیف

ط از یکی گفت: خود، رانندگی جرایم پرداخت برای جامعه درآمد کم قشر به کمک خصوص در ناجا راهور پلیس شدررئیس انجام خصوص دراین هایی ح

مجو با و بود رانندگی جرایم اقساطی ترخیصزپرداخت را خود نقلیه وسیله پرداخت پیش بدون توانستند می رانندگان گونه این گرفتیم کشور وزارت از که ی

کردند.استفادهفرصتاینازهممردمازیادیزدرصدکهکنندپرداختراخودجرایمتوانحددرواقساطیصورتبهسالیکطولدرو

ط مجدد، اجرای از فر هادیان جرسردار اقساطی پرداخت مبارح ایام مناسبت به شده متوقف حاضر حال در که خودرو گفت:ریمه و خبرداد والیت دهه ک

کنند.استفادهفرصتاینازتوانندمیشدهتوقیفهاکینگرپادردلیلاینبهآنهاخودروهایکهرانندگانی

ط داشت: اظهار و کرد اشاره ناجا پالک تعویض مراکز به مراجعات افزایش موضوع به چنین هم ناجا راهور پلیس تعویضررئیس مراکز اینترنتی دهی نوبت ح

شود.میاعمالهااستانسایردرآنمشکالترفعازپسوتهراندرابتداپایلوتصورتبهپالک

ساعت تا کشور سراسر در ناجا پالک تعویض مراکز تمامی اینکه بیان با ط16وی این و هستند حائزرفعال نکته گفت: دارد ادمه شرایط شدن عادی تا ح

ساعت از که حالی در کنند می مراجعه مراکز این به زود صبح مردم دلیل چه به نیست معلوم که است جا این پالک11اهمیت تعوض مراکز تمام بعد به صبح

کند.میمراجعهکسینادرصورتبهظهرهاازبعدوروندمیخلوتیبهروکشورسراسردرما

میدهنددستازارخودجانجادههادرتصادفاتجانباختگانصددر70آنالین:چابک|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



ما بنای داشت: اظهار و کرد تاکید ناجا راهور پلیس پالک تعویض مراکز به کنندگان مراجعه توسط بهداشتی های پروتکل رعایت بر پایان در فر هادیان سردار

سرد مردم اینکه برای که است این وربر نشوند نگهداوگم پایدار را مراکز این نشود مشکل دچار هایشان امارکالت کنیم رسانی خدمات مردم به بتوانیم و یم

کنند.رعایترابهداشتیهایپروتکلورودهنگامدروتنظیمراخودوقتهمکهاستمردمخودیرهمکابهمنوطیرپایدااین

میدهنددستازارخودجانجادههادرتصادفاتجانباختگانصددر70آنالین:چابک|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



استانیاخبار

)۰۸:۵۰-۹۹/۰۵/۱۱(مازندران)(امسالماههسهکارحوادثدرنفر32گرم

امسالرمدی نخست ماه سه طی گفت: مازندران قانونی پزشکی سال(نفر32کل مشابه بامدت مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان کار از ناشی حوادث در ( مرد همگی
داشت.افزایشدرصد28قبل

خب گزارش سارگزاربه شهرستان از فارس کلری اداره عمومی روابط از نقل به قانونیی نخستپزشکی ماه سه طی کرد: اظهار عباسی، علی دکتر ، مازندران

داشت.افزایشدرصد28قبلسالمشابهبامدتمقایسهدررقماینکهدادنددستازراخودجانکارازناشیحوادثدر)مردهمگی(نفر32امسال

بیشت افزود: باروی بابل شهرستانهای در کار حوادث تلفات آمار سا6ین شهرستانهای و فوتی مورد چهار با آمل و پنج با نور ی،بابلسر،محمودآباد،عباسآبادر،

است.شدهثبتموردیکباکدامهرمیاندورودو

ماهینربیشت*خرداد

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی امسال ماه سه طی گزارش این براساس کرد: بیان بارمازندران خرداد در تلفات آمار اردیبهشت13ین با12و فروردین فوتی7و

است.شدهگزارش

شده ذکر تعداد این از داد: ادامه همچنین24عباسی و هستند مجرد بقیه و متاهل (افغان)2نفر ایرانی غیر ملیت دارای کار حوادث از ناشی فوتشدگان از نفر

هستند.

متوفیسن*تفکیک

داشتند.راآمارینرکمتفوتی3باسال61ازبیشوفوتیینربیشتدارایمورد9باسال50تا41سنینشد:یادآوروی

کارحوادثدرگرمعلتینربیشتبلندیاز*سقوط

قانونیکلرمدی تصپزشکی مرمازندران دالیل امسال نخست ماهه سه در گزارش این اساس بر کرد: باریح بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد گ

است.فوتی2باسوختگی،7باسختجسماصابت،8باگرفتگیقرب،15

کارحادثهارناشیمصدوماندرصدی15*افزایش

مراکز آمار اساس بر گفت: پایان در قانونیعباسی تعدادپزشکی (175استان مصدوم مابقی167نفر و بهزمرد کار حوادث از قانونین)ناشی مراجعهپزشکی

داشت.افزایشدرصد15قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردند

/ج86034پیام/انتهای

آیندهاقتصادیرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع
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/۹۹(مازندران)(است!کمتریرآوتابکهروزهاییدرنزاعدرصدی14کاهشمازندران؛کروناییروزهایدرنزاعآمارازجالبیروایت
۰۵/۱۲-۰۴:۲۴(

کاهش شاهد استان این قانونی پزشکی آمار براساس هرچند است؛ توهین و نزاع به مربوط قضایی پروندههای از مهمی بخش مازندران در ماه14ایسنا/مازندران سه در نزاع درصدی
است.بودهیرجا

تاثیر جامعه در اقتصادی مشکالت بروز روزها حزاین دهد. می تغییر را آنها رفتار مواقع برخی در و گذاشته مردم اجتماعی رفتار در زندگیریادی مسیر در کت

ه هایزماشینی تواندزینه می اقتصادی مسایل بنابراین بگذارد، مستقیمی تاثیر تحمل آستانه بودن پایین در شاید که کند می تحمیل جامعه افراد بر را یادی

باشد.زندگیروزمرهمسایلمقابلدرافرادیرآوتابکاهشبردالیلینرتمهماز

د تعداد و خشونت ورگیرمیزان نزاع به مربوط قضایی پروندههای از مهمی بخش مازندران در باشد، آن اجتماعی وضعیت بیانگر میتواند جامعهای هر در ی

بودیم.یرجاماهسهدرنزاعدرصدی14کاهششاهداستاناینقانونیپزشکیآماربراساسهرچنداست؛توهین

مدی عباسی گفته سازمانربه قانونیکل جاپزشکی سال ماه سه در شده، انجام معاینات آمار استانرمازندران، در و5ی در333هزار میزان این که بوده نفر

داشت.کاهشدرصد14قبلسالمشابهمدتبامقایسه

شده ذکر تعداد این و3از مابقی514هزار و مرد بیشتزنفر و هستند سارن شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع بارین با1084ی بابل با773، آمل نفر573و

است.شدهثبتنفر93عددباآبادعباسشهردرترتیببهنزاعمواردینرکمتو

است.شدهگزارشنزاعموردینربیشتترتیببهنفر1251بافروردینو1993بااردیبهشت،2089باخرداداستان،مراکزازارجاعیآماراساسبر

کل مدیر گفته قانونیبراساس دپزشکی و مازندران بیشترگیراستان مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین بهپزشکی افراد از توجهی قابل بخش و است

د و نزاع وقوع مراکزرگیردنبال به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی قانونپزشکی به توجه با دیدگی آسیب میزان و نوع اساس بر که شود می ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازات

به کمتوجهی صورت در که میرسد نظر به فرهنگی و اجتماعی کامال پدیدهای نزاع گفت باید ایسنا، گزارش آسیبهاییربه میتواند وضعیت این یشهیابی

باشد.داشتهدنبالبهمازندراندرجدی

د از مختلفی فیلمهای مجارگیرتاکنون فضای در اجتماعی سوءرفتارهای و بسیازیها است. بوده مازندرانیها به متعلق که شده منتشر وری نزاعها ما از ی

که نزاعهایی دیدهایم؛ نزدیک از را میبینیم موبایلی فیلمهای در آنچه با مشابه واقعی ورتصاویر است کمارزش و کوچک بسیار مسالهای آنها از برخی یشه

میآورد.باربهیرجبرانناپذیخسارتهایگاهومیدهدخریررفتامهارتهایبهنبودنآشناولحظهدرخشمنکردنلرکنتعلتبهصرفا

جرائم آمار میان در روزها این شتم و ضرب و توهین نزاع، شامل برافروختگی و خشم تندخویی، عصبانیت، خشونت، بر مبتنی جرائم که، معتقدند کارشناسان

آو تاب و مردم تحمل آستانه دهد می نشان که شرایطی است، توجهی قابل رقم ما جامعه در بلکه استان در تنها کوچکترنه با و یافته کاهش جامعه ینری

هستیم.افرادبینعرفازجرخایررفتاوکالمیهایالعملعکسشاهدتنش

قرا بی شاهد برمان دور روزانه ما طوربیشتر به هستیم، خود نیز و مردم تحمل آستانه کاهش عبارتی به یا ها دررفتن کوره از ها، عصبانیت ها، بیری با که ی

ت تراهمیت جلوه کم و شدیدرین دعواهای و جدالها ها، کشمکش مگوها، و بگو کرد، عبور آن کنار از گذشت و اعتنایی بی و صبر با توان می که موضوع ین

کند.مینابودراگیرردافرادزندگیکهدهدمیخراتفاقهاییوشودمییرناپذیجبرانشرایطبهمنجرگاهیوگیردمیشکل

رفتارها گونه این که معتقدند شناسان جامعه و روانشناسان از بسیاربرخی و دارد اقتصادی بحران در وضعیتیریشه بودن نامطلوب دلیل به ناچار به مردم از ی

آو تاب که شود می سبب حق احقاق از ناامیدی که گویند می کارشناسان از دیگر بعضی دهند. می بروز خود از را رفتارها این شهروندانرمعاش تحمل و ی
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د به و یابد فیرگیرکاهش های پیگیزی روند شدن طوالنی دلیل به که دارند اعتقاد دیگر بعضی میان در اما شود منجر قضاییریکی مراجع در ها پرونده ی

بگیرند.راخویشحقبازوزوربهاتکاءباتاگیرندمیتصمیمشخصهبهخودافراد

تحقیقی منظر از مسأله این اما گیرد می نشأت کرده رشد آن در که محیطی و خانواده فرهنگ از رفتارها این بروز که معتقدند کارشناسان از یشهربرخی

فزاینده طور به شهروندان صبر و تحمل آستانه تا شده سبب زندگی و اجتماعی شرایط بلکه است عصبانی ایرانی جامعه که گفت توان نمی و ندارد فرهنگی

یابد.کاهشای

ابزا خشونت واقع ببردردر پیش را کارهایش تواند نمی که فردی هر که است شده ناآی یا طورآگاهانه به افراد از برخی البته کند. استفاده آن از گاهانه

برسند.هایشانخواستهبهوبگیرندخوداختیاردررادیگرانراحتیبهتاکنندمیپیشهخودرفتارهایوکارهاتمامدرراخشونتهدفمند

چ نچرخیدن و شغلی های محدودیت این و است کرونا بحران دچار کشور شهرهای همه مانند مازندران تابآوراکنون حدودی تا اقتصادی های کمرخ را ی

شود محدودتر خیابانی های نزاع تا شده عاملی کرونایی های محودیت شاید است، نزاع خصوص در استان این برعکس کامال آمار توجه جالب نکته اما کرده

برنامه صورت هر در زندگیراما در و نشوند فروپاشیدگی هم از و وحشت دچار مردم که بدهند قرار مناسب و متعادل حد در را جامعه باید مسئوالن و یزان

کنند.عملاند،کردهکههایییزیربرنامهبامتناسبروزمره

پیامانتهای

ان)(مازندراست!کمتریآورتابکههاییروزدراعنزصدیدر14کاهشایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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سهدرمازندران،استانقانونیپزشکیکلادراهعمومیروابطگزارشبهرییسی-یرسای؛رسالجاماهسهکارحوادثدرنفر32گرم
)۰۳:۴۰-۹۹/۰۵/۱۲(یرسالجاماهه

)۰۸:۵۳-۹۹/۰۵/۱۱(شدگزارربشمالیخراسانایسنایدر"نزاعوقوعبرمؤثرعوامل"بررسیگردزمی

شد.گزارربشمالیخراسانایسنایدرآن"ازیرپیشگیراهکارهایونزاعوقوعبرمؤثرعوامل"بررسیگردزمیشمالیخراسانایسنا/

می این در حاضر اعضای ایسنا گزارش وزبه فرهنگی مباحث به پرداختن افراد، کردن پذیر جامعه و جامعه در خانواده نهاد تقویت زندگی، مهارتهای ارائه گرد

دانستند.موثرنزاعمقولهلرکنتدررافرهنگیواجتماعیاقتصادی،مشکالترفعواجتماعی

استدخیلجرموقوعدرتحصیالتسطحشمالی/خراساندرنزاع30روزانهوقوع

تحصیالت سطح قبیل از متعددی عوامل اینکه بیان با نشست این در شمالی خراسان انتظامی نیروی عملیات معاون پاکدل، علی سرهنگ ایسنا، گزارش به

ت موضوع به باید راستا این در شوند می جرم مرتکب بیسواد یا کمسواد افراد بیشتر نزاع یا و سرقت در گفت: است، دخیل جرم وقوع دانشردر تحصیل ک

شود.مینزدیکصفربهجرموقوعباشدباالترسوادمیزانچههریرازکردتوجهپیشازبیشآموزان

۷
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بیکا اثر بر ها نزاع عمده اینکه بیان با ضربروی با همراه شهر حواشی در و لفظی بیشتر شهر باالی مناطق در نزاع کرد: خاطرنشان ، بوده مالی مشکالت و ی

است.حرجو

کنت مهارت عدم همانند عواملی شمالی خراسان در یادآورشد: سارپاکدل عدم تحمل، آستانه بودن پایین خشم، ورگازل الکلی مشروبات مصرف محیط، با ی

است.نزاعوقوعدالیلازخانوادهدرمسئولیتپذیرفردتربیتعدموصنعتیمواد

کالنت در افراد به اینکه به اشاره با دروی از بعد مهم این گفت: شود، می داده مشاورههایی و آموزش مشاوره، واحد سوی از ها تاریرگیری که دهد می خ

بگذارد.مهماینکاهشدرراخودتاثیرتاشوددادهجرموقوعازقبلهاآموزشبایداماداردخوبینتایجحدودی

باید که نیستند عذرخواهی به حاضر مختلف جرائم در افراد برخی یادآورشد: است، ضعیف جامعه در خواهی معذرت فرهنگ ترویج اینکه بیان با پاکدل

یابد.ترویجایمنطقههردرسفیدانیشرومعتمدینسویازجامعهدرخواهیمعذرتفرهنگ

د و نزاع موضوع محرم، ایام در شهر حاشیه مناطق در و شیروان شهرستان در گذشته سال اینکه بیان با دررگیروی حاضر افراد و جوانان برای آن عواقب و ی

شد.واقعموثربخشیگاهیآدردرصد90حدودامراینخوشبختانهافزود:شد،تبیینهیات

پیشگی به اجتماعی های شبکه و ملی رسانه در باید کرد: عنوان بپرداروی محلهزی پلیس ظرفیت از توانیم می البته باشیم استان در جرائم کاهش شاهد تا یم

کنیم.استفادهشهرحاشیهمناطقدرنیزمحور

ن کرد: اظهار ادامه در شمالی خراسان انتظامی نیروی عملیات نزاعرمعاون زمینه در کشور در جرم وقوع وضعیت251خ این که است نفر هزار صد یک هر در

است.یرکشوهشتمزمینهایندراستانرتبهوباالتریرکشومیانگینازشاخصاینواستنفرهزارصدیکهردر282شمالیخراساندر

استان رتبه اجتماعی مفاسد بحث در اینکه بیان با کشور138وی در شاخص این که حالی در بوده نفر هزار صد یک هر است،85در نفر هزار صد یک در

است.69کشوردرمهماینکههستم90نفرهزارصدیکدرهرنیزمالیبحثدرافزود:

ن اینکه بیان با نفررپاکدل هزار صد یک هر ازای به ها سرقت در نزاع کشو380خ میانگین که حالی در میانگین370یربوده نیز ها قتل در گفت: است،

است.درصددهمیکاستانکهحالیدربودهدرصددهمهفتیرکشو

ن کرد: بیان داردروی فرهنگی مباحث با مستقیمی ارتباط که تصادفات در ها نزاع شمالی376خ خراسان دراستان و هزارنفر یک در سه227فقره طی فقره

است.بودهگذشتهماه

سال از اینکه بیان با سال96تا94پاکدل در اما ایم بوده مواجه نزاع افزایش سال97با در و درصد سه مهم گفت:98این است، یافته کاهش درصد هشت

دهد.میخراستاندرنزاع35تا25بینروزانهکهیرطوبهیافتهافزایشدرصدهشتیرگیردونزاعامسالچهارماههطی

بوده زمین و آب سر بر و روستایی مناطق در نزاعهاها این بیشتر گفت: بودیم، مواجه افزایش با گذشته سال سه در جمعی نزاع بحث در اینکه بیان با وی

است.

افزایش با استان در خرد های سرقت بحث در گفت: نداشتهایم، دست این از خشنی جرائم و راهبندان بانک، از سرقت شمالی خراسان در اینکه ذکر با پاکدل

هستیم.مواجهدرصدی23

استاجتماعیآسیبهایازیرگیوجلبرایجامعهواحدینرموثرتخانواده

مدی قانونیکلرمحمدزاده، اظهاپزشکی حوزه این در نیز شمالی ورخراسان هزار دو استان سطح در گذشته سال اول ماهه سه طی نزاع بحث در نفر13کرد:

شامل وز653نفر هزار یک و با360ن مهم این که کردند مراجعه سازمان این به جا12مرد سال ابتدایی ماهه سه طی رشد وردرصد هزار دو به فقره259ی

است.رسیدهمرد587وهزاریکونز672شامل

سال در داد: ادامه سال98وی با مقایسه و97در هزار و881شش هزار دو شامل وز203نفر چهارهزار و با67ن که کرده مراجعه سازمان این به 2.27مرد
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است.رسیدهنفر37وهزارهفتبه98سالدررشددرصد

یم.رداقراریرکشو25رتبهدرنیز98سالدرویرکشو12رتبهدر97سالدرنزاعمقولهدریادآورشد:محمدزاده

اظها استان، در نزاع آمارهای به اشاره با نداروی ای چاره اینرکرد: از که شویم پژوهش و تحقیق دامن به دست و کرده بررسی را مهم این عوامل و علت تا یم

است.اینخوردهدستوبکرآماردارایقانونیپزشکیجهت

پژوهش واحد اینکه بیان با قانونیمحمدزاده همکاپزشکی داد:رآماده ادامه است، اجتماعی معضالت و دالیل بررسی برای مختلف های سازمان و افراد با ی

و هزار دو روی بر تحقیقی یک به265طی نزاع اثر بر که قانونینفر شد،پزشکی مشخص بودند کرده مرد،68مراجعه مصدومین ضاربان88درصد درصد

داشتند.نزاعسابقهنیزافراددرصدصدم18.81ومرد

اینکه بیان با کرد،45وی افراد و33درصد فارس ت16درصد هم افزود:ردرصد بودند، دیپلم،27ک افراد و16درصد باال به دیپلم هم19.6درصد یرزدرصد

هستند.دیپلم

شد مشخص تحقیق این طی که این بیان با شوخی21محمدزاده اثر بر ها نزاع هاردرصد نزاع در یادآورشد: است، داده چوب،62خ از درصد28درصد

شود.استفادهسردهایسالحاقسامانواعازاستممکننزاعیکدرکهاستایننشانگرمهماینکهاندکردهاستفادهچاقودرصد48سنگ،

تع اساس بر گفت: هستند، دخیل فرهنگی و اجتماعی فردی، مختلفی عوامل ها نزاع همه در اینکه بیان با سالمتروی فقط سالمت، جهانی، بهداشت یف

دارد.جسمیوروانیروحی،هایشاخصمهماینبلکهنیستفردجسمی

که شد مشخص تحقیق دراین اینکه بیان با نمی42محمدزاده چرا بدهیم، آموزش افراد به را زندگی های مهارت باید افزود: بوده، خانوادگی ها نزاع درصد

دهد.میخراجتماعیهاییرگیردتحملآستانهبودنپایینواسترسوجوددلیلبهوکنیممرتفعگووگفتباراخانوادهدرونمشکالتتوانیم

بیکا طالق، اعتیاد، اینکه بیان با دیگروی باشد داشته وجود خانواده در یکی اگر گفت: باشد، داشته دنبال به هم را فحشا و فساد و نزاع تواند می همری ی

کنیم.کارپیشازبیشاجتماعیمعضالترفعراستایدریربیکاواعتیادمباحثرویبربایدراستاایندرآیدمی

پیشگی بر تاکید با جروی یک هر و نیستم بلد گروهی کار کشور در متاسفانه گفت: جرم، وقوع از فرهنگیزی نهادهای باید که حالی در کنیم می عمل ای یره

دهند.انجامفرهنگیکاریکدیگرکناردرهایرشهرداواسالمیارشادوفرهنگسیما،صداوجماعات،وجمعهائمهها،دانشگاهپرورش،وآموزشهمانند

به را زندگی مهارت و برخورد های روش باید مدت میان ای برنامه در افزود: مدت، میان و مدت کوتاه مدت، بلند های برنامه اجرای بر تاکید با محمدزاده

تازکودکان باشیم داشته برنامه ازدواج حین و بعد و ازدواج قبل جوانان برای مدت بلند و مدت کوتاه های برنامه در و دهیم آموزش خود سال پنج 30یر

بین این در قطعا که نشویم دچار امروز وضعیت به آینده کوچکتآسال عنوان به خانواده بین این در که یابد، ارتقاء باید جامعه سواد سطح واحدرگاهی ین

شود.میمحسوبواحدینرموثرتاما

استموثرنزاعازیرپیشگیدرنهادمردمسازمانهایظرفیتازاستفاده

استاندا اجتماعی و هنگی فر امور دفتر معاون حمیدی، میرمحمدرضا این در نیز خراسانشمالی کازی گاه هر اینکه بیان با شدهرگرد واگذار مردم خود به ی

بهت نتایج پیشگیرقطعا بحث در اجتماعی های آسیب بررسی راستای در نهاد مردم سازمانهای ظرفیت از توانیم می داد: ادامه است، شده حاصل نیز یری

دهد.میارائهنیزرامالیاعتباراتوحمایتنیازصورتدروهاتشکلاینفعالیتمنظوربهالزممجوزهاییراستانداراستاایندرکنیماستفاده

مجا فضای در چه ها خشونت بیشتر در نیز فرهنگی مشکالت یادآورشد: است.زوی پایش و بررسی نیازمند که شود می دیده جامعه واقعی فضای در چه و ی

بررسی در گفت: است، معیشتی های حداقل داشتن فرد هر اقتصادی امنیت اینکه بر تاکید با همچنین اشتغالروی اهمیت به ها نزاع و خشونت بیشتر یشه

شوند.میخطامرتکبمعیشتدغدغهواقتصادیامنیتنداشتنسبببهافرادکهرسیدمییربیکااصطالحوآننبودو

وجود از تا اند شده افراد برای شغل ایجاد به موظف ها دولت اساسی قانون در که بوده حد این به تا موضوع جدیت افزود: اشتغال، اهمیت بر تاکید با وی
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شد.خواهنداجتماعیآسیبدچاربیشترندارندثابتیدرآمدبهدسترسیکهافرادیشود،یرگیوجلیربیکاوشغلفقدانازناشیهایآسیب

نیستامکانپذیرقهرآمیزبرخوردهایباصرفاجرموقوعازیرپیشگی

پیشگی و اجتماعی معاون اسپیدکار، دادگسترصادق جرم وقوع از میری این در نیز شمالی خراسان کل اظهازی پیشگیرگرد بحث در صرفارکرد: جرم وقوع از ی

کنت برای علمی های راه از باید و نیست جوابگو قهرآمیز پیگیربرخوردهای در که بندی تقسیم با کرد استفاده آن ،رل اعتقادی امنیتی، اجتماعی، های ی

گذاشت.کنارهمراهقهرآمیزهایراهنبایدامابوده،تاکیدموردشناسیجرمحوزهاساتیدسویازعلمیاقدامشدهانجامحقوقیوانتظامی

دادگست رویکرد افزود: میشود، نزاع به منجر که دارد وجود هایی کاستی جامعه افراد اغلب برای اینکه بیان با پیشگیروی قهری برخورد بعد مرحله در و یری

است.هاپروندهدر

پیشگی معاونت در یادآورشد: آسیبروی این طالق با رابطه در هم استان این در که شود می انجام متفاوتی امور مختلف های استان در جرم وقوع از ی

شود.میگزارربمختلفگاهرکابودهجرائمازیربسیامنشاءکهاجتماعی

ت های کمپ و مخدر مواد با مبارزه بحث در اینکه بیان با ازراسپیدکار بیش تصادفات و الکلی مشروبات و کاال قاچاق اعتیاد، تا40ک بوده کار دستور در برنامه

برنامه این شده فعال غیر حدودی تا ها دانشگاه و مدارس فعالیت که کرونا ویروس شیوع علت به افزود: شود، اجرا نیستند جرم وادی در که هم افرادی برای

است.برخوردارباالییاهمیتازآنیرگذارتاثییکیزفیحضوردراماداردوجودیزمجافضاییقرطازآنیرگزاربامکانالبتهاند،گرفتهقرارتاثیرتحتها

پیشگی راستای در داد: ادامه کندروی می پیدا تشدید و نکرده نظارت آن بر اجتماع که بوده دخیل فرد شخصیت همانند مهمی عوامل نزاع در جرم وقوع از ی

بیکا همانند متعددی عوامل روستا،رهمچنین از مهاجرت دینی، های آموزه دیانت، وادی از جوانان آوردن بیرون در دشمنان کردن کار معیشتی، مشکالت ی،

گذاراست.رتاثینزاعوقوعدرسوادسطحبودنپایینومدرسهدانشگاهوالدیننظارتعدمونابابدوستان

مختلفی های برنامه که طور همان و داده افزایش را اجتماعی اطالعات مختلف های ظرفیت از استفاده با باید اجتماعی و فرهنگی درمباحث داد: ادامه وی

بدهیم.قرارکاردستوردرهمرااجتماعیلرکنتافزایشوباشیمداشتهمختلفیهایبرنامهنیزهاخانوادهیزساگاهآمنظوربهبایدیمردارجوعارباببرای

گذشته سال طی افزود: است، یافته کاهش استان در مسلحانه های سرقت و عنف، به تجاوز خشن، جرائم اینکه بیان با و12اسپیدکار پرونده38هزار فقره

است.بودهفقره446وهزارششیرجاسالدرآماراینکهشدهتشکیلدراستان

افزایش با گذشته سال طی خشن جرائم در یادآورشد: رازوج14وی شهرستان درصدی بیشتردهم بارگالن فاروج و جرم قرار12.4ین بعدی رتبه در درصد دهم

دارد.

شودتقویتخانوادهنهادافرادرکردنرپذیجامعهکردرکا

نو میرمهدی این در نیز دانشگاه شناسی جامعه گروه مدرس بایدزی، گفت: گذرانند، می ها خانواده در را بودن اجتماعی اولیه مراحل افراد اینکه بیان با گرد

شود.کاستهجامعهانحرافاتازتابدهیمرواجبیشترخانوادهدرراشدناجتماعیمختلفعوامل

و قوانین این از فردی اگر افزود: کند، می ترسیم را ها فرهنگ مقررات، و قوانین اصول، واسطه به اجتماعی زنده موجود یک عنوان به انسان اینکه بیان با وی

دارد.وجودآنهابایرقهبرخوردامکانغیررسمیورسمینهادهایسویازکهبودخواهددارمشکلوروکجنکندپیرویقواعد

یابد.بهبودفرهنگیواجتماعیلحاظبهنیزاوضاعتاشودتالشمختلفابعاددرجامعهشرایطبهبودبرایبایدکرد:تاکیددانشگاهمدرساین

آ شدن نواخته به جامعه در باید اینکه بر تاکید با نابهنجاژوی افزایش یادآورشد: کنیم، می مشاهده را آن عواقب اینصورت درغیر کنیم توجه درریرخطرها ها ی

ن افزایش ها، گرانی همانند جامعه مشکالت متاسفانه دارد، مستقیمی رابطه اجتماعی و سیاسی اقتصادی، های بحران با اقتصادیرجامعه مشکالت و تورم خ

یابد.افزایشاجتماعیانحرافاتافرادتحملآستانهکاهشباوشوندگمیرسرددچارنوعیبهافرادتاشدهسببیربیکاو

پیامانتهای
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شهرشورایمصوبهیمهرجافزایشفر:هادیانسرداراصفهان/درفردوزوجحرطبهورودیمهرجمبلغبهراهورپلیسرئیساعتراض
)۱۱:۱۸-۹۹/۰۵/۱۱(است

ج ناجا، راهور پلیس میلیونررئیس یک طریمه به ورود برای برای بسیارریالی را اصفهان شهر ترافیک ولیزح شود می اعمال تهران برای این از کمتر عددی شاید گفت: و دانست یاد
اصفهان برای رقم جزاین این که کنم می تقاضا اصفهان شهر ترافیک شورای از و کرده استفاده فرصت این از من و است حداقل100یمهریاد و دهند تقلیل را تومانی آن60هزار درصد

کنند.اعمالرا

ط مجدد اجرای به اشاره با فر هادیان کمال سید سردار ؛ نیوز صاحب گزارش مباربه ایام مناسبت به رانندگی جرایم اقساطی پرداخت گفت:رح والیت، دهه ک

اعالم قانونیبراساس کشورپزشکی کل در تصادفات از ناشی باختگان جان میزان امسال اول ماهه سه و16.1در راه پلیس حوزه در و داشته کاهش درصد

با ترتیب به نیز اصفهان استان رانندگی و نیز23و25راهنمایی بود شده تعیین که شاخصی از و است خوبی بسیار عدد که هستیم مواجه کاهش درصد

است.بیشتر

مدی هوشمندساروی، و مردم به ناجا راهور پلیس خدمات کیفی و کمی افزایش و تصادفات و سوانح کاهش کشور، سراسر در آمدی شد برنامهزیت چهار را ی

شدن اجرایی خصوص در و شده ابالغ ها استان در ناجا راهور پلیس مراکز تمام به سال ابتدای از موضوعات این افزود: و کرد عنوان ناجا راهور پلیس اصلی

است.گرفتهصورتخوبییزیربرنامهآنها

ه افزایش مخالف ناجا راهور پلیس اینکه بیان با فر، هادیان جرسردار جرگونه حاضر حال در گفت: است، رانندگی شوندریمه می اعمال قبلی قیمت به ها یمه

نکردیم.ارائهدولتبههمپیشنهادیونداشتیمیمهرجافزایشگروهیهیچدرو

افزایش توضیح در انتظامی ارشد مقام جا2این سال در رانندگی جرایم برخی رقم به بهردرصدی کمک منظور به آخر روزهای در دهم مجلس گفت: ی

جزبه بر درصد دو جریستی از برخی در اآلن که کرد اضافه ها شودریمه می مثال طور به آن رقم ها و82یمه هزارو500هزار دو آن که تومان500تومان

شود.یربیشتکمکمالیبنیهنظرازبخشاینبهواقعدرتاکردهپیدااختصاصیستیزبهحوزهبهکهاستدرصدیدوهمان

استشدهانجامشهراینشورایمصوبهبراساساصفهانشهردرفردوزوجحرطیمهرجافزایش
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ج افزایش خصوص در طروی به ورود جریمه افزایش کرد: اظهار نیز اصفهان شهر در فرد و زوج انجامرح شهر این شورای مصوبه براساس اصفهان شهر در یمه

است.شدهتصویباستانترافیکشورایدرنهوحرمطدولتمجموعهدرنهوبودهناجاراهورپلیسپیشنهادنهموضوعاینوشده

ج فر، هادیان میلیونرسردار یک طریمه به ورود برای برای بسیارریالی را اصفهان شهر ترافیک تهرانزح برای این از کمتر عددی شاید گفت: و دانست یاد

اصفهان برای رقم این ولی شود می جزاعمال این که کنم می تقاضا اصفهان شهر ترافیک شورای از و کرده استفاده فرصت این از من و است هزار100یمهریاد

کنند.اعمالراآندرصد60حداقلودهندتقلیلراتومانی

تم بیشتر انتظامی ارشد مقام دهدراین می نشان ما های یافته کرد: اظهار و عنوان ساز حادثه تخلفات با برخورد روی بر را ناجا راهور پلیس جان82کز درصد

دهند.میدستازراخودجانگونیژواوجلوبهتوجهعدمسبقت،سرعت،اصلیعاملچهاردلیلبهتصادفاتازناشیباختگان

اکنون هم افزود: انتظامی ارشد مقام کشور34این های جاده در تصادفات کهردرصد حالی در دهد می جاده70خ در تصادفات از ناشی باختگان جان درصد

است.مجازغیرسرعتآنهابیشتردلیلکهدهندمیدستازراخودجانها

تص فرد هادیان کشوررسردار در سرعت متوسط اکنون هم کرد: سرعت78یح متوسط اصفهان استان در حالی در است ساعت در در85کیلومتر کیلومتر

کند.پیداکاهشاستانایندرسرعتکهدهیمانجاماقداماتیبایستیوبودهساعت

ج دارای خودروهای توقیف خصوص در هستندروی موظف کشور سراسر در ماموران قانون براساس داشت: اظهار هم تومان میلیون یک باالی رانندگی یمه

پا به و توقیف را خودروهایی چنین رانندهرکه به فقط بود خانواده با همراه خودرویی اگر کردیم تاکید ماموران به هم خصوص این در اما کنند منتقل کینگ

از قبل تا دادیم قرار کار دستور در را رانندگان گونه این به اخطار پیامک ارسال هم گذشته سال از اینکه ضمن کند تسویه را خود جرایم بایستی که دهند تذکر

کنند.پیدااطالعخودجرایممیزانازخودنقلیهوسیلهتوقیف

پیام/انتهای

هاییرگیردافزایشدرموثرعواملازافراد"تحمل"آستانهبودنپایینشد:عنواننزاع"وقوعبرموثرعواملگرد"بررسیزمیدر
)۱۲:۵۰-۹۹/۰۵/۱۱(شمالی)خراسان(اجتماعی

شد.گزارربشمالیخراسانایسنایدرآن"ازیرپیشگیراهکارهایونزاعوقوعبرمؤثرعوامل"بررسیگردزمیشمالیخراسانایسنا/

می این در حاضر اعضای ایسنا، گزارش فرهنگیزبه مباحث به پرداختن افراد، کردن پذیر جامعه و جامعه در خانواده نهاد تقویت زندگی، مهارتهای ارائه گرد

دانستند.موثرنزاعمقولهلرکنتدررافرهنگیواجتماعیاقتصادی،مشکالترفعواجتماعیو

استدخیلجرموقوعدرتحصیالتسطحشمالی/خراساندرنزاع30روزانهوقوع

تحصیالت سطح قبیل از متعددی عوامل اینکه بیان با نشست این در شمالی خراسان انتظامی نیروی عملیات معاون پاکدل، علی سرهنگ ایسنا، گزارش به

ت موضوع به باید راستا این در شوند می جرم مرتکب بیسواد یا کمسواد افراد بیشتر نزاع یا و سرقت در گفت: است، دخیل جرم وقوع دانشردر تحصیل ک

شود.مینزدیکصفربهجرموقوعباشدباالترسوادمیزانچههریرازکردتوجهپیشازبیشآموزان

بیکا اثر بر ها نزاع عمده اینکه بیان با ضربروی با همراه شهر حواشی در و لفظی بیشتر شهر باالی مناطق در نزاع کرد: خاطرنشان ، بوده مالی مشکالت و ی

است.حرجو
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کنت مهارت عدم همانند عواملی شمالی خراسان در یادآورشد: سارپاکدل عدم تحمل، آستانه بودن پایین خشم، ورگازل الکلی مشروبات مصرف محیط، با ی

است.نزاعوقوعدالیلازخانوادهدرمسئولیتپذیرفردتربیتعدموصنعتیمواد

کالنت در افراد به اینکه به اشاره با دروی از بعد مهم این گفت: شود، می داده مشاورههایی و آموزش مشاوره، واحد سوی از ها تاریرگیری که دهد می خ

بگذارد.مهماینکاهشدرراخودتاثیرتاشوددادهجرموقوعازقبلهاآموزشبایداماداردخوبینتایجحدودی

باید که نیستند عذرخواهی به حاضر مختلف جرائم در افراد برخی یادآورشد: است، ضعیف جامعه در خواهی معذرت فرهنگ ترویج اینکه بیان با پاکدل

یابد.ترویجایمنطقههردرسفیدانیشرومعتمدینسویازجامعهدرخواهیمعذرتفرهنگ

د و نزاع موضوع محرم، ایام در شهر حاشیه مناطق در و شیروان شهرستان در گذشته سال اینکه بیان با دررگیروی حاضر افراد و جوانان برای آن عواقب و ی

شد.واقعموثربخشیگاهیآدردرصد90حدودامراینخوشبختانهافزود:شد،تبیینهیات

پیشگی به اجتماعی های شبکه و ملی رسانه در باید کرد: عنوان بپرداروی محلهزی پلیس ظرفیت از توانیم می البته باشیم استان در جرائم کاهش شاهد تا یم

کنیم.استفادهشهرحاشیهمناطقدرنیزمحور

ن کرد: اظهار ادامه در شمالی خراسان انتظامی نیروی عملیات نزاعرمعاون زمینه در کشور در جرم وقوع وضعیت251خ این که است نفر هزار صد یک هر در

است.یرکشوهشتمزمینهایندراستانرتبهوباالتریرکشومیانگینازشاخصاینواستنفرهزارصدیکهردر282شمالیخراساندر

استان رتبه اجتماعی مفاسد بحث در اینکه بیان با کشور138وی در شاخص این که حالی در بوده نفر هزار صد یک هر است،85در نفر هزار صد یک در

است.69کشوردرمهماینکههستم90نفرهزارصدیکدرهرنیزمالیبحثدرافزود:

ن اینکه بیان با نفررپاکدل هزار صد یک هر ازای به ها سرقت در نزاع کشو380خ میانگین که حالی در میانگین370یربوده نیز ها قتل در گفت: است،

است.درصددهمیکاستانکهحالیدربودهدرصددهمهفتیرکشو

ن کرد: بیان داردروی فرهنگی مباحث با مستقیمی ارتباط که تصادفات در ها نزاع شمالی376خ خراسان دراستان و هزارنفر یک در سه227فقره طی فقره

است.بودهگذشتهماه

سال از اینکه بیان با سال96تا94پاکدل در اما ایم بوده مواجه نزاع افزایش سال97با در و درصد سه مهم گفت:98این است، یافته کاهش درصد هشت

دهد.میخراستاندرنزاع35تا25بینروزانهکهیرطوبهیافتهافزایشدرصدهشتیرگیردونزاعامسالچهارماههطی

است. بوده زمین و آب سر بر و روستایی مناطق در نزاعها این بیشتر گفت: بودیم، مواجه افزایش با گذشته سال سه در جمعی نزاع بحث در اینکه بیان با وی

افزایش با استان در خرد های سرقت بحث در گفت: نداشتهایم، دست این از خشنی جرائم و راهبندان بانک، از سرقت شمالی خراسان در اینکه ذکر با پاکدل

هستیم.مواجهدرصدی23

استاجتماعیآسیبهایازیرگیوجلبرایجامعهواحدینرموثرتخانواده

مدی قانونیکلرمحمدزاده، اظهاپزشکی حوزه این در نیز شمالی ورخراسان هزار دو استان سطح در گذشته سال اول ماهه سه طی نزاع بحث در نفر13کرد:

شامل وز653نفر هزار یک و با360ن مهم این که کردند مراجعه سازمان این به جا12مرد سال ابتدایی ماهه سه طی رشد وردرصد هزار دو به فقره259ی

است.رسیدهمرد587وهزاریکونز672شامل

سال در داد: ادامه سال98وی با مقایسه و97در هزار و881شش هزار دو شامل وز203نفر چهارهزار و با67ن که کرده مراجعه سازمان این به 2.27مرد

است.رسیدهنفر37وهزارهفتبه98سالدررشددرصد

یم.رداقراریرکشو25رتبهدرنیز98سالدرویرکشو12رتبهدر97سالدرنزاعمقولهدریادآورشد:محمدزاده

اظها استان، در نزاع آمارهای به اشاره با نداروی ای چاره اینرکرد: از که شویم پژوهش و تحقیق دامن به دست و کرده بررسی را مهم این عوامل و علت تا یم
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است.اینخوردهدستوبکرآماردارایقانونیپزشکیجهت

پژوهش واحد اینکه بیان با قانونیمحمدزاده همکاپزشکی داد:رآماده ادامه است، اجتماعی معضالت و دالیل بررسی برای مختلف های سازمان و افراد با ی

و هزار دو روی بر تحقیقی یک به265طی نزاع اثر بر که قانونینفر شد،پزشکی مشخص بودند کرده مرد،68مراجعه مصدومین ضاربان88درصد درصد

داشتند.نزاعسابقهنیزافراددرصدصدم18.81ومرد

اینکه بیان با کرد،45وی افراد و33درصد فارس ت16درصد هم افزود:ردرصد بودند، دیپلم،27ک افراد و16درصد باال به دیپلم هم19.6درصد یرزدرصد

هستند.دیپلم

شد مشخص تحقیق این طی که این بیان با شوخی21محمدزاده اثر بر ها نزاع هاردرصد نزاع در یادآورشد: است، داده چوب،62خ از درصد28درصد

شود.استفادهسردهایسالحاقسامانواعازاستممکننزاعیکدرکهاستایننشانگرمهماینکهاندکردهاستفادهچاقودرصد48سنگ،

تع اساس بر گفت: هستند، دخیل فرهنگی و اجتماعی فردی، مختلفی عوامل ها نزاع همه در اینکه بیان با سالمتروی فقط سالمت، جهانی، بهداشت یف

دارد.جسمیوروانیروحی،هایشاخصمهماینبلکهنیستفردجسمی

که شد مشخص تحقیق دراین اینکه بیان با نمی42محمدزاده چرا بدهیم، آموزش افراد به را زندگی های مهارت باید افزود: بوده، خانوادگی ها نزاع درصد

دهد.میخراجتماعیهاییرگیردتحملآستانهبودنپایینواسترسوجوددلیلبهوکنیممرتفعگووگفتباراخانوادهدرونمشکالتتوانیم

بیکا طالق، اعتیاد، اینکه بیان با دیگروی باشد داشته وجود خانواده در یکی اگر گفت: باشد، داشته دنبال به هم را فحشا و فساد و نزاع تواند می همری ی

کنیم.کارپیشازبیشاجتماعیمعضالترفعراستایدریربیکاواعتیادمباحثرویبربایدراستاایندرآیدمی

پیشگی بر تاکید با جروی یک هر و نیستم بلد گروهی کار کشور در متاسفانه گفت: جرم، وقوع از فرهنگیزی نهادهای باید که حالی در کنیم می عمل ای یره

دهند.انجامفرهنگیکاریکدیگرکناردرهایرشهرداواسالمیارشادوفرهنگسیما،صداوجماعات،وجمعهائمهها،دانشگاهپرورش،وآموزشهمانند

به را زندگی مهارت و برخورد های روش باید مدت میان ای برنامه در افزود: مدت، میان و مدت کوتاه مدت، بلند های برنامه اجرای بر تاکید با محمدزاده

تازکودکان باشیم داشته برنامه ازدواج حین و بعد و ازدواج قبل جوانان برای مدت بلند و مدت کوتاه های برنامه در و دهیم آموزش خود سال پنج 30یر

بین این در قطعا که نشویم دچار امروز وضعیت به آینده کوچکتآسال عنوان به خانواده بین این در که یابد، ارتقاء باید جامعه سواد سطح واحدرگاهی ین

شود.میمحسوبواحدینرموثرتاما

استموثرنزاعازیرپیشگیدرنهادمردمسازمانهایظرفیتازاستفاده

استاندا اجتماعی و هنگی فر امور دفتر معاون حمیدی، میرمحمدرضا این در نیز خراسانشمالی کازی گاه هر اینکه بیان با شدهرگرد واگذار مردم خود به ی

بهت نتایج پیشگیرقطعا بحث در اجتماعی های آسیب بررسی راستای در نهاد مردم سازمانهای ظرفیت از توانیم می داد: ادامه است، شده حاصل نیز یری

دهد.میارائهنیزرامالیاعتباراتوحمایتنیازصورتدروهاتشکلاینفعالیتمنظوربهالزممجوزهاییراستانداراستاایندرکنیماستفاده

مجا فضای در چه ها خشونت بیشتر در نیز فرهنگی مشکالت یادآورشد: است.زوی پایش و بررسی نیازمند که شود می دیده جامعه واقعی فضای در چه و ی

بررسی در گفت: است، معیشتی های حداقل داشتن فرد هر اقتصادی امنیت اینکه بر تاکید با همچنین اشتغالروی اهمیت به ها نزاع و خشونت بیشتر یشه

شوند.میخطامرتکبمعیشتدغدغهواقتصادیامنیتنداشتنسبببهافرادکهرسیدمییربیکااصطالحوآننبودو

وجود از تا اند شده افراد برای شغل ایجاد به موظف ها دولت اساسی قانون در که بوده حد این به تا موضوع جدیت افزود: اشتغال، اهمیت بر تاکید با وی

شد.خواهنداجتماعیآسیبدچاربیشترندارندثابتیدرآمدبهدسترسیکهافرادیشود،یرگیوجلیربیکاوشغلفقدانازناشیهایآسیب

نیستامکانپذیرقهرآمیزبرخوردهایباصرفاجرموقوعازیرپیشگی

پیشگی و اجتماعی معاون اسپیدکار، دادگسترصادق جرم وقوع از میری این در نیز شمالی خراسان کل اظهازی پیشگیرگرد بحث در صرفارکرد: جرم وقوع از ی
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کنت برای علمی های راه از باید و نیست جوابگو قهرآمیز پیگیربرخوردهای در که بندی تقسیم با کرد استفاده آن ،رل اعتقادی امنیتی، اجتماعی، های ی

گذاشت.کنارهمراهقهرآمیزهایراهنبایدامابوده،تاکیدموردشناسیجرمحوزهاساتیدسویازعلمیاقدامشدهانجامحقوقیوانتظامی

دادگست رویکرد افزود: میشود، نزاع به منجر که دارد وجود هایی کاستی جامعه افراد اغلب برای اینکه بیان با پیشگیروی قهری برخورد بعد مرحله در و یری

است.هاپروندهدر

پیشگی معاونت در یادآورشد: آسیبروی این طالق با رابطه در هم استان این در که شود می انجام متفاوتی امور مختلف های استان در جرم وقوع از ی

شود.میگزارربمختلفگاهرکابودهجرائمازیربسیامنشاءکهاجتماعی

ت های کمپ و مخدر مواد با مبارزه بحث در اینکه بیان با ازراسپیدکار بیش تصادفات و الکلی مشروبات و کاال قاچاق اعتیاد، تا40ک بوده کار دستور در برنامه

برنامه این شده فعال غیر حدودی تا ها دانشگاه و مدارس فعالیت که کرونا ویروس شیوع علت به افزود: شود، اجرا نیستند جرم وادی در که هم افرادی برای

است.برخوردارباالییاهمیتازآنیرگذارتاثییکیزفیحضوردراماداردوجودیزمجافضاییقرطازآنیرگزاربامکانالبتهاند،گرفتهقرارتاثیرتحتها

پیشگی راستای در داد: ادامه کندروی می پیدا تشدید و نکرده نظارت آن بر اجتماع که بوده دخیل فرد شخصیت همانند مهمی عوامل نزاع در جرم وقوع از ی

بیکا همانند متعددی عوامل روستا،رهمچنین از مهاجرت دینی، های آموزه دیانت، وادی از جوانان آوردن بیرون در دشمنان کردن کار معیشتی، مشکالت ی،

گذاراست.رتاثینزاعوقوعدرسوادسطحبودنپایینومدرسهدانشگاهوالدیننظارتعدمونابابدوستان

مختلفی های برنامه که طور همان و داده افزایش را اجتماعی اطالعات مختلف های ظرفیت از استفاده با باید اجتماعی و فرهنگی درمباحث داد: ادامه وی

بدهیم.قرارکاردستوردرهمرااجتماعیلرکنتافزایشوباشیمداشتهمختلفیهایبرنامهنیزهاخانوادهیزساگاهآمنظوربهبایدیمردارجوعارباببرای

گذشته سال طی افزود: است، یافته کاهش استان در مسلحانه های سرقت و عنف، به تجاوز خشن، جرائم اینکه بیان با و12اسپیدکار پرونده38هزار فقره

است.بودهفقره446وهزارششیرجاسالدرآماراینکهشدهتشکیلدراستان

افزایش با گذشته سال طی خشن جرائم در یادآورشد: رازوج14وی شهرستان درصدی بیشتردهم بارگالن فاروج و جرم قرار12.4ین بعدی رتبه در درصد دهم

دارد.

شودتقویتخانوادهنهادافرادرکردنرپذیجامعهکردرکا

نو میرمهدی این در نیز دانشگاه شناسی جامعه گروه مدرس بایدزی، گفت: گذرانند، می ها خانواده در را بودن اجتماعی اولیه مراحل افراد اینکه بیان با گرد

شود.کاستهجامعهانحرافاتازتابدهیمرواجبیشترخانوادهدرراشدناجتماعیمختلفعوامل

و قوانین این از فردی اگر افزود: کند، می ترسیم را ها فرهنگ مقررات، و قوانین اصول، واسطه به اجتماعی زنده موجود یک عنوان به انسان اینکه بیان با وی

دارد.وجودآنهابایرقهبرخوردامکانغیررسمیورسمینهادهایسویازکهبودخواهددارمشکلوروکجنکندپیرویقواعد

یابد.بهبودفرهنگیواجتماعیلحاظبهنیزاوضاعتاشودتالشمختلفابعاددرجامعهشرایطبهبودبرایبایدکرد:تاکیددانشگاهمدرساین

آ شدن نواخته به جامعه در باید اینکه بر تاکید با نابهنجاژوی افزایش یادآورشد: کنیم، می مشاهده را آن عواقب اینصورت درغیر کنیم توجه درریرخطرها ها ی

ن افزایش ها، گرانی همانند جامعه مشکالت متاسفانه دارد، مستقیمی رابطه اجتماعی و سیاسی اقتصادی، های بحران با اقتصادیرجامعه مشکالت و تورم خ

یابد.افزایشاجتماعیانحرافاتافرادتحملآستانهکاهشباوشوندگمیرسرددچارنوعیبهافرادتاشدهسببیربیکاو

پیامانتهای
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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