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ستادیستادیاخباراخبار

یهایارشهرایونانیوز،امید،وتدبیرنیوز،منجیلاقتصادی،شارگزیخبرپایگاهان/میزیارگزخبر۶
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۴وزرندفسنجانردرقانونیشکیپزساختمانافتتاح

نیوزبالغیخبرپایگاهشبستان/ایسنا،یارگزخبر۳

۵سالمتدرپژوهیآیندهپژوهشکدهوقانونیشکیپزمانسازاندیشکدهبینیهمکارتفاهمنامهامضای

۶شودائهارمناسبمانزدروبیشتردقتال،باکیفیتبابایدقانونیشکپزشناسیکاراتنظر

آنالینقدسیخبرپایگاه۱
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مثلثآنالینیخبرپایگاه۱
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۱۳گلنامبهیمخدرمادهمعضل

۱۷کروناازکترسناترسقطجنین،

۲۳اول)(قسمتکروناتابستانیرقبای

۲۵دوم)(قسمتکروناتابستانیرقبای

استانیاستانیاخباراخبار

۲۷لیشمااسانخردرنفرهشتشدنقغر

۲۷مانکراستاندرقانونیشکیپزانیعمراعتباریالردمیلیار32اختصاص



صدرمانکریخبرپایگاهان/خبرنگارباشگاهایرنا،سیما،وصدایارگزخبر۴

۲۸مانکرقانونیشکیپزمایشگاهیآزجدیدبخشهایواتتجهیزافتتاح

نیوزبالغیها،یارشهریخبرپایگاهحمایت/روزنامهایسنا/یارگزخبر۴

۲۹مانکراستانبهقانونیشکیپزمانسازییسرسفردرپروژهسهافتتاح

صدرمانکریخبرپایگاه۱

۳۰مانکردرزرتشتیموبدقتلروشنوسایه

کناریخبرپایگاه۱

۳۲گذشتهماه۳درتقلبیلکلیامشروباتمصرفاثربرمانشاهیکر6گمر

کتابنایخبرپایگاه۱

۳۳مانشاه)(کریحتشرلنساافتتاحتاسنقرقانونیشکیپزجدیدستپرسرانتصابازقانونی:شکیپزهایخبر

خبرالنساوای،آذرپیامیخبرپایگاه۲

۳۴یافتایشافزصددر۳۹دبیلاردرمانیدرسقطمجوزصدور

۳۴شدقغریبختیارومحالچهارایندهرودزدرلهسا۵۰نز

۳۵استگلستانگیداننرسوانحصددر۶عاملجاده

هاینبرترنیوز،شمالیخبرپایگاه۲

۳۶جسدیککشفبهگلستانقانونیشکیپزکنشوا

معاصر،داهبررداد،خرآنالین،قدسنیوز،اطصرنیوز،آفتابپوش،سرنیوز،نامهنیوز،دافرانتخاب،یخبرپایگاهسیما/وصداایلنا،برنا،یارگزخبر۴۶
پیامامروز،اصفهانا،میرزدیارسیتنا،اندیش،نوناطقان،خودرو،خبراقتصادی،صدراقتصادآنالین،ش،گستریا،آراربازس،فارکواآنالین،یهمشهرلف،ا

-اقتصاددنیایستان،جارا،مدآر،24رویدادباتو،کتابناترقی،اهرپالس،روزروزنو،نو،سالمها،ینبرتریا،ثرخبرخبر،ینآخرکنا،رخبر،گیلمازند،
آنالیناعتمادامید،وتدبیرنیوز،اعتدالآنالین،55نیوز،بهاراننیوز،روزآنالین،

۳۶بابلدرنوجواندختر2گمرتایید

ینآخران،ایرصداینیوز،منجیلتیک،انصاف،ان،جمارک،تابناآنالین،انایرانتخاب،یخبرپایگاهد/یزآفتابابتکار،روزنامهس/فاریارگزخبر۲۲
قمشرنیوز،صاحبنیوز،بالغدانا،آنالین،-اقتصاددنیایآنالین،55آنالین،گرکارآنالین،اعتمادس،پرسورترقی،اهرخبر،

۳۷انمازندربابلدرلهسا15و14دختر2کشیدخوداد:خبرانمازندرقانونیشکیپزکلمدیر

سالشعارجوان،یاآریخبرپایگاه۲

نفردوفوتبهمربوطیمدارکهاطالعاتی:نوجواندختر4مانهمزکشیدخوخبربهقانونیشکیپزکنشوا
۳۸است



۳۸شددادهتحویلخانوادهبهبابلینوجواندختردوجسدقانونی:شکیپز

کتابنایخبرپایگاهملی/مانآرروزنامه۲

۳۹بابلدربرنجقرصبادختردومانهمزکشیدخو

سفاریارگزخبر۱

۴۰خبرنگارروزمناسبتبهانتهراستانقانونیشکیپزکلمدیریکتبرپیام

بهکمکایبرارخودتیزبینچشمانخبرنگارخبرنگار:روزیکتبرباانتهراستانقانونیشکیپزکلمدیر
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ستادیاخبار

)۱۹:۴۸-۹۹/۰۵/۱۵(لبنانقانونیپزشکیبهکمکبرایقانونیپزشکیآمادگیشد؛اعالمبیروتدرانفجارپیدر

داد.خبربیروتدرانفجارپیردلبنانقانونیپزشکیکمکبرایسازماناینآمادگیازقانونیپزشکیسازمانرییس

گفت در آرانی مسجدی سازمانوعباس گفت: آنان به تسلیت و لبنان مردم با همدردی ابراز با ایسنا، با قانونیگو امورپزشکی در که دارد را آمادگی این ایران

دهد.انجامراالزمهاییرهمکالبنانقانونیپزشکیبادارد،انجامقابلیتقانونیپزشکیسویازکهاقداماتیدیگروهویتتشخیصبهمربوط

از کمک تقاضای مورد در درخواست کنون تا که این بیان با قانونیوی چنینپزشکی که زمانی هر وجود این با گفت: است، نشده لبنانی طرف سوی از ایران

هستند.داراراقانونیپزشکیوظایفحیطهدرکمکنوعهرآمادگیقانونیپزشکیکارشناسانشود،حرمطلبنانکشورسویازدرخواستی

پیامانتهای

یهاریارشهایونانیوز،امید،وتدبیرنیوز،منجیلاقتصادی،گزارشیرخبپایگاهمیزان/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۳۹-۹۹/۰۵/۱۵(وزرندرفسنجاندرقانونیپزشکیساختمانافتتاحکرمان؛

شد.آغازیگانرقانونیپزشکیکزرمساختمانوساختافتتاحوزرندرفسنجانشهرستانهایقانونیپزشکیکزرمساختمان

گزا خبر گزارش مربه صداوسیما بهرهبرداری مراسم در کرمان مرکز از قانونیکزری ،حیدپزشکی مررفسنجان رییس قانونیکزری گفت:پزشکی رفسنجان

م این حدودرمساحت و3کز مربع متر پانصد و آنزهزار تش300یربنای وسالن است ساختمان بهرهبردارمترمربع به هنوز بودجه کمبود علت به نرسیدهریح ی

است.نیازتومانمیلیون400تا300بهسالناینتجهیزوساختبرایو

شد.افتتاحکشورقانونیپزشکیرئیسمسجدیحضورباهمزرندشهرستانقانونیپزشکییراداساختمان

رئیس پورحبیبی گفته قانونیبه باپزشکی ساختمان این زرند بنازشهرستان ه230یر و مربع احداثرمیلیارد4ینهزمتر استانی و ابالغی منابع محل از یال

.استشده

داد.مساعدقولمجموعهاینبعدیمراحلتکمیلاعتبارتامینبرایکشورقانونیپزشکیرئیسمسجدی
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.شدآغازمربعهزارمترمساحتبهزمینیدریگانرقانونیپزشکیساختمانساختهمیگانردر

منوچه معاونرحاج قانونیی طپزشکی این آغازاجرای مراسم حاشیه در مرکشور این ساختمان ساخت گفت:برای دررح اختصاصرمیلیارد3یگانرکز یال

شودمیساختهقانونیپزشکیساختمانزودیبهیافتهو

یافت.اختصاصکرماناستانقانونیپزشکعمرانیاموربرایاعتباریالرمیلیارد32پرداختیچهارچوبهایازجرگفت:خاکشورقانونیپزشکیمعاون

ساختمان قانونیافتتاح ساختمانپزشکی افتتاح وزرند رفسنجان قانونیدر ساختمانپزشکی افتتاح وزرند رفسنجان قانونیدر وزرندپزشکی رفسنجان در

وزرندرفسنجاندرقانونیپزشکیساختمانافتتاحوزرندرفسنجاندرقانونیپزشکیساختمانافتتاحوزرندرفسنجاندرقانونیپزشکیساختمانافتتاح

رصدکرمانآینده،اقتصاداقتصادی،گزارشیرخبپایگاهمهر/ایرنا،خبرنگاران،باشگاهایسنا،فارس،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۵۶-۹۹/۰۵/۱۶(سالمتدرپژوهیآیندهپژوهشکدهوقانونیپزشکیسازماناندیشکدهبینیرهمکاتفاهمنامهامضای

شد.امضاکرمانپزشکیعلومدانشگاهسالمتدرپژوهیآیندهپژوهشکدهوکشورقانونیپزشکیسازماناندیشکدهمیانیرهمکاتفاهمنامهمیزان-یرگزارخب

همکارگزارخب راستای در - میزان مشتری دانشری و علمی موسسات اجرایی و پژوهشی علمی، تواناییهای و ظرفیتها از مطلوب استفاده منظور به و ک

شد.امضاکرمانپزشکیعلومدانشگاهسالمتدرپژوهیآیندهپژوهشکدهوکشورقانونیپزشکیسازماناندیشکدهمیانیرهمکاتفاهمنامهبنیان،

سازمان رییس آرانی، مسجدی عباس روزه دو سفر حاشیه در تفاهمنامه قانونیاین برپزشکی عبدالرزاق امضای به کرمان، استان به همراه هیئت رییسزو گر،

رسید.کرمانپزشکیعلومدانشگاهسالمتدرپژوهیآیندهپژوهشکدهرییسدوست،حقاکبرعلیوکشورقانونیپزشکیسازماناندیشکده

همکا ایجاد تفاهمنامه این امضای از مشترهدف تقویتری و پژوهشی تحقیقاتی، آموزشی، نیازهای رفع برای آموزشی و پژوهشی علمی، زمینههای در ک

است.سالمتنظامدربخشیبینیهایرهمکا

مشت پژوهشهای و مطالعات مدارانجام و اسناد انتشار و تألیف و تدوین طرفین، نظر مورد کالن موضوعات زمینه در پژوهی آینده جملهرک، از ... و علمی ک

وزرندفسنجانردرقانونیشکیپزساختمانافتتاحسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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است.تفاهمنامهاینقالبدریرهمکازمینههای

پیام/انتهای

نیوزبالغیرخبپایگاهشبستان/ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۴:۰۲-۹۹/۰۵/۱۵(شودارائهمناسبزماندروبیشتردقتباال،باکیفیتبایدقانونیپزشککارشناسینظرات

شود.ارائهمناسبزماندروبیشتردقتباال،باکیفیتبایدقانونیپزشککارشناسینظراتگفت:کشورقانونیپزشکیسازمانرئیسمقامقائم

خب خبرنگار گزارش بررگزاربه عبدالرزاق رفسنجان از شبستان (زی چهارشنبه عصر جدید15گر ساختمان افتتاح آیین در ( قانونیمرداد گفت:پزشکی رفسنجان

دهد.ارائهنهاداینپرسنلومراجعینبهشأنخوردرخدماتکهاستاینکشوردرقانونیپزشکیتالشوسعیتمام

سازمان رئیس مقام قانونیقائم تصپزشکی خدماترکشور ارائه در تالش این بیشتر کرد: تشیح معاینات، های بخش درردر تا است آزمایشگاهی امور و یح

کیف های پرونده در که قضایی مراجع های استعالم به بتوانیم اول کارشناسیردرجه نظرات حقوقی های پرونده یا قانونیی دادهپزشکی پاسخ است نیاز مورد

شود.

کارشناسی نظرات این اینکه به اشاره با قانونیوی هستندپزشک مردم ما مراجعین داد: ادامه شود؛ ارائه مناسب زمان در و بیشتر دقت باال، باکیفیت باید

تک دارو سعی نیز ما شود؛ انجام باید که است رییسی اهلل آیت دوره در خصوص به قضائیه قوه شعارهای از یکی مردم درریم که نیازهایی حداقل پزشکیم

کنیم.برآوردهرامراجعینخواستهبتوانیمتاکنیمفراهماستنیازموردقانونی

تصزبر نیازهارگر این از یکی کرد: فییح مناسب اینکهزفضای یا است مصدوم یا دارد مشقاتی شخص این کند می مراجعه رجوعی ارباب که زمانی است یکی

شود.رعایتقانونیپزشکیدرمسائلاینیکیزفیلحاظازکردیمسعیلذااستخاطرآزردهوداغدارکهکندتأییدراجسدبایدودادهدستازرایزیزع

سالمتدرپژوهیآیندهپژوهشکدهوقانونیشکیپزمانسازاندیشکدهبینیهمکارتفاهمنامهامضایان:میز|خبرخبرادامهادامه
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ساختمان گفت: قانونیوی برداپزشکی بهره به امروز تشررفسنجان بخش و مرحله این در معاینات بخش و رسید راهری اعتبار تأمین با نزدیک آینده در یح

شد.خواهدیزاندا

تکزبر باید هم مراکز این تخصصی کارمندان و پزشک اینکه به اشاره با ادامه در کرد:رگر خاطرنشان شوند؛ قانونییم بخشپزشکی در سخت مشاغل از یکی

تش و معاینات استرهای کازیح استریرا قرار و هستند مواجه خاصی شرایط با محیط این در تک30کنان پس کنند خدمت محیط این در هارسال آن یم

دهند.ادامهخودفعالیتبهبتوانندآسودهیرخاطباهاآنتااستکاردستوردرمناسب،روانیروحیبسترآوردنفراهمومناسبیکیزفیفضایازاعم

شود.تأمینمناسبییکیزفیفضایروانیوروحیلحاظازبایدکهشوندمیمواجهفوتوقتلهایصحنهبامحیطایندرکنانرکاکرد:بیانوی

ماهیانه گزارش این اساس به800بر قانونینفر شدهپزشکی واقع مردم مسکونی محل در و نداشته خاصی مکان گذشته در که کنند می مراجعه رفسنجان

بود.

اداره جدید قانونیساختمان مساحتپزشکی در و3رفسنجان کل500هزار اداره سوی از اعتبار تأمین با زمین مربع قانونیمتر وپزشکی کرمان استان

گرفت.خواهدقراریربردابهرهموردآیندهدروشودمیاحداثتومانمیلیون400اعتبارباآنیحرتشسالنوشدایجادرفسنجانیردادگست

605پیام/پایان

)۰۳:۱۲-۹۹/۰۵/۱۶(اعتیادمعضلبودنوجهیچندبهتوجهلزوم

مسائل که است وجهی چند موضوع یک اعتیاد است افزوده اعتیاد تبعات دامنه بر معتادان سن کاهش کنار در آنها به دسترسی سهولت و تنوع مخدر، مواد شیوع ایرنا- مشهد-
دارند.یرموثنقشآنتشدیدوبروزدرجامعهاقتصادیوفرهنگیخانوادگی،

بروز زمینهساز و میکند تهدید را سنی و جمعیتی گروههای همه که میشود محسوب عمومی سالمت آمیز مخاطره مهم چالشهای از مخدر مواد به اعتیاد

اخالقی،ربسیا جنبههای در افراد روان و جسم سالمت تهدید بر عالوه و ندارد شخصی و فردی جنبه فقط اعتیاد است. اجتماعی انحرافات و آسیبها از ی

گذارد.میجایبریرناپذیجبرانویانبارزآثارنیزجامعهاقتصادیواجتماعی

اجتماعی آسیبهای و افزوده مخدر مواد به اعتیاد تبعات دامنه بر معتادان سن کاهش و آنها به دستیابی سهولت و تنوع روانگردان، و صنعتی مخدر مواد شیوع

شودائهارمناسبمانزدروبیشتردقتال،باکیفیتبابایدقانونیشکپزشناسیکاراتنظرشبستان:|خبرخبرادامهادامه
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همجوا به توجه با رضوی خراسان استان و داده افزایش عمدهتررا عنوان به افغانستان با وری افیونی مواد قاچاق اصلی قربانیان از مخدر مواد تولیدکننده ین

است.آنبهاعتیاد

سالم جوانان جوامع، اکثر پرداختهاند،۲۰تا۱۵در مخدر مواد از استفاده به معتادان یا و نامناسب دوستان با معاشرت اثر در یا و تجربه کسب برای که سالهای

اثرربیشت در همچنین و کنجکاوی حس روی از و صحیح تربیت و خانوادگی پشتوانه نداشتن علت به گروه این دهند، می تشکیل را معتاد افراد طیف ین

در میشوند مخدر مواد به اعتیاد دچار و نموده تجربه را مخدر مواد بار اولین برای میکنند، تشویق مخدر داروی از استفاده به را آنها که کسانی با معاشرت

تعداد میان بهزاین اعتیاد دام در گرفتارشدن مستعد توجهی قابل شکل به نیستند برخوردار صحیحی تربیت از که کسانی عنوان به طالق فرزندان از یادی

هستند.مخدرمواد

سازمان اعالم اساس قانونیبر وپزشکی هزار چهار مح۴۷۲کشور، مخدر، مواد سوءمصرف اثر بر پارسال کشوررنفر در چندگانه مصرف و مخدر داروهای ک،

آن از قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند. دست از را خود و۲۱.۸جان هزار با تهران های استان مدت این در است. داشته افزایش ،۱۴۴درصد

داشتند.رافوتیتعدادینربیشتمورد۳۲۳بارضویخراسانو۴۰۱بافارس

رضویخراساندرمعتادهزار۱۳۰حضور

استان در مخدر مواد به معتادان گفت: هم رضوی خراسان مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای سوم۱۳۰دبیر دو حدود میشوند. زده تخمین نفر هزار

همچنین هستند. متاهل هم اینکمعتادان طلبی۹هم لذت کنجگاوی، شده، انجام که تحقیقاتی طی و دارد وجود رضوی خراسان در متجاهر معتاد هزار

است.بودهمخدرموادبهافرادگرایشمواردجملهازهمساالنگروهفشارو

به نزدیک پارسال که این بیان با صالحی حسین هرمیلیارد۱۵۰محمد استان این در متجاهر معتادان آسیب کاهش و درمان منظور به اعتبار شدهزیال ینه

داده نشان تجربه افزود: پیشگیآاست برای چونرگاهیرسانی کنند عمل فعاالنهتر باید خصوص این در رسانهها و است مهم بسیار اعتیاد از نقشی میتوانند

کنند.ایفااجتماعیآسیبهایکاهشوخانوادههایزساگاهآدرمهمی

پیشگی حوزه در داد: ادامه طروی اجتماعی صیانت و درمان حوزه در و اعتیاد از یاری زندگیرح طیگران همچنین اجراست. حال طردر دیگر از نجات حرح

پیشگی و مخدر مواد با مبارزه حوزه در که است سارهایی توانمند و حوزه این در فعال سمنهای شناسایی با اعتیاد از اززی حمایت معتادان، درمان آنها، ی

میشود.اجرامخدرموادمصرفمراکزوپاتوقهایرآوجمعوموادمخدرفروشندگانمحالتیزپاکساومعتادانپذیرآسیبخانوادههای

رضوی خراسان مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای طگفت:دبیر کرونا شیوع پی آوردر جمع شدنرح آماده از بعد و شد متوقف متجاهر معتادان ی

و هزار مرحله چهار طی تاکنون و شد آغاز دیگر بار امسال ماه اردیبهشت از شرایط شدن مهیا و آنها تدوین و بهداشتی جمع۶۰۰پروتکلهای متجاهر معتاد

شدهاند.یرآو

تعداد این از افزود: از۳۰آزمایشصالحی بعد معتادان بودو مثبت ماده۱۴نفر مراکز به باشند نداشته کرونا عالیم که صورتی در قرنطینه داده۱۶روز ارجاع

میشوند.

ن به اشاره با کشور۲.۷خروی در میزان این داد: ادامه استان این در اعتیاد شیوع و۵،۴درصدی است استاندرصد در باید امسال که اقداماتی جمله از

است.مخدرموادشیوعخرنتثبیتگیردقراردستگاههاتوجهموردرضویخراسان

اعتیادازناشیمیروگرممیزانافزایش

م میزان گفت: رضوی خراسان مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای درمانی کمیته امسالردبیر نخست ماه سه در در اعتیاد اثر بر میر و است۱۴۱گ بوده نفر

هستند.مردبقیهونزنفر۱۵تعداداینازواستیافتهافزایشدرصد۳۴پارسالمشابهمدتبهنسبتکه

هم امسال نخست ماه چهار در افزود: اشرفی پارسال۱۳وحید مشابه مدت به نسبت که شد ضبط و کشف رضوی خراسان در مخدر مواد انواع درصد۲۲تن
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است.یافتهافزایش

گی سخت میزان به توجه با داد: ادامه کمتروی بیشتریها است افغانستان مرز سمت از مخدر مواد ورودی خراسانرین به استانها سایر از مواد میزان ین

د پاکستان، به افغانستان سمت از مخدر مواد میآید. واردررضوی مجاور استانهای راه از و فرستاده کشور جنوبی استانهای سواحل و فارس خلیج و عمان یای

میشود.رضویخراسان

رضوی خراسان مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای درمانی کمیته اینکدبیر هم که این بیان ورم۷۵۰با درمانی مادهرم۱۰کز ت۱۶کز به اجبارمربوط یرک

ماده مراکز از مورد دو افزود: است فعال رضوی خراسان و۱۶در است دولتی غیر مورد هشت و مدولتی یک اخیر ماه یک راهرطی سبزوار شهرستان در کز

استزاندا شده می چهار حیدرو تربت قوچان، نیشابور، در هم اندارکز راه سال پایان تا جام تربت و کهزیه شد خواهد مراکزی این از کدام هر ۲۰۰ظرفیت

است.نفر

ارد افزود: باواشرفی اول فاز در و نفر هزار سه پذیرش نهایی ظرفیت با آباد حسن پایان۵۰۰گاه تا نفر هزار ظرفیت با آباد برزش ارودگاه و آینده ماه سه در نفر

شد.خواهدآمادهسال

اینک هم داد: ادامه بسترم۹۰وی مرکز دو مدت، کوتاه مدت،ری بلند اقامتی مرم۱۶کز هفت و آسیب کاهش مرکز چهار و حمایتی سارکز توانمند درزکز ی

است.فعالاستان

گفت: رضوی خراسان مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای درمانی کمیته اعتیادرخطرناکتدبیر سن پیشگی۱۸یرزین و است بردهرسال سمت همین به ی

و است شده شروع دبیرستان و دبستان از و بیابدشده تداوم باشد قرار اگر کرونا شیوع به توجه مجابا صورت به وزآموزشها بود خواهد وی یرزسرفصلها

است.مستقیمدبیرستاندرومستقیمغیرصورتبهدبستاندرآموزشهاامااستآمادههمساختها

افزود: د۹۵اشرفی هم جامعه سالم افراد که است این ما تالش تمام و هستند سالم جامعه افراد از پیشگیردرصد نشوند مواد دیررگیر مدت، طوالنی راهی ی

کنیم.کترحیرپیشگیسمتبهبایدیهارسیاستگذادرلذااستپایینیموفقیتدرصددارایوبرینهزهدرمانامااستموثرامابازده

اعتیادبامبارزهبرایبخشیگاهیآ

پیشگی - فرهنگی کمیته مهمتردبیر که این بیان با هم رضوی خراسان مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای کهری است این اعتیاد اجتماعی و فردی پیامد ین

میاندازد.خطربهجدیطوربهراجامعهسالمتومیشوداخالقیوفرهنگیهنجارهایوارزشهاازیربسیاسقوطزمینهساز

نظ ترمحسن مهم مخدر، مواد پدیده فرهنگی، نفوذ و تهاجم در افزود: عامری وین رود می شمار به جوامع اخالقی انحطاط و کشیدن تباهی به بتوانِل شاید

جامعهرمهمت در مفیدی عنصر توانست می که معتاد فرد که چرا برشمرد خانواده و اجتماع در مفید عنصر یک ناکارآمدی را اعتیاد اجتماعی و فردی پیامد ین

میشود.ناکارآمدوناسالمعنصریکبهتبدیلباشدیربش

سال از کشور در مخدر مواد با مقابله رویکرد داد: ادامه معضل۱۳۷۵تا۱۳۵۸وی این کاهش در مطلوب نتیجه به منجر که بعد و بود عرضه با مقابله بر مبتنی

سا فرهنگ با باید و نداشته مطلوبی اثربخشی فعالیتها این هم باز ولی گرفتند قرار توجه مورد هم با توام تقاضا و عرضه با مقابله وزنشد بخشیآی گاهی

داد.افزایشراآسیبهااینبهنسبتعمومیدغدغهجامعه

سارنظ فرهنگ با و شود تبدیل خانوادهها بین و جامعه در مهم دغدغه یک به اعتیاد اجتماعی آسیب باید داشت: اظهار وزی بهآی و مردم بخشی، گاهی

کرد.آشنااعتیادآسیبهایباراجوانانونوجوانانخصوص

آنالینقدسیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۴:۴۱-۹۹/۰۵/۱۶(99کنکوریرگزاربزمانتغییرنیافتنتاکروناآمارافزایشازگذشت؛کههفتهایدراجتماعیاخبار

منصو «قاضی جسد تحویل - (پانا) برتهران ممنوعیت ایران، در کرونا آمار افزایش خانوادهاش، به برگزاری» زمان نیافتن تغییر محرم، مراسمهای برخی سراسرگزاری آزمون سالری ی
شد.یرسپکههفتهایدربوداجتماعیحوزهاخبارینرمهمتازبخشیاستبازنگشتهکشوربهکهصادراتیارزهایبررسیبرایرئیسیدستورو99

مرو ادامه در گرفت. قرار کرونا ویروس شیوع تاثیر تحت اخبار این بیشتر که شد منتشر اجتماعی حوزه در متعددی اخبار مردادماه از هفته دومین برردر ی

است:آمدهحوزهاینرویدادهایینرمهمت

ایراندرکروناآمارینرآخ

تاکنون ایران در کرونا شیوع ابتدای از بهداشت، وزارت اعالم و317طبق بیما483هزار به ورنفر شدهاند مبتال کرونا و17ی بیما802هزار این اثر بر نیز یرنفر

و دادهاند دست از را خود بیما4129جان این شدید وضعیت در نیز بیماران از هفتههایرنفر طی همچنان که است حالی در این دارند. قرار مراقبت تحت ی

دارند.قراریربیماهشداروقرمزوضعیتدرکشوراستان26گذشته

استان6درکرونامیروگرمباالیشدت

اپیدمیولو کمیته اعالم اساس بیماژبر کوویدری به19ی منتهی هفته در م10، و ابتال موارد که چند هر ثباترمردادماه اما است، باال نسبتا کرونا از ناشی گ

م و ابتال باالی شدت مدت، این در همچنین شود. می دیده آن در نزولی مختصر تغییرات بهرو مربوط و6گ تهران فارس، اردبیل، لرستان، زنجان، استان

است.بودهشرقیآذربایجان

محرممراسمهایبرخییرگزاربممنوعیت

از ب20کمتر و است مانده باقی محرم ماه آغاز به عزادارگزارروز مراسمهای ملیری ستاد اعالم طبق شد قرار که است مردم دغدغههای از یکی ایام این در ی

ای اعالم طبق و شود تدوین آن برای دستورالعملی کرونا، با حرمقابله ستادرج دستورالعمل خالف محرم ایام در تجمع اصل بهداشت، وزارت کل معاون یرچی،

عزاد مراسمهای و هیأتها که میدهیم اطمینان مردم به ما و شده رعایت موارد این همه اما است؛ موارکرونا کامال تشکلهایزی و کرد خواهند رعایت را ین

بود.خواهندبهداشتیمسائلرعایتبراینمونهینربهتمذهبی

کروناواکسنساختبرایایرانیگروه5تالش

گفته به بنا و دارد قرار ایران جمله از مختلف کشورهای محققان کار دستور در کرونا ویروس شیوع ابتدای از که است موضوعاتی از یکی کرونا واکسن تولید

حداقل نمکی روی5سعید بر ها واکسن این بالینی مطالعات که است قرار زود خیلی و کنند می کار ایران در واکسن ساخت روی بر ایرانی برجسته بسیار گروه

بیما روی بر ایران در جهان، در کرونا پاندمی طول در همچنین شود. آغاز بیمارانسان، مانند غیرواگیر های بیماری سایر و دیابت عروقی، و قلبی های یری

است.انجامحالدرخدماتارائهنظامدرایگستردهکارشایع،های
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کروناایامدرکنکوردومینیرگزارب

ب کرونا، ویروس شیوع از سراسرگزارپس آزمونهای سراسری آزمون دومین و افتاد تعویق به بار چندین کشور در ارشدری کارشناسی کنکور کرونا، ایام در ی

از99سال بیش رقابت با امروز که سال691است ارشد کارشناسی صندلیهای کسب برای داوطلب با99هزار کشور سراسر عالی آموزش مراکز و دانشگاهها

بود.شدهگزارربیردکتکزرمتمنیمهکنکورگذشتههفتهشد.گزارربامتحانیحوزههایدربهداشتیدستورالعملهایرعایت

نکردتغییر99کنکوریرگزاربزمان

همهگی از پیشگیرپس راستای در و کشور در کرونا ویروس کنتری و بیماری برل زمان کرونا، دررگزاری افتاد. تعویق به بار چندین سنجش سازمان آزمونهای ی

حداکث رعایت با آزمونها این شد قرار برنهایت مردادماه در بهداشتی پروتکلهای سپری که هفتهای در شود. برگزار موضوع بررسی دنبال به شد شدنری گزار

ب سراسریا کنکور نشدن سالرگزار ب99ی مقرر موعد در آزمون این شد قرار اسالمی شورای مجلس برنامهردر اساس بر و ترتیب این به شود. قبلی،زیرگزار ی

میشود.گزارربکشورسراسرامتحانیحوزههایدربهداشتی،پروتکلهایکاملرعایتبامرداد،30پنجشنبهازوروزچهارطییرسراسکنکور

لبنانبهایرانکمکهایارسال

سپ که هفتهای آتشسوردر شد، شمارهزی انبار در مخا12ی شد باعث بیروت شمارزبندر حادثه این در شود. منفجر نیترات حاوی کشورزن این مردم از یادی

جمهو احمر هالل جمعیت و بهداشت وزارت ویژه به ایران دولت حادثه این پی در شدند. زخمی و اعالمرکشته لبنان مردم به کمک برای اعالم ایران اسالمی ی

ک اعالم طبق و کردند احمررآمادگی هالل جمعیت رئیس همتی، غذایی2000یم و72بسته به پزشکی9نزساعته ملزومات و دارو همچنین و غذایی مواد تن

شد.ارساللبنانبه

جنوبآبهایدر«ترال»صیدبرایهشدار

رو ترال(کف مهمتبصید از یکی به محیطر) فعاالن و صیادان دغدغههای محیطزین فعاالن موضوعی است شده تبدیل برزیست عالوه معتقدند یست

محیطرتخ دزیب آبزیایی،ریست محیطزیستگاههای معاون و میبرد بین از هم را دزیان محیطریست حفاظت سازمان یکزیایی ترال صید میگوید یست

آبهایزتهدید در همچنان صید نوع این اما دارد قرار متولیان کار دستور در جدی طور به ترال کشتیهای با برخورد چند هر است. کشور برای محیطی یست

محیط حوزه فعاالن و کارشناسان نگرانی موجب و است برقرار غیرمجاز صورت به کشور ازجنوب و قضاییه قوه اخیرا و است شده برایریست نظامی گانهای

دستو قضاییه قوه همچنین کردند. ورود صید قبیل این با دربرخورد نظامی نیروهای از و کرده صادر درری ترال صید مشاهده محض به که است خواسته یا

متوقفرد بودند، کرده کار این به اقدام که کشتیهایی از تعدادی نیز تاکنون دهند. تحویل قضایی مراجع به را متخلف افراد و کنند متوقف را کشتی یاها

محیط معاون الهیجانزاده، احمدرضا دزشدهاند. محیطریست حفاظت سازمان وزیایی فارس خلیج به مدتی بلند آسیبهای ترال صید اینکه بیان با یست

آسیبهایرد گفت: میکند، وارد عمان بسیارزیای ترال صید تخزیستمحیطی و است جبران قابل غیر و بزریاد مقیاس در اقیانوسهاریبهایی کف در گ

میکند.ایجاد

صادراتیارزهایبررسیبرایرئیسیدستور

سپ که هفتهای در فورهمچنین به تا داد دستور بازرسی سازمان به قضاییه قوه رئیس رئیسی، ابراهیم شد، کهری صادراتی ارزهای چهارم سه درخصوص یت

دهد.گزارشراآننتیجهوکندبررسیرااستندادهراآنگزارشدولتوبرنگشته

خانوادهاشبهی»رمنصو«قاضیجسدتحویل

ج طبردر «اکبر پرونده بررسی سابقریان اجرایی معاون منصوری» «غالمرضا نام قضاییه، قوه مطریاست پرونده این متهمان از یکی عنوان به شد.ری» ح

طب اکبر پرونده نهم ردیف متهم اینتراو پلیس سوی از که رایزنیهایی با بود قرار و بود باری ایران به بازداشت از پس بود شده برقرار امازپل شود گردانده

منصو غالمرضا جسد گذشت که هفتهای نیرویردر بینالملل پلیس رئیس شیرزاد، هادی سردار اتفاق این از پس شد. پیدا رومانی کشور در هتلی بیرون ی
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منصو غالمرضا پرونده خصوص در جمهورانتظامی الملل بین پلیس گفت: اینتری پلیس به نامهای ارسال با ایران اسالمی جسدری درخواست ضمن رومانی پل

غالمرضا کالبدشکافی نهایی نتیجه بخارست دادستانی البته دهند. ارائه را حادثه این وقوع خصوص در تکمیلی اطالعات تا کرد تقاضا پلیس این از متوفی،

مرمنصو آن اساس بر که کرد اعالم را وزارتری در مربوطه مقامات به دستور با کشور کل دادستان حال عین در است. بوده شتابزدگی و خشونت با او گ

پیگی خواستار مرکشور منصوری «غالمرضا سازمانرگ رئیس مسجدی، عباس گذشت، که هفتهای ر شد. قانونیی» جسدپزشکی تحویل خصوص در کشور

است.شدهتحویلقضاییمقامدستورباگفتخانوادهبه

)۰۶:۴۹-۹۹/۰۵/۱۶(یرمنصومتهمخصوصدرقضاییهقوهسخنگویتوضیحات

منصورگزارخب متهم خصوص در قضاییه قوه سخنگوی میزان- پیگیری گفت: اینتری و قضایی رمریهای بتوانیم تا است انجام حال در خارجه وزارت طرف و حقیقتزپل به و کرده گشایی
برسیم.ویباختنجاننحوه

گفترگزارخب در قضاییه قوه سخنگوی اسماعیلی، غالحسین – میزان منصووی متهم با ارتباط در و تهران رادیو با خانوادهرگو به وی جسد کرد: خاطرنشان ی

شد.سپردهخاکبهومنتقلاواقامتمحلاستانبهکهشدتحویل

مربوط اطالعات که است آن نیازمند حادثه این دقیقتر بررسی اما میآید، دست به اطالعاتی جسد معاینه وضعیت از کرد: خاطرنشان قضاییه قوه سخنگوی

بگیرد.قرارمااختیاردرویبهمتعلقنوشتههاییواسنادواقامتمحلهتلدوربینازشدهضبطتصاویرمانندرومانیکشوراز

پیگی و است شده منتقل ایران به فرد این جسد فقط کرد: عنوان اینتروی و قضایی رمریهای بتوانیم تا است انجام حال در خارجه وزارت طرف و گشاییزپل

برسیم.ویباختنجاننحوهحقیقتبهوکرده

در این از جا11پیش سال سازمانرمردادماه رییس قانونیی، منصوپزشکی متهم فوت علت نتایج آیا اینکه خصوص در خبرنگاران جمع مراجعردر به ی

حدود از بود: گفته خیر؟ یا است شده اعالم اینکه10قضایی جهت به و است شده انجام جسد معاینه و اولیه بررسیهای شد منتقل متوفی جنازه که پیش روز

پاتولو و شناسی سم حوزه ساژدر آماده برای آزمایشگاهی فرآیندهای امیدوازی است، طوالنی تشخیصی المهای پاسخری آینده هفته دو یکی در بتوانیم یم

کنیم.اعالمقضاییمراجعبهرا

پیام/انتهای

رویکردنامههفتهمجلهپارسینه/یرخبپایگاهحمایت/روزنامهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع
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)۰۴:۰۰-۹۹/۰۵/۱۹(تصویرارائهبدونیرمنصوقاضییرخاکسپامیدهد؛گزارشگرمیکماجرایپایاناز«آرمانملی»

مثلثآنالینیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۵۲-۹۹/۰۵/۱۶(گلنامبهیرمخدمادهمعضل

او اعتیاد ماده که هست سالی بیشترچند متاسفانه و شده دوستانه محافل نقل گل، بنام درری ماده این مصرف میشود. مشاهده کشورمان نوجوان و جوان قشر در هم مصرف ین
یافت.خواهدافزایشدقیقهدربار50تا20فردازقلبضربانیجوانا،رماسوختنازناشیدودبلعیدنازبعددقیقهچندشود.تنهامیقلبضربانافزایشباعثمدتکوتاه

مخد ماده اورمعضل اعتیاد ماده که هست سالی چند گل نام به بیشتری متاسفانه و شده دوستانه محافل نقل گل، بنام وری جوان قشر در هم مصرف ین

سوختن از ناشی دود بلعیدن از بعد دقیقه چند شود.تنها می قلب ضربان افزایش باعث مدت کوتاه در ماده این مصرف میشود. مشاهده کشورمان نوجوان

یافت.خواهدافزایشدقیقهدربار50تا20فردازقلبضربانیجوانا،رما

مخد ماده مرمعضل اعتیاد مطالعات گروه عضو گل نام به تحقیقاتری قانونیکز دکترپزشکی داد. هشدار خانوادهها به «گل» نام به جدیدی مخدر شیوع از

تا به گفت: قدیرزاده «زمحمدرضا عنوان به مادهای تفگی منظور به جوانان توسط شاهدانهرُگل» گیاه سرشاخههای و گلها اصل در که میشود مصرف یح

هستند.

ما نام به اروپایی کشورهای در که ماده این افزود: قویتروی اثرات میشود شناخته جوانا اعتیادری موجب آن مداوم مصرف و داشته حشیش به نسبت ی
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م اعتیاد مطالعات گروه عضو میشود. فرد تحقیقاترروانی قانونیکز خشکیپزشکی بیمورد، خندههای وحشتزدگی، با همراه حمالت اضطراب، سرخوشی، از

برد.نامجوانایرمامصرفعالیمعنوانبهناپذیریرسیاشتهایوگیزبیانگیسندرومی،رفراموشکاباال،قلبضرباندهان،

ما مصرف که تفکر این با نوجوانان و جوانان گفت: محققانروی اکثر اعتقاد به که است حالی در این میآورند روی آن مصرف به ندارد اعتیاد خطر یجوانا

است.خطرناکترروانگردانهایومخدرموادمصرفبهوروددروازهیجوانارماوحشیشمصرفاعتیاد،حوزه

گل مخدر ازرما(ماده مزیجوانا) اعصاب سیستم بر مستقیمی تأثیر که میآید بهحساب شاهدانه گیاه مشتقات از و کانابیسها نوعهای اثراتزکریر و دارد ی

میگذارد.جایبهمصرفکنندهفردبرایروانیوذهنیمخرب

هیدرو تترا شاهدانه، گیاه در موجود موثر ماده دارد. فراوانی روانی و جسمانی سوء آثار آن مصرف و میشود تهیه شاهدانه گیاه از گل تابناک، گزارش به

است.THCیاکانابینول

باال مقادیر حاوی که را شاهدانه گیاه گلدار ماTHCسرشاخههای گلرمیباشد میشود. شناخته «گل» اسم به بیشتر کشورمان در ماده این که مینامند یجوانا

میشود.نامیدهی»ر«سیگااصطالحدرکهمیکشندسیگارصورتبهومیپیچندکاغذیدرآنرااغلبومیشودتدخینًاغالب

شدنرما قرمز قلب، ضربان افزایش میکند. پیدا تغییر غیرطبیعی طور به فرد احساسات حالت، این در و میشود دستهبندی توهمزا مواد دسته جزو یجوانا

و بیمورد خندههای گلو، و دهان شدن خشک تمرچشم، عدم و گیجی رفتن، بهریسه تمایل آهسته، تکلم تعادل، و هماهنگی دادن دست از حواس، کز

گی گوشه ربط، بی و نامفهوم حرفهای بیان آلودگی، خواب و فراموشی پراشتهایی، غذا، با همزمان گلرمصرف مصرف نشانههای از افسردگی و خستگی ی،

بازدا کاهش خوابیدن، و خوردن عادات در تغییر ، تحصیلی افت مدت، کوتاه حافظه کاهش به میتوان گل مصرف مدت طوالنی آثار از اجتماعیرمیباشد. ی

نمود.اشارهگیزبیانگیسندرموخشونتویرگیردورفتاردر

مارمشکالت مصرف مدت طوالنی آثار از نیز سرطان و توهمریوی به توجه با و میدهد افزایش نیز را رانندگی در پرخطر رفتارهای گل مصرف میباشد. یجوانا

میدهد.افزایشراتصادفاحتمالرانندگی،درکزرتمکاهشوهماهنگیعدموبیناییحسدر

بز نمایش و وجود ابراز کنجکاوی، حس میآورند. روی گل مصرف به مختلف دالیل به جوانان و همساالنرنوجوانان فشار و گروه به تعلق احساس شدن، گ

ما به جوانان و نوجوانان عالقه دالیل از بهرمیتواند بیشتر مواد سایر به نسبت جوانان میشود باعث گل نبودن اعتیادآور غلط تفکر دیگر طرف از باشد. یجوانا

بطو آورند روی هستیم.رحشیش جوان خانمهای در بخصوص کشورمان در «گل» جمله از و شاهدانه مشتقات مصرف افزایش شاهد اخیر سال چند در یکه

کردهاند.یافترددیگرانازآندربارهنادرستیاطالعاتچونمیکنند،تلقیبخشآرامشراگلمصرفجوانان،ونوجوانانبرخی

ماربسیا و است بوده گل کردهاند، تجربه که را مادهای اولین مخدر، مواد کنندگان مصرف از افرادیری بسا چه میباشد. پرخطرتر مواد به ورود دروازه یجوانا

آوردهاند.رویخطرناکیموادچنینسمتبهگلمصرفازپسونداشتهاندتمایلیشیشهوهروئینهمچونموادسایربهنسبتابتدادرکه

پ روان افسردگی، اضطراب، جمله از شناختی روان اختالالت از انواعی بروز ساز زمینه گل مارمصرف است. خودکشی و عمدتریشی دریجوانا بخشهای به ًا

کنت و دارند وجود مغز از مشخص قسمتهای در که هستند کارهای چند نورونهای شامل بخشها این میزند. صدمه مغز رشد اجتماعیرحال رفتارهای ل

بسیا بر گل مصرف دارند. برعهده را مدت کوتاه حافظه و کنترفرد و دقت نیازمند که مهارتهایی از هوشیاری و میگذارد تأثیر هستند، تمرل هماهنگیری، کز،

ما کننده مصرف فرد مناسب واکنش بطورو میشود. مختل زمانریجوانا در و میشود مشکل دچار نیز صداها و عالیم به واکنش فواصل، تشخیص در یکه

باشد.گلمصرفشما،نوجوانتحصیلیافتدالیلازیکیشایدمییابد.افزایشکنندهمصرففردتصادفاحتمالرانندگی

ما درازمدت بیانگیرمصرف به میدهدزیجوانا ازدست را خود اجتماعی روابط میشود. بیانگیزه خود آرزوها و اهداف همه به نسبت فرد و میانجامد مزمن گی

میبایست روانگردان و مخدر مواد سایر مانند نیز کانابیس به اعتیاد درمان میشود. موفقیت و پیشرفت تالش، به عالقه کاهش دچار یازو روانپزشک نظر یر

میباشد.افراداینکاملبهبودیموانعازیکیدرمانبهتمایلعدموگیردصورتمتبحرپزشک
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بیقرا ازجمله روانی مشکالت دچار نکردن مصرف صورت در گل قلب،رمصرفکننده ضربان افزایش میشود. شدید اضطراب و وحشتزدگی قلب، تپش ی،

س ، پارانویا و عصبی رفتارهای بیخوابی، حراشتها، عملکرد در اختالل باال، سرخوشی احساس حافظه، در اختالل جملهرگیجه، از وحشتزدگی حمالت کتی،

میکند.مصرفگلکهاستفردینشانههای

خواب به باید یازوالدین قرمز چشمان داشتن خواندن، درس برای انگیزه کاهش درس، کالسهای از مکرر غیبت و تحصیلی افت بداخالقی، خوابی، کم یا یاد

خط تا کنند دقت و... انزوا و تنهایی به میل افزایش بددهان، بوی شفاف، تزرگاهی خوردنی، صورت به ماده این نباشد. فرزندانشان متوجه ممکنری ... و یق

گیرد.قرارمصرفمورداست

ما ایسنا، گزارش قازاربه اطالعاتریت کرد: اظهار میآورند، مخدر ماده این به رو گل ماده بودن آور اعتیاد عدم بر تصور با افراد برخی اینکه بیان با با یان

هستند.لذتکسبپیدرآنانونیستدرستمادهاینعوارضدربارهجوانان

بسیاررقازا گل ماده سمت به مصرف گرایش اینکه بیان با بدنیزیان عالیم تغییر مانند عوارضی چه گل مصرف نمیدانند جوانان طرفی از کرد: اظهار است، یاد

ح کندی درو را و... تمرکت کاهش بدنی، سیستم در نقص شامل نیز گل مصرف مدت بلند عوارض دارد. سطحرپی کاهش و شغلی و تحصیلی مشکالت کز،

است.یرهوشیا

تص میگذرانند، شکل چه به را خود فراغت اوقات و میکنند دوستی افرادی چه با فرزندانشان باشند مراقب باید خانوادهها اینکه بر تاکید با کرد:روی یح

شود.انجاممداومبایدکارهااینولیکرد،گزاررباستانهاازنیمیدرروز10طیراگلمخدرمادهباآشناییکمپینیستیزبهسازمان

او اعتیاد ماده که هست سالی بیشترچند متاسفانه و شده دوستانه محافل نقل گل، بنام میشودری مشاهده کشورمان نوجوان و جوان قشر در هم مصرف ین

مصرفولعوحرصاز:عبارتستگلمخدرمادهعوارضینرشایعتازگلبرخیمصرفعوارضوعالئم

اشتهاکاهش

خوابمشکالت

نزودادندستاز

عصبانیتویرپرخاشگ

یرپذییکرتح

یرقرابی

شبانهکابوسهای

مصرفاثرات

ذهنیتوهم

صداورنگکرددرتغییر

اشتهاافزایش

چشمهاسرخی

اطرافبهبیتوجهیوگیجی

اضطرابافزایشوقلبضربانشدنتند

دهانبزاقکردنکفوشدنخشکتشنگی،احساس

مدتکوتاهٔهحافظومدتبلندٔهحافظآسیب
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دیگ عوارض گل مخدر ماده این مدت بلند مصرف است مخدر ماده این مصرف مدت کوتاه عوارض شامل است شده قید باال در آنچه همراهرالبته به نیز ی

میکنیم.اشارهآنهابهکهدارد

حافظهرفتندستاز

یریادگیاختالالت

اخالقینوسانات

جنسیمیلکاهش

ترت دنبال به که دارند وجود کمی افراد اند داده نشان گلتحقیقات مخدر ماده مصرف درخواسترک روند اخیر سالهای در اما هستند، مخدر ماده این ک

ت به مربوط مسایل خصوص در سالها که کلمبیا دانشگاه از داول مک دیوید دکتر است کرده پیدا افزایش شدت به مخدر ماده این برای مادهردرمان این ک

بسیار باید که نکتهای است. دشوار بسیار میکنند استفاده آن از روزه هر بصورت که افرادی در مخدر ماده این به درمان روند است، معتقد کرده تحقیق مخدر

بسیا است. مخدر مواد سایر از استفاده و ورود اصلی دروازه واقع در مخدر ماده این از استفاده که است این داشت توجه آن استفادهربه حال در که افراد از ی

ت فرآیند شد گفته نیز پیشتر که همانطور اند. نموده آغاز مخدر ماده این از را خود اعتیاد و هستند شیشه و کراک مانند وحشتناک بسیار مخدر مواد کراز

دا را مخدر ماده این نهادن کنار قصد چنانچه میشود توصیه بنابراین دارد قرار ذهنی روشهای مبنای بر بیشتر مخدر ماده تراین مشاوره از حتما اعتیادرید ک

نمایید.استفاده

نا ماده، این رویه بی مصرف دالیل از یکی کرد. استفاده را آنها نباید و است مخدر مواد، این که نمیدانند واقعا جوانان از ماآخیلی جوانهای است. گاهی

ما که اند کنیم.رشنیده استفاده هم ما میگویند خودشان با دلیل همین به میشود، استفاده دارو عنوان به حتی و است مجاز دیگر کشورهای در جوانا ی

دارد.راترساندنشانقصدفقطواستاشتباهکامالهشدارشمیدهد،هشدارآنهابهکسیوقتیمیکنندفکرحتی

پرخاشگ یا رانندگی وار دیوانه شکل به ماده این تاثیر تحت نفر یک کاروقتی هر به دست است ممکن میکند مری باعث که کارهایی بزند، یاری خودشان گ

میشود.نزدیکانشان

ما سوختن از ناشی دود بلعیدن از بعد دقیقه چند شود.تنها می قلب ضربان افزایش باعث مدت کوتاه در ماده این فردازرمصرف قلب ضربان تا20یجوانا،

از50 حالت این یافت. خواهد افزایش دقیقه در تا20بار مدا3دقیقه هرچند داشت خواهد دوام مصرفرساعت با قلبی حمله خطر افزایش بر دال متقنی ک

مارما در موجود کانابیویدل مقابل، در ندارد. وجود کاهشریجوانا درد، تسکین به توان می میان آن از که باشد داشته مفیدی درمانی تاثیرات تواند می یجوانا

ما مصرف با نیز برند می رنج روده التهاب از که کسانی حتی کرد. اشاره آرتروز به مبتال بیماران در درد کاهش و کودکان در صرعی احساسرحمالت یجوانا

داشت.خواهندیربهت

ما طرمصرف از موضوع این و شود تعادل حس خوردن هم بر باعث تواند می هماهنگی،ریجوانا تعادل، ایجاد در که مغز از بخش دو گرفتن قرار تاثیر تحت یق

ج تغییر نتیجه در که دهد تغییر را شما در زمان حس تواند می روانگردان ماده این همچنین شود. می ایجاد دارند دخالت ایستادن نحوه و واکنش یانرزمان

گیرد.میصورتمخچهبهخون

غرسیمسایتمنبع:

تابناکسایت

یاتوزروسایت
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)۲۰:۱۲-۹۹/۰۵/۱۸(کروناازترسناکترسقطجنین،است؛درآمدهصدابهکهیرخطزنگ

موسویساداتزهرهاجتماعی-گره

خط زنگ را آن و میکنند شدید نگرانی ابراز سقطجنین به نسبت هنگامیرکارشناسان اتفاق این میدانند. کشور جمعیتی هرم دور نهچندان آینده برای ی

نگرانکنندهت بوی و تاررنگ در بار نخستین برای که میگیرد خود به نری بهریخ ایران جمعیت رشد بهزخ نسبت گذشته سال در زادوولد آمار و رسیده یک یر

عاطفی94،25سال پیوند قید دالیلی، به بنا که مادرانی و بگذارند دنیا این به پا هیچگاه نیست قرار که جنینهایی داستان بنابراین است. داشته کاهش درصد

جدیدت است. داشته قابلمالحظهای افزایش اخیر سالهای در که موضوعی است. دردناک البته و تأملبرانگیز بسیار میزنند، را درونشان زنده موجود ینربا

سال به مربوط بهداشت وزارت رسمی ال96آمار محمدباقر گفته به آن طبق بر که بینراست ساالنه وزارتخانه این آموزشی معاون مورد500تا300یجانی هزار

تنها تعداد این از که میشود گزارش کشور در روزانه10سقطجنین یعنی این است. قانونی آما1000درصدش میشود. کشته کشور در محمدمهدیرجنین که ی

حدود مورد در موثقی آمار من «البته میگوید: آن درباره جنینشناسی علمی انجمن رئیس هم700آخوندی، رسانهها در که دیدهام هم را سال در سقط هزار

بیشتر قطعاخیلی دقیق آمار است. شواهد و قرائن از برداشت و نیستند دقیق آمار اعداد، این تازه است. شده هم بیشتر میزان این حتماتاکنون و کردم اعالم

دا قانون ما که است حالی در این است. اعداد این غیرقانونیراز سقط تعداد این از هم و داد کاهش را سقط کلی آمار هم آن، درست اجرای با میتوان و یم

»کرد.یرگیوجلشدید،تبعاتوعوارضبا

نابخشودنیجنایتیحیات،حقاززندهموجودیکعمدیکردنساقط

باردا توقف یعنی مجوزر«سقط» صدور قانون، مطابق میگویند. نیز جنایی آن به که عمدی تا درمانی سقط از دارد، انواعی و جنین رشد از مرحله هر در ی

است: شرط سه داشتن به منوط درمانی» بیما1«سقط ناقصر- یا عقبافتادگی علت به که جنین حی موجب بودن بیمارالخلقه یا است مادر مادررج ی

تأیید با و معتمد و متخصص پزشک سه تشخیص با شرط این احراز باشد؛ توأم جانی تهدید با قانونیکه بود.پزشکی نشده2خواهد دمیده روح هنوز -

(چهارماهگی)؛ روح ولوج از پیش مرحله در جنین داشتن قرار یعنی رضایت3باشد درزن،ز- حضور با باید قانونین اعالمپزشکی درخواست فرم تکمیل و

نگهدا برای باردار مادر ناتوانی و جسمی اختالل براثر خودی» به خود «سقط کند. وررضایت پزشک یا مادر دخالت و خواست بدون خود، رحم در جنین ی

خودی به خود یاربهصورت خاص داروهایی از استفاده با خود فرزند آوردن دنیا به برای تمایل عدم دلیل به مادر اینکه یعنی جنایی» «سقط اما میدهد. خ

باردا خاتمه به اقدام مخصوص وسایل و ابزار شراستعمال ازنظر کار این میکند. مهدوی،ریاش امیرحسین سید گفته به قانون ازنظر آن به مبادرت و حرام ع

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی قانونیمعاون درپزشکی مجازاتهایی موارد این برای نیز پزشکی نظام انتظامی مقررات در و میشود محسوب جرم کشور،

که این به اشاره با مهدوی است. گرفتهشده قانونینظر بهداشتیپزشکی مراجع نظارت طبعافاقد و غیرمجاز مراکز در و مجوز بدون که جنایی سقطهای از

آما میشود انجام درمانی مراکرو در جنایی سقطجنین ازآنجاکه » میگوید: ندارد، وزی بهداشتی مراجع نظارت بدون و مناسب بهداشتی شرایط فاقد که ی

تش تاالرهای در مواردی در است بدیهی میشود، انجام است، خونردرمانی دلیل به که شویم مواجه جوانی مادران اجساد با پازیریح وسیع، وری رحم گی

بسیا در آن بر عالوه ازدستدادهاند. را خود جان منتشر، عفونت همچنین و احشاء مواردرسایر از قانونیی مادرانپزشکی که است مواجه پروندههایی با

به قضائی مراجع از پروندهها این بهطورمعمول و کرده متخلف ماماهای و قلیلپزشکان گروه این از شکایت به اقدام عملی چنین از حاصله عوارض دلیل به

میشود.»ارجاعکارشناسیبررسیبرایقانونیپزشکیکمیسیونهای

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی قانونیمعاون کهپزشکی است غیرشرعی و غیرقانونی اقدام بارز مصداق جنایی سقط » میکند: خاطرنشان همچنین کشور

کیف جرائم دسته از اینکه بر مجازاتهایرعالوه لذا و میشود محسوب نیز انتظامی تخلف گرفتهشده، نظر در مجازات آن برای قانون بهموجب و بوده ی

داشت.»خواهددنبالبهراپزشکینظامتوسطانتظامی

۱۳۹۹/۰۵/۱۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JHAVILMB


ندارد!اجراییآییننامهکهقانونی

سال در سقطجنین رضایت1384قانون با جنین درمانی سقط آن طبق بر که قانونی است. قانونی،زتصویبشده پزشکی تأیید و پزشک سه تشخیص با ن،

چهارماهگی( از توضیح19قبل زمینه این در وی ندارد. اجرایی آییننامه قانون این جنینشناسی علمی انجمن رئیس گفته به اما است. انجام قابل هفتگی)

اشکال یک میشود. ابالغ اجرایی دستگاههای به دولت توسط و میکند مشخص را آن اجرای چارچوب که دارد اجرایی آییننامه یک قانون هر » میدهد:

است. نشده مشخص بهصراحت قانون اجرای مرجع درنتیجه و شود تهیه قانون این برای اجرایی آییننامه که نشد پیشبینی که بود این قانون این اساسی

بهداشت وزارت با سقط لزوم تشخیص قانونی؛یعنی پزشکی تأیید و پزشک سه تشخیص است؛ مشخصشده سقطجنین تأیید برای مرجع دو قانون این طبق

با آن تأیید قانونیو تاکنونپزشکی ما مکرر تالشهای باوجود بهداشت وزارت اما است.زاست. نرفته اجرایی مسئولیت قبول بار قانونییر اینپزشکی

سازمانهای به اجرا برای را قانون و گرفت عهده بر را قانونیمسئولیت مشکلپزشکی چندین بروز باعث بهداشت، کردنوزارت خالی شانه این کرد. ابالغ

اینکه ازجمله قانونیمیشود؛ جنینپزشکی سالمتی تشخیص اینکه دوم میدهد؟ تشخیص را مادر برای خطرجانی یا جنین سالمتی عدم تمهیداتی چه با

(یعنی دارد وجود سقط قانونی امکان که زمانی تا دارد، وجود تشخیص امکان که زمانی از یعنی است؛ شانزدهم تا سیزدهم هفته بین سه19در تنها هفتگی)

ماد شما حاال دارد. وجود زمان بگیرهفته نظر در را تأییدری گرفتن با را فرآیندی چنین میخواهد پزشکی، مختلف امکانات با کشور این از نقطه یک در که ید

از سقط مجوز گرفتن به نسبت جدی، مشکل وجود صورت در تا کند طی حوزه این در متخصص پزشک سه قانونیاز بهپزشکی طبیعتانسبت و کند اقدام

ضرو که فرآیندی و قانون درجزئیات امکان دیگر و رسیده پایان به زمان هفته سه این برسد، نهایی تشخیص به بخواهد تا ندارد کافی اطالع است، یافتری

برای سازمانی یعنی بیاورد. روی غیرقانونی سقط به میشود ناچار طبیعتا باشد، داشته جدی مشکلی جنینش واقعا اگر شرایطی چنین در ندارد. سقط مجوز

»است.نرفتهموضوعایندرخودمسئولیتقبولباریرزبهداشتوزارتچوننداردوجودمصوبقانونمعقولومنطقیاجرای

قانوندرجرعسروححدودوثغورنبودنمشخص

ح و عسر مفهوم حدود نبودن مشخص ازجمله دارد. فراوانی اشکاالت ایران در سقطجنین فعلی قانون بارظاهرا بخشهایی در آن ناهمخوانی یا و آن در ج

فقهی.مسائل

نس راستا این گفتردر در نازایی فوقتخصص و زایمان و زنان متخصص سحرخیز، رادارندوین اجازه این قانونی مراجع حاضر حال «در میگوید: تسنیم با گو

ح و «عسر صورت در عسروحرکه درحالیکه باشند داشته مطلق سقط اجازه مادر» باردارج مادر مثال، برای دارد. گستردهای بسیار معنای دورج صاحب که ی

نگهدا شرایط مالی ازنظر درحالیکه است معلول وحرفرزند عسر موارد از میتواند مورد این فعلی، قانون براساس ندارد، را دیگر بچه یک جنینیری یا باشد! ج

باردا دوران در هرکه و کوتاه عمر علت به دارد داون» «سندروم که شود مشخص نگهدازینههایزی حریاد و عسر مصداق خانواده، برای میتواندری و است ج

د سقط ورمجوز دارد تاالسمی که فرزندی شکل، همین به یا میگیرد انجام بهفراوانی اما نیست سقط قانونی موارد جزء داون سندروم درصورتیکه کند یافت

تز خون باید حرماهانه عسرو موارد از کند، سندرومداونریق مبتالبه سقطجنین نیز کاتولیک مذهب در حتی دارم اطالع بنده که آنگونه میشود! شناخته ج

میشود!»گرفتهنادیدهمسائلاینمااسالمیکشوردرامااستممنوع

ح و عسر حدودوثغور نبودن مشخص به اشاره با زایمان و زنان متخصص تعراین ارائه بر قانون، در ترج مفهوم این از جامع و دقیق میگوید:أیفی و کرده کید

قانونگذا اصل در که است این من حرف جدیدیر« جامع و دقیق استفتائات پزشکی، مبانی اساس بر باید رابطه این در دارد؛ وجود اشکاالتی حوزه این در ی

شود.»اصالحسقط،مجوزمبنیبربهداشتوزارتقانوندرنهایتوگیردصورتتقلیدعظاممراجعاز

مبنای خصوص در همچنین مجوز4وی صدور برای جنین قانونیماهگی داونپزشکی سندروم کوتولگی، بودن، منگل مانند مواردی احراز صورت در سقط

مط را مبنایی سؤال این «باید میگوید: جنینرو... یک چراکه است؟! تعیینشده سقط مجوز صدور برای چهارماهگی زمان چرا که کنیم (12ح )هروز84هفتهای

در روح پوشاند، را آن روی گوشت و شد تشکیل استخوان میفرماید:«بعدازاینکه مؤمنون سوره در خداوند است؛ کامل اعضایش همه جنینشناسی، ازنظر
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در استخوان مراکز که بدانیم باید باشد مدنظر استخوان اگر آیه، این به توجه با میشود»، دمیده به14جنین قرآن جای دو در البته دارند، وجود جنین هفتگی

افزوده آنها به تازهای اطالعات و میگیرند قرار موردتحقیق یکبار سال هرچند علمی گزارههای که است این علوم در رایج شیوه است. شده مورداشاره این

»دهیم.قرارمدنظرهمفقهیمباحثدرراعلمیبررسیهایاینگونهبایدپسپویاستعلمیکاجتهادکهباشیماصلاینبهقائلاگرمیشود؛

سقطجنینیترمدیبایرفرزندآوکاهشروندازیرگیوجل

گفت در جمعیتی پژوهشگر قاسمی»، متناقضو«صالح و متعدد «آمارهای میگوید: ایران در سقطجنین آمارهای خصوص در « رسالت » با موردزگو در یادی

بعضاتا و میشود داده چی600و500سقطجنین میکند تأیید هم بهداشت وزارت آنچه اما میشود گفته هم سال در مورد قزهزار بهری مورد370یب هزار

حدود عدد این از است. باالیی بسیار رقم نیز همین البته که است،8است خودی به خود سقطهای به مربوط مورد مجوز12هزار با آن مورد پزشکیهزار

ققانونی و میپذیرد بهرصورت سقطهایی350یب عمده قسمت میبینید که همانطور است. جنایی سقط به معروف غیرقانونی؛ عمدی سقط نیز مورد هزار

است.»جناییسقطحوزهدرمیافتداتفاقداردکه

غربالگ پروژههای غالب در پزشکی اشتباه مشاورههای و زندگی سبک و نگرش عمده دلیل دو «ر«قاسمی» میدارد: بیان و عنوان سقطها این دالیل از را ی

مط گزارههای از برخی برخالف است. زندگی سبک و نگرش نوع موضوع این مهم و اول قردلیل عدهای، سوی از ورحشده پدر توسط سقطها این بهاتفاق یب

از کمتر بگوییم بتوانیم شاید باشد. نامشروع روابط محصول که نیست اینطور یعنی میافتد اتفاق اما5مادر است نامشروع روابط به مربوط آمار این درصد

از فرزند95بیش و دارند فرزند دو معموالیکی که کسانی نمیخواهند. را فرزند والدین این که خاطر این به چرا؟ میافتد، اتفاق دارد والدین توسط آن درصد

مثل پروژههایی قالب در پزشکان گاهی که است غلطی مشاورههای موضوع این دیگر علت ببرند. بین از را او میخواهند که میآید وجود به ناخواستهای

اخیرارغربالگ موضوع این متأسفانه که میدهند باردار مادران و نوزاد غربالگزی مراحل از برخی طبق پزشکان برخی است. شده باالییریاد خطای صد در که ی

بسیا موضوع این و است دیگر چیزهای یا و کلیه قلب، در نارسایی مشکل دچار شما مثالفرزند که میگویند والدین به دارند ورهم کرده نگران را والدین از ی

به ناخواسته فرزند تولد دنبال به که نگرشی نوع همان اصلی علت گفتم، که همانطور خب ولی ببرند. بین از را فرزندشان که میرساند تصمیم این به را آنان

یابد.»افزایشکشوردرسقطجنینتعداداستشدهباعثومیآیدوجود

کنت سیاستهای از متأثر را ذکرشده عامل دو هر جمعیتی پژوهشگر طراین از است: معتقد و دانسته خانواده تنظیم و جمعیت سیاستهارل همین اجرای یق

ط از سیاست، این از متأثر نیز پزشکان است. کافی برایشان فرزند دو یا یک که رسیدند نگرشی و فرهنگی گزاره این به والدین که تنظیمربود پروژههای یق

میدادند.ارائهرازمینهایندرالزمآموزشهایخانواده

مهمت تدبیر«قاسمی» کنترین برای باید که رویکردری و نگاه نوع باید » میگوید: و دانسته زندگی سبک حوزه در را بگیرد صورت سقطجنین افزایشی روند ل

بسیا بشود. تبیین سقط مسئله به موضوعرمردم این با مرتبط شرعی احکام از امروزه خانوادهها از راآی فرزندانشان اگر میکنند مثالگمان ندارند 4یرزگاهی

لذا است. کفاره و دیه متضمن و بوده حرام نطفه انعقاد از بعد مراحل تمام در سقط شرعی، احکام اساس بر درحالیکه نیست قتل کار این ببرند بین از ماهگی

ض با و بهدرستی را مسئله این شرعی احکام وظیفهدارند ما روشنگررسانههای شرعی و فقهی منظر حتمااز و کنند بیان خانوادهها برای باال دهند.ریب انجام ی

ایدئولو باورهای غالب بهطور هنوز خانوادهها ایران در اینژچراکه و کند تغییر باورها لحاظ به والدین نگرش نوع باید که است این دوم کار دارند. قبول را یک

خداست.آنهافرزندیرسانزروکهشودنهادینهآنهادرباور

ه تأمین بابت از بیشازحد نگرانی که میبینیم بهطورمعمول راهکارزما ببرند. بین از را ناخواسته فرزند که میرساند نتیجه این به را والدین زندگی، ینههای

فرزندآو از حمایت مسیر در بداند موظف را خود حاکمیت و دولت که است این شود، اجرایی دوم راهکار کنار در حتماباید که اقداماترسوم خانوادهها ی

فرزندآو برای نکنند احساس خانوادهها تا دهد انجام طرعملی تصویب اهمیت موضوع این و هستند تنها حالری در که را خانواده تعادلی و جمعیت جامع ح

میکند.»دوچنداناستبررسیدستوردرمجلسدرحاضر
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مدی خاطرنشانر«قاسمی» بازار در سقطجنین داروهای برخی بودن سهلالوصول از انتقاد ضمن و دانسته جمعیت افزایش راهکارهای از یکی را سقط یت

مدی فعلی قانون » ازرمیکند: پیش که میداند مجاز را سقط صورتی در تنها سقط و4یت باشد کمیته3ماهگی یک قالب در قانونیپزشک برپزشکی رأی

ح و بهویژهرعسر است دسترس در عمومی بهطور که داروهایی از برخی بودن سهلالوصول کنم عرض باید متأسفانه اما بدهند. مادر برای جانی صدمه یا و ج

بازنگ به حتمانیاز و نداشته را کافی بازدارندگی فعلی قانون بگویم باید بیفتد. اتفاق آسان خیلی ما کشور در سقطجنین است شده باعث آمپولها یربرخی

مدی جامع قانون یک به تبدیل باید سقط قانون که معنی بدین بسیاردارد، در بشود. سقط راهکارهاریت از یکی دارند جمعیتی چالشهای که کشورهایی از ی

جل فرزندآورگیوبرای کاهش از مدیری طری از سقط آمریت ایالتهای برخی در بهعنوانمثال است، قانونی شدید بازدارندگیهای تصویبشدهریق قوانینی یکا

بدهد انجام غیرقانونی بهطور را کار این پزشکی اگر که دارد وجود قانونی استرالیا در یا است، کرده ممنوع کامل بهطور نادر بسیار موارد در جز را سقط که است

ج4تا پرداخت بهعالوه زندان دالرسال هزار چند ایدئولوریمه مبانی که دیگر کشورهای برخی در میشود. گرفته نظر در برایش اهمیتژی ندارند هم را ما یک

جل برای سختگیرانهای قوانین که است شده باعث جمعیت کارشناسرگیوتحوالت یک بهعنوان بکنند. اجرا را آنها هم مجدانه و باشند داشته سقط از ی

فرزندآوأت کاهش روند جلو باشد بنا اگر میکنم بگیرکید را کشور کل تولدهای تعداد کاهش و کنتری روش همین مسیر این در زودبازده روشهای از یکی لریم

سال در ما هستیم. روبهرو تولدها تعداد کاهش روند با حاضر حال در آمار اساس بر است. و98سقط یکمیلیون آمار196به با طرفی از رسیدیم. تولد هزار

دا370حدود که سقطی طرهزار از را کشور کل تولدهای تعداد یکسوم حدود اینکه آن و میرسیم گزاره یک به خیلیریم این و میدهیم دست از سقط یق

قانونگذا حوزه در هم خاطر همین به است. جمعیتی عمیق بحران یک به ورود حال در کشور متأسفانه است. فرهنگسارنگرانکننده حوزه در هم و بایدزی ی

قانونگذا در جهانی تجربه از میتوانیم راه این در ما و بپذیرد صورت عاجلی دارایراقدامات ما اگر کنیم. استفاده بهراحتی اجرا و در17ی رانندگی کشته هزار

فرهنگسا آمار این کاهش برای و هستیم حدودزسال روز در اگر است، درستی کار که میکنیم دا200ی کرونا کشته رابطهرنفر در و هستیم نگران برایش و یم

فرهنگسا ماسک از استفاده و بهداشتی پروتکلهای رعایت اززبا بیش روزانه ما آمار، اساس بر میکنیم، ط1000ی از انسان قتل دارمورد سقط اینریق که یم

وادارد.»یرفواقداماتانجامبهراآنانوبرانگیختهرامربوطهمسئوالننگرانیبایدنیز

جنینسقطبرایبهداشتیاقتصادیوفرهنگی،هایپیوستارائهلزوم

گفت در هم خانواده و جمعیت حوزه پژوهشگر و دانشگاه دانشیار پزشک، محمدزاده» علی خلیل نو«دکتر کاهش علل برخی تبیین به «رسالت»، با خرگو

دشواربارو نسل، تحدید سیاستهای «شهرنشینی، میگوید: و پرداخته سقطجنین ازجمله و امرری در جوانان مختلف نیازهای به کمتوجهی اقتصادی، یهای

ن زندگی، سبک و فرهنگی دیدگاه در مهم تغییرات مهمتر همه از و خانواده تأسیس و بارورازدواج دررخ عوامل این از برخی که است داده کاهش را کل ی

هستند.»کرمشتجهانمختلفکشورهایمیان

ن میانگین دانشگاه، استاد باروراین بهرخ نزدیک را جهان در ت5/2ی و دانسته ازأفرزند کمتر حاضر حال در ایران برای شاخص «این میکند: و8/1کید است

ن بین شکاف بردن بین از باروربرای بارورخ میزان و جایگری حد در حداقلزی را تولدها بتوان باید ام15ینی، داد، افزایش مطالعهردرصد به توجه با که ی

و مردم مشکالت حل در حکومتی قوای امیدبخش عملکرد هدف، این به رسیدن برای نمیرسد. نظر به آسان اخیر، سال ده در ثبتشده روندهای تحلیل و

فرزندپرورمسئولیتپذی امر و خانواده تشکیل امر در آنها افزایشری نتیجه کشور جمعیت از سالمندان سهم افزایش میان، این در و است اهمیت حائز ی

جمعیت کاهش و تولدها پایین میزان الزم، بهداشتی مراقبتهای و آموزش وضعیت شدن بهتر زندگی، به میزان15یرزامید با تنها و است کشور در سال

داد.»کاهشراجامعهسالمندیرشددرصدمیتوانبیشترتولدهای

پی سمت به بهسرعت که میداند جهان اول کشور سه جزء را ایران جمعیت، ملی جایزه درحردارنده جمعیت چارهایری آینده، دهه دو در اگر و است کت

داشت.نخواهدراآنشکستنتوانبهآسانییرکشوهیچکهشدخواهدثبتایرانبرایرابطهایندرکوردیرنشود،اندیشیده

تص کشور در سقطجنین از دقیق آمار وجود عدم به اشاره با محمدزاده» بهاندازهایر«علی «سقطجنین میکند: اساسیزیح معضل بهعنوان باید که است، یاد
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ار و اجرا و جامع برنامه تدوین و شود پرداخته آن استراتزبه ضروژیابی آن وریک نمیگیرد گردن کسی را سقطجنین بر نظارت اینکه ضمن است. ی

عوارض حالآنکه میشود. کتمان مسئله این گوناگون جوانب حتی نمیشود، تحلیل و ثبت برجایزآمارش غیردرمانی و خودخواسته سقطجنین یک از یادی

جل برای الزم قوانین کنیم،رگیومیماند. ورود نباید معتقدند؛ و میپندارند خصوصی را حوزه این عدهای یک متأسفانه دارد. وجود هم سقطها نوع این از ی

ولیآ میکنند، دقیقاطی را قانونی مراحل هستند، درمانی سقط نیازمند که خانمهایی است. ضعیف نیز نظارتها لذا نمیدهند، ارائه جامعه به هم گاهی

ط از بهداشتی، حتی و قانونی و حقوقی شرعی، انسانی، مسائل به توجیه عدم در هستند، انتخابی سقطجنین دنبال به که غیرآنها افراد مراکزریق و پزشک

مباش و خودشان اینها میکنند. نفس قتل دارد.رغیرمجاز مختلفی انواع سقطجنین دیگر سوی از میشوند. مرتکب حرام فعل مراجع، فتوای به بنا ینشان

به مربوط مراقبتهای و درمان تشخیص، و آنها عوامل و علل و رادارند خود به مربوط پروتکلهای که درمانی و ناخواسته خودبهخودی، سقطجنینهای

خا خودخواسته؛ سقطجنینهای اما است. تحلیل و قابلبررسی چارچوبها این در موارآنها و قانون عرف، از اینزج متأسفانه و میافتند اتفاق شرعی ین

افرادی نمیگیرد. انجام آنها بر مرتبط دستگاههای سوی از بازدارندهای نظارت هیچ اما دارند، شیوع جامعه در درمانی سقطهای برابر دهها سقطها از دسته

و جوانان زنان، به مرتباباید مورد این در دستگاههایی گیرد. صورت صحیحی برخورد باید مسئله این با شدهاند، کثیف تجارت این وارد غیرحرفهای بهصورت

جاآخانوادهها برای چرا بدهند. را الزم دستاندرگاهیهای گاهی زمینهها، بعضی در حیاتی و قانونی دینی، احکام شدن شدهاند؟!ری خجالتی اینقدر کاران

باشد؟داشتهوجودتسامحوکمتوجهیی،رکمکاحداینتادراینارتباطاسالمینظامدرکهاستشایستهآیا

ت بسیاأوی در حتی سقطجنین مسئله که میکند اخالقیرکید جهات به نمیآیند، بهحساب دینی جامعه اصال و نیست رایج دین اسالم که کشورهایی از ی

وضع جمعیتی، نسبت به میبینیم میکنیم، مطالعه وقتی داده، سقط اجازه افراد به قانون که کشورهایی برخی در همچنین است. مذمومی امر بهداشتی و

غیراستاندارد مکانهای در غیرمتخصص، افراد توسط خودخواسته سقطجنینهای اغلب شد، گفته که همانطور و نیست خوبی وضع آنها، با مقایسه در ما

معضالت از یکی غیرقانونی و ناسالم سقطهای بیشک گیرند. قرار پیگرد تحت باید کار این عامالن کشور، قوانین مطابق میشود. انجام پنهان بهصورت و

خطرات معرض در را زنان سقطجنین، از نوع این میکنند؟! کمک و شناسایی چگونه را افراد این بهداشتی حوزههای میآید. بهحساب دنیا در بهداشتی

م و سرطانها حتی گاهی و ناتوانیها انواع مسائلرگوناگون، این از خانوادهها آیا میدهد. قرار وآگ مسئولین باید متخصصان و رسانهها دارند؟ الزم گاهی

سازند.وادارعملویزیربرنامهنظارت،پاسخگویی،بهمشابهمواردورابطهایندررادستگاهها

ماد جان (نجات طبی دالیل به میتواند سقط اینکه به اشاره با دانشگاه استاد ناهنجاراین یا و موضوعر) «این میدهد: توضیح شود، انجام جنینی یهای

نهایی تائید به درنهایت و شود تائید دیگر متخصص پزشک سه توسط باید زنان، معالج پزشک تشخیص بر عالوه ما، کشور قانونیدر نوعپزشک این برسد.

رضایت با بارداآسقطها سن در و مادر کتبی و تائید19یرزیرگاهانه تقاضای میزان است. انجام قابل مجوز صدور با و آشکار بهصورت درمانی مراکز در هفته

بسیار الگوی مجاز، سقطهای انجام برای الگو این است. هزار هفت از کمتر ساالنه شد، عنوان که مراحلی با غیرقانونی، موارد به نسبت سقطها این برای شده

شود.یترمدیپزشکیمتخصصافرادومعتبرمراکزسویازاموراتاینکهمیشودموجبواستخوبی

افراد برخی در که نادرستی دیدگاههای بایستی و هستیم بهداشتی و اقتصادی فرهنگی، پیوستهای نیازمند درمانی، پروتکلهای از جدا سقطجنین برای

ولنگا از بخشی یابد. تطابق قانونی و شرعی درمانی، و بهداشتی مقررات با است، قضیه این به میشوند.»رنسبت ناشی رویکردهایی و فکرها طرز چنین از یها

ت با محمدزاده» نهأ«علی سقطجنین رواج اینهمه براینکه بهزکید سال چند از کمتر در ایران که خانوادهای تنظیم اهداف با نه و است اسالمی جامعه یبنده

سا رسیده، آن فرزندآورگازقله کاهش خانواده، تنظیم اهداف از که دارد:«نمیشود روشها،ری و ابزارها همه به توسل با دورههایی در و نمود انتخاب را آن ی

سو آینده و جمعیت با جنگ جمعیت، مهار بین بنده بنابراین نمود. کمتوجهی است، سقطجنین از کاستن که دیگرش مهم هدف به ولی کرد، عملیاتی را یزآن

خشکاندن و بارورجمعیت فرهنگ و اخالق وریشههای کمی ازنظر جمعیت سالمت مطلوب وضعیت با متناسب و معمول خانواده تنظیم و جامعه در سالم ی

در دیگر این است، رفته پیش … و سقطجنین افزایش و تکفرزندی بیفرزندی، ازدواجی، کم سمت به بیشتر روزبهروز جامعه وقتی هستم. قائل تفاوت کیفی،

کروناازکترسناترسقطجنین،لت:سار|خبرخبرادامهادامه
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متناسبسا بالندگیزراستای و پویایی زایایی، از را کشور تا است، خطرناک و یکطرفه جاده یک بهسوی جامعه هدایت بلکه نیست، خانواده فرزندان تعداد ی

بازدارد.»
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۱۳۹۹/۰۵/۱۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



استانیاخبار

)۰۵:۵۹-۹۹/۰۵/۱۵(شمالیخراساندرنفرهشتشدنقرغ

باختند.جانرودخانههایاآبکانالهایدرشدنقرغاثربراستاندرنفرهشتگذشته،ماهچهار

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما مدیری ، شمالی خراسان قانونیکلرکز غپزشکی اثر بر استان در نفر هشت گذشته، ماه چهار گفت:در شمالی شدنرخراسان ق

باختند.جانرودخانه،یااستخریاچه،ردآب،کانالدر

نفر یک و مرد نفر هفت تعداد، این از اینکه بیان با محمدزاده یکزحسن و بجنورد در نفر سه شیروان، در چهارنفر گفت: اند بوده درزن ای رودخانه در هم ن

دادند.دستازراخودجانشدنقرغاثربرجاجرم

باختند.جانرودخانه،یااستخریاچه،ردآب،کانالدرشدنقرغاثربرنفرپنجدت،همیندرگذشتهافزود:سالوی

)۱۲:۴۳-۹۹/۰۵/۱۵(کرماناستاندرقانونیپزشکیعمرانیاعتباریالرمیلیارد32اختصاص

یافت.اختصاصکرماناستانقانونیپزشکعمرانیاموراتبرایاعتباریالرمیلیارد32گفت:کشورقانونیپزشکیمعاون

خب گزارش رئیسرگزاربه مسجدی حضور با مراسمی طی زرند، از فارس قانونیی مدیپزشکی و بینالمللرکشور امور و روابطعمومی قانونیکل وپزشکی

شد.افتتاحزرندشهرستانقانونیپزشکییراداساختمانزرندشهرستانواستانمسئوالنازجمعی

رئیس پورحبیبی گفته قانونیبه باپزشکی ساختمان این زرند بنایزشهرستان ه230یر و مربع احداثرمیلیارد4ینهزمتر استانی و ابالغی منابع محل از یال

.استشده

داد.مساعدقولمجموعهاینبعدیفازهایتکمیلاعتبارتامینخصوصدرمسجدی

بز پروژهای شد اعالم مراسم این برایردر آینده در قانونیگتر کاربپزشکی با که شده پیشبینی زرند تشرشهرستان تاالر معاینات بودری خواهد آزمایشگاه و یح

بود.آنزودهنگامتحققبرایمحلیمقاماتوشهرستانیردادگستیاستروفرماندارجدیمطالباتازکه

شدکلنگزنییگانرقانونیپزشکیساختمان

سازمانرحاجمنوچه پشتیبانی و توسعه معاون قانونیی ساختمانپزشکی کلنگزنی مراسم حاشیه در قانونیکشور سیاستهایرپزشک پیرو گفت: یگان

رهب معظم مقام فرمایشات و دستوراترکالن و کشورمانری مردم به خدماترسانی و دسترسی در عدالت عنوان با برنامهای پیش چندی از قضائیه قوه یاست

دادیم.قرارکاردستوردر

شدند.یزراهانداوافتتاحکوهبنانوقلعهگنجکزرمدوکرماناستاندرکهمیکنیمدایرکشوردرچارچوبازجرخاکزرم49راستاهمیندرداشت:بیانوی

شدند.دایرکرماناستاندرخدماترسانیوعدالتچهارچوبقالبدرمراکزاینکرد:ابرازکشورقانونیپزشکیسازمانپشتیبانیوتوسعهمعاون

۴
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خارحاجمنوچه همچنین داد: ادامه میشودری انجام معمول صورت به که پرداختی چهارچوبهای از تخصیصرمیلیارد32ج استان عمرانی امورات جهت یال

یافت.

.میرسندسرانجامبهاستاندزقانونیپزشکیعمرانیمجموعههاییافتهتخصیصاعتبارباافزود:وی

سازمان قانونیمعاون ساختمانپزشکی ساخت کلنگ امروز افزود: بیان قانونیکشور شدرپزشکی زده زمین به مربع متر هزار یک مساحت به زمینی در یگان

یافت.اختصاصیالرمیلیارد3شهرستانیاعتباراتازیگانردرکزرماینساختبرایو

رسید.خواهدیربهرهبردابهوساختهیگانردرقانونیپزشکیساختمانزودیبهیرفرمانداتوسطگرفتهصورتیهایرپیگیباکرد:خاطرنشانوی

/ب3388پیام/انتهای

رصدکرمانیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهایرنا،سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۵۲-۹۹/۰۵/۱۵(کرمانقانونیپزشکیآزمایشگاهیجدیدبخشهایوتجهیزاتافتتاح

.شدآغازاستانقانونیپزشکیکلادارهدرآزمایشگاهیجدیدبخشهایوتجهیزاتازیربردابهره

گزا خبر گزارش مربه صداوسیما سازمانری ربیس کرمان قانونیکز سرولوپزشکی بخشهای شامل آزمایشگاه این وتجهیز ساخت گفت:،برای ی،ژکشور

است.شدهینهزهیالرمیلیارد10شناسیسمی،ژپاتولو

تجهیز به اشاره با اندا10مسجد راه :برای گفت ژنتیک بخش آزمایشگاه به هزاستان به توجه با کرمان استان در بخش این مقرونزی صورت در و بودن بر ینه

شود.میاقدامبودن،صرفهبه

:تح افزود و دانست آزمایشگاه را ها پرونده تشخیص در اصلی های مولفه از یکی ایجادروی تاخیر آزمایشگاهها رسانی روز به و تجهیز در اخیر دوسال یمهای

هستیم.داخلیتجهیزاتبهخارجیکاالهایمصرفازیلرتغییرحالدرکشورنخبگانکمکویزسابومیباکهکرد

دانلود

مانکراستاندرقانونیشکیپزانیعمراعتباریالردمیلیار32اختصاصس:فار|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۵/۱۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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)۰۸:۱۳-۹۹/۰۵/۱۶(کرماناستانبهقانونیپزشکیسازمانرییسسفردرپروژهسهافتتاح

مرگزارخب در عمرانی پروژه سه میزان- جری در کرمان استان شهرستانهای و بهرکز مردم دسترسی تسهیل منظور به و کرمان استان به قانونی پزشکی سازمان رییس روزه دو سفر یان
شد.افتتاحقانونیپزشکیخدمات

جرگزارخب در - میزان سازمانری رییس آرانی، مسجدی عباس روزه دو سفر قانونییان دسترسیپزشکی تسهیل منظور به و کرمان استان به همراه هیئت و

شد.افتتاحکرماناستانشهرستانهایوکزرمدرعمرانیپروژهسهخدمات،بهترهرچهارائهوقانونیپزشکیخدماتبهمردم

گرفت.قراربازدیدمورددرصدی70پیشرفتبانیزجیرفتشهرستانپروژهورسیدیربردابهرهبهکرمانورفسنجانزرند،شهرستانهایدرپروژههااین

م قانونیکزرپروژه اداپزشکی بخشهای شامل مساحترزرند به زمینی در که است معاینات و و1500ی مربع اعتبا220یربنایزمتر با چهاررمتر بر بالغ ی

شد.افتتاحاستانیبودجههایمحلازیالرمیلیارد

قانونیساختمان اداپزشکی بخشهای شامل ساختمان این بود. سفر این افتتاحی پروژه دیگر تشررفسنجان و معاینات مساحتری، به زمینی در که است یح

بود.شدهآغاز1393سالازنیزرفسنجانپروژهساختاست.شدهساختهاستانیوابالغیبودجههایمحلازمترمربع316یربنایزومترمربع2500

ج سرولوردر شناسی، سم جدید آزمایشگاه پروژه سفر این تشژیان و آزمایشگاه معاینات، بخشهای شد. افتتاح نیز کرمان شناسی آسیب و اینری یح

رسید.یربردابهرهبهنیزبخشهااینآزمایشگاه،سکوبندیمراحلاتمامباکهبودشدهیزانداراه1397سالدرساختمان

پیشرفت با پروژه این بود. سفر این در بازدید مورد ساختمان دیگر جیرفت شهرستان تش70پروژه معاینات، بخشهای شامل اداردرصدی آزمایشگاهریح، و ی

برسد.اتمامبهیرجاسالپایانتاآنساختمیشودبینیپیشکهاست

است.ساختدرحالمترمربعیکهزاریربنایزو2770مساحتبهزمینیدرساختماناین

سازمان مدیران و رییس سفر این در میشود قانونییادآور مراکزپزشکی از و یافته حضور کرمان استان مختلف شهرستانهای در تیم پنج قالب پزشکیدر

کردند.بازدیدقانونی

پیام/انتهای

نیوزبالغیها،ریارشهیرخبپایگاهحمایت/روزنامهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع
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)۰۴:۵۹-۹۹/۰۵/۱۷(کرماندرزرتشتیموبدقتلروشنوسایه

و رزتشتی موبد کسروی آرش قتل حادثه - ایرنا - با۲کرمان رابطه در سواالتی و ابهامات اما داشت، عمومی و ای رسانه فضای در مختلفی های بازتاب کرمانی، شهروندان از دیگر نفر
هستند.آنازگشاییگرهپیدرقوتباذیربطمسئوالنکهاستحرمطناگواراتفاقاین

خب ماه مرداد ابتدایی مجارهفته فضای در رسمی غیر صورت به بزی مبنی کرمان استان جسدری وکشف کسروی گردشگ۲آرش شهر در دیگر یرنفر

شد.تاییدرسمیصورتبهاستانقضاییمقاماتسویازکوتاهیفاصلهبهوداشتمیبرهولناکیجنایتوقتلازپردهکهشدمنتشرماهان

از پس کسروی آرش آم۱۰موبد کالیفرنیای ایالت به خانواده با که مرسال در و بود کرده کوچ بهریکا کالیفرنیا زرتشتیان بکز و میپرداخترگزارموبدی آیینها ی

ش برای گذشته سال مهرماه در خودرو پدر سالگرد آیین در پیگیرداکت برای و بازمیگردد کرمان به کسروی کرمانریوش در وراثت انحصار حقوقی کارهای ی

میشود.ساکن

د تابعیت که زرتشتی شهروند این هایوقتل بازتاب داشت، وزگانه اخبار به مغرض های رسانه برخی سوی از که داشت خارجی و داخلی های رسانه در یادی

آمد.بوجودهاییحساسیتوشدمیزدهدامنحادثهاینشایعات

سا شفاف و رسانی اطالع با کرمان استان قضایی ارشد مسئوالن تحقیقاتزاما انجام برای خود عزم از و کردند ای رسانه را قتل این ابعاد و علل موقع به ی

دادند.خبرپردهپشتزوایایساختنروشنوکامل

حدود که است کشور در زرتشتی اقلیت سکونت اصلی شهرهای از یکی کرمان امور۲البته و کنند می زندگی استان این در زرتشتی شهروند نفر وهزار دینی

دهند.میانجامآزادنهراخودزندگی

گیردمیقرارقضاییدستگاهرسیدگیموردافرادمذهبوملیتبهتوجهبدونقتلپروندههای

م انقالب و عمومی مردادردادستان پنجم روز کرمان استان تشکز کرمانردر شهر در ناشناس افراد دست به دیگر تن دو و زرتشتی موبد قتل جزییات یح

تاگفت: در ماهان منطقه در ویالیی در حاکمی)، خانی گنجعلی و رفیعی فرحناز کسروی، (آرش فرد سه جسد کشف پی سالردر مردادماه سوم موضوع۹۹یخ

با سوی از پرونده این به گزارشاتزرسیدگی نخست، مرحله در و شد آغاز قتل ویژه قانونیپرس قبلپزشکی روزهای در افراد این قتل از حکایت کرمان استان

است.داشته

ساال افزود:ردادخدا وی بودهاند مسلمان هموطنان از حاکمی خانی گنجعلی و رفیعی فرحناز و اقلیت هموطنان از کسروی توجهآرش بدون قتل پروندههای

گیرد.میقرارکرماناستانقضاییدستگاهرسیدگیموردافرادمذهبوملیتبه

کرد:رتصوی حدودیح مبلغی مقتولین از یکی خودروی در اینکه به توجه آم۱۰با دالر اینرهزار در خانوادگی و مالی های انگیزه از شواهدی شده کشف یکا

دارد.قراررسیدگیموردکارشناسیودقیقصورتبهقتلویژهپرسزباسویازنیزاحتمالیجوانبتمامیفرضیهاینکناردروهوداردوجودقتل

م انقالب و عمومی آوردادستان جمع کار کرد: تاکید کرمان بارکز سوی از الزم قرائن و شواهد پلیسزی جنایی دایره و قتل ویژه شبانهآپرس صورت به گاهی

ابعادزرو تمامی نهایی، و کامل نتایج کسب صورت در و آمده بدست خانوادگی و مالی انگیزههای جمله از خوبی نتایج نیز تاکنون و است انجام دست در ی

شد.خواهداعالمموضوعاین

افزود: رووی شبانه صورت به افراد ملیت و مذهب به توجه بدون آنها اهمیت به باتوجه قتل پروندههای به وزرسیدگی میگیرد قرار توجه مورد اهمیتی

مطابق باید آن مسببان یا مسبب که است شده سلب غیرقانونی صورت به ملیتی و مذهب هر با فرد یک حیات حق که است آن دلیل به قتل پروندههای

گیرند.قرارمجازاتوتعقیبموردقانون

کرمانیردادگستکلرییسزبانازهمراهانوزرتشتیموبدقتلجزئیات
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دادگست کل رئیس داشت، ادامه بیگانه های رسانه سوی از کسروی موبد بودن اقلیت به توجه با قتل دلیل مورد در افکنی شبهه که حالی کرمانردر استان ی

گذاشت.هارسانهاختیاردرقتلنحوهودلیلازمفصلیوجدیدجزئیاتکاملیتوضیحاتدر

داگست کل تشررئیس در کرمان استان وری قتل در مداخله به متهم دو گفت: وی، همراهان از دیگر تن دو و کسروی آرش قتل پرونده از جدیدی ابعاد یح

هستند.بازداشتدروشدهشناساییاجساد،اختفایبراییرهمکا

تا در ماهان شهر در نفر سه اجساد کشف و پلیس اطالع متعاقب افزود: مطلب این بیان با موحد مردادریداهلل سوم اولیه،۹۹سالیخ بررسیهای انجام و

یک سوا(نزاجساد خودروی عقب صندوق در کسروی) (آرش مرد یک و رفیعی) گنجعلیخانیرفرحناز محمدجواد هویت با سوم فرد جسد و مشاهده زانتیا ی

شد.یافتدیگرجسددوازجداوباغایندرواقعشیشهایآالچیقدرحاکمی

جنایی پلیس ویژه تیم واقع، کشف ضرورت و موضوع العاده فوق اهمیت به توجه با داد: ادامه مدیآوی با کرمان بارگاهی جرمزیت به رسیدگی ویژه پرس

مشا و کرمان انقالب و عمومی دادسرای متخصصرقتل پزشک قانونیکت آوپزشکی جمع و صحنه دقیق مطالعه و بررسی از پس و مدارتشکیل و دالئل ک،ری

کنند.کشفراهولناکجنایتاینمختلفابعادممکنزمانینرکوتاهتدرشدندموفقمطلعینومظنونانازیزروشبانهتحقیقو

داگست کل تخصصیررئیس تیمهای بررسیهای براساس کرد: خاطرنشان کرمان استان نظآی با مطابق و قضایی و کشفرگاهی اجساد قانونی، پزشکی یه

بودند.شدهمنتقلمذکورمحلبهورسیدهقتلبهیردیگمکاندرکشف،ازقبلساعت۷۲خودروعقبصندوقدرشده

دلیل به حادثه، از قبل شب در میهمانی یک در حضور از پس و شنبه سه روز کسروی آرش که دارد آن از حکایت شده انجام بررسیهای اظهارداشت: موحد

من در طبیعی حالت عهدهزنداشتن بر را وی مباشرت کار که حاکمی گنجعلیخانی محمدجواد که بوده داشته قبلی آشنایی او با که رفیعی فرحناز مراقبت تحت ل

من به خود نامزد همراهی به وزداشته کسروی آرش حساب از مبالغی برداشت از ناشی مالی اختالفات دلیل به اما کرده، مرخص را رفیعی فرحناز و رفته او ل

وسیلهای ضربات با حاکمی گنجعلیخانی محمدجواد نهایت در و شده ایجاد حاکمی گنجعلیخانی محمدجواد و کسروی آرش بین مشاجراتی دالر، به آن تبدیل

است.کردهکسرویآرشقتلبهاقدامگوشتیپیچبهشبیه

خا صحنه از حاکمی گنجعلیخانی محمدجواد نامزد ماجرا این ادامه در کرد: عنوان باروی داشته، کسروی آرش با آشنایی سابقه که رفیعی فرحناز و شده ج

است.شدهکشتهحاکمیگنجعلیخانیمحمدجوادتوسطقتل،صحنهمشاهدهدلیلبهوشدهحاضرمحلدرجنایت،وقوعازقبلویدرخواست

یک کسروی، آرش مباشر عنوان به حاکمی گنجعلیخانی محمدجواد که مطلب این به اشاره با کرمان استان در قضائیه قوه عالی کاونماینده نامه یرکالت

رابطه این در و داشته را کسروی آرش قتل برای الزم انگیزه خود نامزد همراهی به که حاکمی گنجعلیخانی محمدجواد : کرد اظهار داشته، اختیار در وی از

خ تجهیزات امحای به نسبت قتل، وقوع از پس بود، کرده تهیه نیز کننده خفه گازهای نظیر تجهیزاتی و بینی پیش نیز را متعددی شدهریدارفرضیههای ی

من دوربین از شده ضبط تصاویر منزو از نامعلوم مکانی در دفن منظور به کسروی آرش به متعلق خودروی وسیله به را اجساد و اقدام کسروی آرش ویزل ل

است.کردهجرخا

ج در قاتل برادر حضور با گفت: است، خواسته کمک خود برادر از اجساد دفن برای گنجعلیخانی محمدجواد که مطلب این به اشاره با ماجرا،رموحد این یان

تدا گنجعلیخانی برادر که منطقهای در اجساد که بود تجرمقرر شیمیایی مواد وسیله به و دفن میبیند محلزک انتخاب کار راستا این در که شود نابود کننده یه

است.شدهدنبالبرادرشتوسط

تص صورتروی به اجساد قاتل، برادر سوی از الزم بررسیهای از پس و کرده انتخاب را منطقهای حاکمی گنجعلیخانی محمدجواد برادر نهایت در کرد: یح

است.شدهمنتقلمذکورمحلبهمردادماهدومپنجشنبهدرشبانه

نظر و معاینات داد: ادامه قانونیموحد ناتوانیپزشکی و اجساد در شده ایجاد نعشی جمود دلیل به حاکمی گنجعلیخانی محمدجواد که دارد آن از حکایت

است.کردهخودکشیخودگرشاهزدنبادیگرسویازقتلاینارتکابازناشیوجدانعذابوسویکازخودروعقبصندوقازآنهاکردنجرخادر
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دیگ بخش و خود نامزد اختیار در را بوده دالر به که کسروی آرش حساب از شده برداشت مبالغ از بخشی حاکمی گنجعلیخانی محمدجواد شد: یادآور یروی

من در بازرا وی به را مبالغ این جنایت، این وقوع از پس وی نامزد که بود کرده مخفی خود برادر مقدازل است. داخلرگردانده در جنایت، کشف روز در ارز ی

است.شدهکشفنیزقاتلبرادرلزمندرمخفیمبالغوشدهکشفاجسادحاملخودرویداشبورد

داگست کل جررئیس در گفت: استان انگیزههایری با کسروی آرش قتل برای گنجعلیخانی محمدجواد قصد از متعددی مستندات و نشانهها پرونده این یان

است.شدهمحرزمالی

تص همکارموحد دلیل به حاکمی گنجعلیخانی محمدجواد برادر و نامزد حاضر حال در کرد: جریح و قتل در بیشتر مداخله احتمال با و اجساد اختفای در یانری

است.انجامدستدرماجرااینابعادتمامیشدنروشنبرایتخصصیتحقیقاتومیبرندسربهبازداشتدرجنایتاین

با ویژه اهتمام و وقفه بی تالش از پایان در پلیسرامیپرسزوی تخصصی تیم و قدردانیآی صمیمانه جرم این کشف در استان انتظامی فرماندهی گاهی

کرد.

روز کسروی آرش محرحوم پیکر نیوز امرداد رسانی اطالع پایگاه گزارش ازمرداد۱۳به گروهی و اسالمی شورای مجلس در زرتشتیان نماینده حضور با

.شدسپردهخاکبهکرمانزرتشتیانآرامگاهدرهمکیشان

رصدکرمانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۵:۰۴-۹۹/۰۵/۱۸(گذشتهماه۳درتقلبیالکلیمشروباتمصرفاثربرکرمانشاهی6گرم

.دادنددستازراخودجانتقلبیالکلیمشروباتمصرفاثردرنفر6خردادماهپایانتاسالابتدایاز:گفتکرمانشاهاستانقانونیپزشکیعمومیروابطمسئول

عمومی روابط مسئول قانونیسلگی خبرنگارپزشکی با گو و گفت در کرمانشاه هایاستان استان جوانگروه خبرنگاران ابتدایازباشگاه از : گفت کرمانشاه،

اند.بودهمردفوتی۶همهکهدادند،دستازراخودجانالکلیمشروباتمصرفاثردرنفر۶خردادماهپایانتاسال

است.بودهنزآنانازنفریککهانددادهدستازخودراجانالکلیمشروباتاثربرنفر۲پارسال:گفتاو

امسال اول ماهه سه طی : افزود بیما۱۴۷سلگی قلبی ایست مانند طبیعی عوامل علت به بیمارمورد سرطان عفونی دستریهای از را خود جان کلیوی ی

م علت که حالی در اند غرداده سوختگی مسمومیتها تصادفات غیرطبیعی تقرگهای که است مخدر مواد مصرف شدگی مرق آمار برابر دو طبیعیریبا گهای

است.شدهشاملرا

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۸:۵۰-۹۹/۰۵/۱۵()ه(کرمانشایحرتشسالنافتتاحتاسنقرقانونیپزشکیجدیدپرسترسانتصابازقانونی:پزشکیخبرهای

شد.افتتاحکلیاییوسنقرشهرستانیحرتشسالنکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلمدیریرپیگیوکلیاییوسنقرشهرستانمسئولینمساعدتبا

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران سازباشگاه عنوان به بابایی محمد جدیدرکرمانشاه؛ قانونیپرست کلیاییپزشکی و سنقر شهرستان

.شدمعرفی

تک رئیسرآیین معارفه و قانونییم کلپزشکی مدیر خانی سلیم حضور با سنقر قانونیشهرستان فرمانداپزشکی در مسئولین از تعدادی و کرمانشاه یراستان

شد.گزاررسنقربشهرستان

قانونیکلرمدی فرمانداپزشکی در حضور با کل، اداره مسئولین از تعدادی همراه به طیراستان شهرستان این مسئولین با دیدار ضمن سنقر شهرستان ی

کرد.معرفیسنقرشهرستانقانونیپرشکیجدیدپرسترسعنوانبهراباباییمحمدحکمی

آمد.عملبهتقدیرلوح،اهداباداشتندعهدهبهراشهرستاناینقانونیپزشکیمسئولیتمدتاینطیکهفرهادیانشهرامزحماتازهمچنین

شد.یزانداراهشهرستاناینآرامستانمحلدرسنقرشهرستانیحرتشسالنیحرتشسالنافتتاح

شهردا همت با سالن همکاراین و اختیارری در سنقر شهرستان مسئولین قانونیی راپزشکی الزم اقدامات آن تجهیز به نسبت نیز کل اداره این و گرفت قرار

است.دادهانجام

مدی خانی قانونیکلرسلیم تاکیدپزشکی راستای در افزود: کرمانشاه قوهراستان در انسانی ارزشهای و کرامت حفظ خصوص در سازمان محترم یاست

اندا راه جهت تالش تشزقضائیه سالن تشری سالن افتتاح با و گرفت صورت نیاریح دیگر شهرستان این مزیح به اجساد ارجاع به اینری و نیست استان کز

تس موجب مرامر به نکردن آمد و رفت همچنین و کار انجام در بهریع منطقه مردم برای را اقتصادی امنیت و اجتماعی عدالت و رفاه نوعی به و استان کز

است.آوردهارمغان

تابناکیرخبپایگاهدیگر:منابع

گذشتهماه۳درتقلبیلکلیامشروباتمصرفاثربرمانشاهیکر6گمران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۳۰-۹۹/۰۵/۱۶(یافتافزایشدرصد۳۹اردبیلدردرمانیسقطمجوزصدور

یافت.افزایشدرصد۳۹قبلسالمشابهمدتبهنسبتاردبیلاستاندردرمانیسقطبرایصادرهمجوزهایامسالبهار-ایرنا-اردبیل

کل اداره از ایرنا پنجشنبه روز گزارش قانونیبه اردبیلپزشکی مدتاستان این در ادارات۴۵، به درمانی سقط مجوز اخذ جهت قانونینفر استانپزشکی

شد.صادردرمانیسقطمجوزنفر۳۲برایتعداداینازکهکردندمراجعه

شد.صادرسقطمجوزنفر۱۲۰برایتعداداینازکهکردندمراجعهاردبیلاستانقانونیپزشکیبهدرمانیسقطمجوزاخذبراینفر۱۳۶نیزگذشتهسال

میشود.ارائهقضاییمرجعنامهبدونقانونیپزشکیسازماندرکهاستخدماتیجملهازدرمانیسقطمجوزصدور

درمانی سقط مجوز سالاین مصوب درمانی جنین سقط قانون واحده ماده اساس تصویب۱۳۸۴۵بر به که آن اجرایی نامه آیین و اسالمی شورای مجلس

است.موضوعاتاینبهکنندهرسیدگیخاصمرجعسازماناینوبودهقانونیپزشکیسازمانعهدهبررسیده،قانونیپزشکیسازمان

متقاضیان از تعدادی سال درمانیهر مراکزسقط قانونیبه مداپزشکی و شرایط بررسی ضمن که میکنند ورمراجعه الزم شرایط داشتن صورت در پزشکی، ک

میشود.صادرسقطمجوزآنانبرایهفته۱۹ازکمتریربارداسن

خبرساواالنی،رآذپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۰۴-۹۹/۰۵/۱۶(شدقرغیربختیاوچهارمحالزایندهروددرساله۵۰نز

بختیارشه و چهارمحال احمر هالل جمعیت مدیرعامل ایرنا- غرکرد- به اشاره با یکری شدن یافتن۵۰نزق برای جو و جست گفت: زایندهرود رودخانه در چهارشنبه روز عصر در ساله
دارد.ادامهاحمرهاللامدادگرانسویازشدهقرغنزاین

ما…(کریحتشرلنساافتتاحتاسنقرقانونیشکیپزجدیدستپرسرانتصابازقانونی:شکیپزهایخبران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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فشار به توجه با افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در پنجشنبه روز مرتضویفرد احمد غسید فرد برای جو و جست آب، پایین دمای و آب باالی حجم قرو

شد.آغازمنطقهبهجووجستبرایغواصتیمواستکردهسخترافردبرایجووجستعملیاتشده،

سالگذشته وی، گفت بهبه غ۴۳امدادرسانی اینرحادثه در که شد داده پوشش استان احمر هالل جمعیت امدادگران و غواصان توسط استان در شدگی ق

و۲۷حادثهها و۱۷فوتی شد انجام جمعیت این غواصان و امدادگران توسط افراد نجات عملیاتهامورد این انجام قالب۹۰برای در نجاتگر۳۸۰امدادگر

شدند.اعزام

اعالم براساس ایرنا، گزارش قانونیبه بختیاپزشکی و گذشتهرچهارمحال سال غ۳۸ی بهرمورد قانونیقشدگی تعدادپزشکی این از شد،که ارجاع استان

بودند.مردنفر۳۱ونزنفرهفت

با زایندهرود با۴۰۲رودخانه گاوخونی تاالب تا و شروع زاگرس کوههای سرچشمه از میزان۴۰۲کیلومتر این از که دارد ادامه استان۱۰۲کیلومتر در کیلومتر

دارد.قراریروبختیاچهارمحال

شدند.قرغاستانیزکشاوراستخرهایرودخانههاودرنفر۱۴یردرسالجایربختیاوچهارمحالاستان۱۱۵اورژانساعالماساسبر

)۰۸:۵۲-۹۹/۰۵/۱۶(استگلستانرانندگیسوانحدرصد۶عاملجادهگلستان؛جادهاینقلوحملویرراهداکلرمدی

مدیرگ ـ ایرنا ـ راهدارگان حدودرکل وقوع عامل جادهها کم ایمنی و پایین کیفیت گفت: گلستان جادهای نقل و حمل و معضل،۶ی این حل برای که است استان رانندگی سوانح درصد
دارد.قرارکاردستوردرپرخطرمناطقاولویتباراههاایمنیویزبهسا

گذشته سال تصادفات در جانی و مالی دیدگان خسارت داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گفتگو در شنبه سه روز میقانی علیه۱۴۶مهدی قضایی محاکم در پرونده

شد.شناختهمقصرتصادف۹شاملهاآندرصد۶درهاجادهکارشناسان،نظرباکهکردندحرمطخسارتوتصادفبروزاصلیعاملادعایبایرراهدا

دادند.دستازراخودجاناستاناینرانندگیحوادثدرنفر۴۱۹پارسالگلستان،قانونیپزشکیکلرمدیزارعیحسیناعالمطبق

سا ایمن برای تالش به ادامه در :زمیقانی گفت و کرد اشاره ها راه حاشیه در واقع مدارس سا۱۲۸ی ایمن نیازمند گلستان محدودهزمدرسه در ها راه ی

شود.میایمنوبودهفنیاقداماتمشمولامسالمدرسه۳۵تعداد،اینازکهاستآموزاندانشترددپیرامونی

راهدارمدی فرهنگسارکل و آموزشی مسائل به توجه فنی، اقدامات انجام کنار در داشت: اظهار گلستان جادهای نقل و حمل و اصلیتزی ارتقایری، رویکرد ین

دارد.قرارکاردستوردرخوبیهایتالشنهادهاسایرهمراهیبانیززمینهایندرکهاستتصادفاتکاهشوجادههادرترددایمنی

در بوس مینی و سیمان تانکر برخورد حادثه در گفت: ها استانی هم از تعدادی باختن جان و گذشته سال در رانندگی تلخ حوادث وقوع به اشاره با میقانی

جلرش برای که بوده مقصر انسانی عامل شد، نفر ها ده باختن جان موجب که گلستان باربرگیوق سندیکاهای در ها نظارت مشابه، حوادث تکرار از وری ی

شد.بیشتریتیزتزان

شدقغریبختیارومحالچهارایندهرودزدرلهسا۵۰نزایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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اندا راه :با افزود و کرد اشاره مسافر جابجایی حوزه در ایمنی تقویت در گرفته صورت اقدامات به همچنین شزوی "سپهتن" سامانه نقلری و حمل های کت

راهدا کل حراداره طول در راه پلیس و تشدیدری با و داشته کامل نظارت اتوبوس ایمنی و فنی وضعیت و راننده رفتار بر مقصد تا مبدا از ها اتوبوس کت

هستیم.جادهایسوانحوتصادفاتکاهشبهامیدوارنظارتها

نا تردد هوشمند نظارت و پایش کشوروسامانه عمومی نقل و حمل و(گان بهره ارتقای برای نارسپهتن) خصوص به کشور نقل و حمل صنعت ووی حمل گان

شد.اجراکشوریرجامقرراتوقوانینبهتوجهباوایجادهعمومینقل

ط ذینفعان تمام سامانه این به ها خودرو تجهیز راهداربا سازمان ناجا، راهور پلیس شامل شرح خودرو، های راننده و مالکین ای، جاده نقل و حمل و کتری

.داشتخواهندرانندهوخودروعملکردوترددبهایهوشمندانهنظارتویترمدیبارصاحبانوینرمسافهمچنینونقلوحملموسساتوها

راهدارمدی بهسارکل خصوص در همچنین گلستان جادهای نقل و حمل و گزی مسیر روستایری به سازگان مقاوم گفت: استانداردسازیارت بهسازی، وزی، ی

فرماندا اعتبارات کمیته در اعتبار تصویب نیازمند مسیر این ایمنی گرارتقای امیدواری که است جارگان سال در ایمنساریم الزم، اعتبار اختصاص با اینزی ی

شود.اجرامسیر

)۱۸:۱۸-۹۹/۰۵/۱۸(جسدیککشفبهگلستانقانونیپزشکیواکنش

کرد.هویتاحرازرانماجهاندرشدهکشفجسدتواننمییرظاهمعاینهباگفت:گلستاناستانقانونیپزشکیکلرمدی-یارآبازار

مدیرگزارخب زارعی حسین مهر: قانونیکلری اظهاپزشکی گلستان تحویلراستان الهویه مجهول جسد یک شنبه بامداد قانونیکرد: قضاییپزشکی دستور و شد

رسید.مادستبهامروزبعدازظهرهمجسدبررسی

مدا تا شده خواسته (رضانژاد) گمشده کوهنورد خانواده از گفت: جسد هویت احراز خصوص در بهروی را الزم قانونیک احرازپزشکی به تا دهند تحویل

کند.کمکهویت

کرد.هویتاحرازراآنتواننمییرظاهمعاینهباوبودهفاسدشدهارجاعمابهکهجسدیکرد:بیانجسد،مختصرمعاینهبهاشارهبازارعی

معاینات با هویت احراز امکان عدم صورت در و شده انجام امکان، صورت در فوت علت تعیین و هویت احراز جهت جسد معاینه کار صبح فردا کرد: اضافه وی

شد.خواهدانجامیربردانمونهروتین،

شود.تکلیفوتعیینتااستمانزدالهویهمجهولجسدعنوانبهاًلفعفرداینگفت:زارعی

هاینربرتنیوز،شمالیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۵۳-۹۹/۰۵/۱۶(بابلدرنوجواندختر2گرمتایید

داد.خبربابلدرنوجواندختر2گرمازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

استگلستانگیداننرسوانحصددر۶عاملجادهایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کرد.تاییدرابابلدرنوجواندختردوگرمی،رسادرفارسیرگزارخبخبرنگارباگووگفتدرعباسیعلی

میرسانم.رسانههااطالعبهراتکمیلیاطالعاتگفت:است،بیشترجزئیاتبررسیحالدرقانونیپزشکیتیماینکهاعالمباوی

قانونیکلرمدی علتپزشکی با ارتباط در و است نفر دو فوت به مربوط دارم بنده که اطالعاتی کرد: اظهار حادثه، این در نفر چهار همزمان خودکشی درباره

شود.انجامالزمبررسیهایبایدفوت

مجا فضای در فارس، گزارش خبزبه دیگرری تن دو و کرده فوت نفر دو شده گفته که میشود دست به دست نوجوان دختر چهار همزمان خودکشی بر مبنی ی

است.نکردهنظراظهارارتباطایندرقانونیپزشکیکلرمدیکهمیبرندسربهکمادر

/غ86004پیام/انتهای

الف،معاصر،راهبردخرداد،آنالین،قدسنیوز،صراطنیوز،آفتابپوش،رسنیوز،نامهنیوز،فرداانتخاب،یرخبپایگاهسیما/وصداایلنا،برنا،یرگزارخبدیگر:منابع
خبر،گیلمازند،پیامامروز،اصفهانمیرزا،دیارسیتنا،اندیش،نوناطقان،خبرخودرو،اقتصادی،رصداقتصادآنالین،گسترش،یا،رآبازارفارس،اکوآنالین،یرهمشه

55نیوز،بهارروزاننیوز،آنالین،-اقتصاددنیایجارستان،مدآرا،،24رویدادباتو،تابناکترقی،راهپالس،زروروزنو،نو،سالمها،ینربرتیا،رثخبرخبر،ینرآخکنا،ر
آنالیناعتمادامید،وتدبیرنیوز،اعتدالآنالین،

)۱۱:۴۰-۹۹/۰۵/۱۶(مازندرانبابلدرساله15و14دختر2خودکشیداد:خبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

داد.خبربابلدربرنجقرصباساله15و14دختردوخودکشیازمازندرانقانونیپزشکیکلمدیرمازندرانایسنا/

مو در دختر دو خودکشی به اشاره با عباسی دوشنبهریزعلی روز داد: توضیح بابل اورژانس13ج با تماسی در به115مراد اقدام دختر دو که شد داده اطالع

نمودند.برنجقرصباخودکشی

شد.صادرآنهادفنجوازشنبهسهروزواستبررسیدستدرخودکشیعلتکرد:اظهارمازندراناستانقانونیپزشکیکلمدیر

اند.نکردهارائهشکایتینیزدختردواینهایخانوادهوبودهدوستهمبادختردواینگفت:عباسی

پیامانتهای

راهخبر،ینرآخایران،صداینیوز،منجیلتیک،انصاف،جماران،تابناک،آنالین،ایرانانتخاب،یرخبپایگاهیزد/آفتابابتکار،روزنامهفارس/یرگزارخبدیگر:منابع
قرمشنیوز،صاحبنیوز،بالغدانا،آنالین،-اقتصاددنیایآنالین،55آنالین،گررکاآنالین،اعتمادپرس،سورترقی،

بابلدرنوجواندختر2گمرتاییدس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۱۵:۳۴-۹۹/۰۵/۱۶(استنفردوفوتبهمربوطیمرداکهاطالعاتی:نوجواندختر4همزمانخودکشیخبربهقانونیپزشکیواکنش

داد.خبربابلدرنوجواندختر2گرمازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

کرد.تاییدرابابلدرنوجواندختردوگرمفارس،باگفتگودرعباسیعلی

میرسانم.رسانههااطالعبهراتکمیلیاطالعاتگفت:است،بیشترجزئیاتبررسیحالدرقانونیپزشکیتیماینکهاعالمباوی

قانونیکلرمدی علتپزشکی با ارتباط در و است نفر دو فوت به مربوط دارم بنده که اطالعاتی کرد: اظهار حادثه، این در نفر چهار همزمان خودکشی درباره

شود.انجامالزمبررسیهایبایدفوت

مجا فضای در فارس، گزارش خبزبه دیگرری تن دو و کرده فوت نفر دو شده گفته که میشود دست به دست نوجوان دختر چهار همزمان خودکشی بر مبنی ی

است.نکردهنظراظهارارتباطایندرقانونیپزشکیکلرمدیکهمیبرندسربهکمادر

سالشعارجوان،یارآیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۵:۲۷-۹۹/۰۵/۱۷(شددادهتحویلخانوادهبهبابلینوجواندختردوجسدقانونی:پزشکی

مرسا پیرامون اینکه به توجه با کرد اعالم مازندران قانونی پزشکی - (پانا) بهری نوجوان دو این جسد نشد، ثبت شکایتی برنج، قرص با مسمومیت اثر بر بابلی نوجوان دختر دو گ
شد.دادهتحویلخانوادههایشان

مدی که بود گذشته روز چند قانونیکلرهمین کهپزشکی بود کرده اعالم استان13مازندران در امسال ماهه سه در برنج قرص از ناشی مسمومیت اثر بر نفر

است.داشتهکاهشدرصد52قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینوکردندفوت

است.شدهتأییدبرنجقرصخودسرانهمصرفبابابلدرنوجواننوجواندختردوگرمخبرحاال

همزمان خودکشی خبر اخیر روز چند مجا4در فضای در بابلی نوجوان اینکهزدختر بر مبنی شد دست به دست و2ی فوت آنها از سر2نفر به کما در دیگر نفر

میبرند.

ساعت که گفت خصوص این در اما بابل شهرستان انتظامی دوشنبه16فرمانده دختر13روز دو مصرف16مردادماه علت به بودند هم همسایه که ساله

باختند.جانوشدندداروییمسمومیتدچارقرصخودسرانه

انمازندربابلدرلهسا15و14دختر2کشیدخوداد:خبرانمازندرقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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برشمرد.کذبراشدمنتشربابلدرنوجوان4خودکشیخصوصدریزمجافضایدرکهیرخبضمندراو

هستندجرمیکرششایعاتکنندگانمتشر

دختر دو خودکشی تأیید ضمن مورد، این در نیز بابل شهرستان انقالب و عمومی ط15و14دادستان از ازرساله پس که داد توضیح برنج، قرص استعمال یق

ماند.نتیجهبیاحیاجهتتالشبهشتی،شهیدبیمارستانبهآنهاانتقالو،115اورژانسبهدادناطالع

بابت قبل از دختر دو این و بوده شخصی مسائل خاطر به خودکشی که داشتند اذعان شهرستان، دادستانی به مراجعه با دختر دو این خانواده او گفته به

بودند.گفتهخانوادهبهخودکشی

شد.خواهدبرخوردآنهاباقانونبرابرکهبرشمردجرمیکرشرامیکنندمنتشریزمجافضایدررادروغاخباروشایعاتکهکسانییمیرمالک

قانونی مجاپزشکی فضای در بابلی دختر چهار همزمان خودکشی بر مبنی شده منتشر خبر به اشاره با اطالعیهای در گذشته شب نیز ضمنزمازندران ی،

جا هفته سهشنبه و دوشنبه های روز در که کرد اعالم شده، فوت افراد تعداد دختررتکذیب دو دفن جواز صدور و فوت علت تعیین برای ساله،15و14ی،

به قانونیاجساد کارشناسانپزشکی توسط بالینی پرونده بررسی و معاینه از پس و انتقال بابل قانونیشهرستان کسیپزشکی از خانواده اینکه به توجه با

شد.خانوادهتحویلاجسادقضاییمحترممقامهماهنگیباشدند،فوتبرنجقرصبامسمومیتاثردردختردوونداشتندشکایتی

)۰۴:۲۳-۹۹/۰۵/۱۹(بابلدربرنجقرصبادختردوهمزمانخودکشی

تابناکیرخبپایگاهملی/آرمانروزنامهدیگر:منابع

شددادهتحویلخانوادهبهبابلینوجواندختردوجسدقانونی:شکیپزپانا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۴۶-۹۹/۰۵/۱۷(خبرنگارروزمناسبتبهتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدییکرتبپیام

گفت.یکرتبراخبرنگارروزفرارسیدنمردادماههفدهمپیامیصدورباتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

است:حرشاینبهفروزشمهدیپیاممتن،تهراناستانقانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطازنقلبهایسناگزارشبه

دادند.ترجیحخودبقایبهراحقیقتبقایکهاستآنهاییهایینیرآفحماسهیادآوروصارمیشهیدخبرنگارشهادتسالروزمرداد17«

اند.شناسیوظیفهویزدلسوتعهد،امانت،تجسمراستیبهخبرنگاران

س خدمات مرهون جامعه اطالعات سطح ارتقاء و رشد شک عربی این دقیق و تحققزیع راستای در ظرفیت این از همواره قضایی حوزه در ما و است یزان

ایم.بردهبهرهتهراناستانقانونیپزشکیکلادارهعالیهاهداف

ارزشمندت که کسانی تمامی و رسانه اصحاب شهدای خاطره گرامیداشت ضمن راهراینجانب در را خود جان یعنی خود زندگی گوهر اعتالءآین و بخشی گاهی

تا در و نهاده کف بر مردم و اسالم و تبرایران را خبرنگار روز فرارسیدن شدند، ماندگار دریخ از و گفته بخشیریک امید توفیق و سالمت سعادت، منان، ایزد گاه

خواستارم.امورتمامیدرراایشان

» حکم به و دانسته غنیمت را فرصت پایان، اُکْشَیْمَلْنَمدر اِمَمِعْنُمْلِر اُکْشَیْمَلَنِقیُلوْخَمْلَن متعهدَوَّزَعهلَلِر فعاالن های تالش همه از قدردانی ضمن َجل»،

همکا و ای درررسانه را خود نگار واقع دستان همچنین و قضایی دستگاه به کمک برای را خود تیزبین چشم همیشه، همچون که امیدوارم کل، اداره این با ی

گیرند.»کاربهیزمان،زعمردمبهکشورقانونیپزشکیسازمانخدماتازرسانیاطالع

پیامانتهای

فارسیرگزارخبدیگر:منابع

گیرندبکارقضاییدستگاهبهکمکبرایراخودتیزبینچشمخبرنگارانخبرنگار:روزیکرتبباتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
)۰۵:۰۵-۹۹/۰۵/۱۷((تهران)

گفت.یکرتبراخبرنگارروزفرارسیدنمردادماههفدهمپیامیصدورباتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

است:حرشاینبهفروزشمهدیپیاممتن،تهراناستانقانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطازنقلبهایسناگزارشبه

دادند.ترجیحخودبقایبهراحقیقتبقایکهاستآنهاییهایینیرآفحماسهیادآوروصارمیشهیدخبرنگارشهادتسالروزمرداد17«

اند.شناسیوظیفهویزدلسوتعهد،امانت،تجسمراستیبهخبرنگاران
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س خدمات مرهون جامعه اطالعات سطح ارتقاء و رشد شک عربی این دقیق و تحققزیع راستای در ظرفیت این از همواره قضایی حوزه در ما و است یزان

ایم.بردهبهرهتهراناستانقانونیپزشکیکلادارهعالیهاهداف

ارزشمندت که کسانی تمامی و رسانه اصحاب شهدای خاطره گرامیداشت ضمن راهراینجانب در را خود جان یعنی خود زندگی گوهر اعتالءآین و بخشی گاهی

تا در و نهاده کف بر مردم و اسالم و تبرایران را خبرنگار روز فرارسیدن شدند، ماندگار دریخ از و گفته بخشیریک امید توفیق و سالمت سعادت، منان، ایزد گاه

خواستارم.امورتمامیدرراایشان

» حکم به و دانسته غنیمت را فرصت پایان، اُکْشَیْمَلْنَمدر اِمَمِعْنُمْلِر اُکْشَیْمَلَنِقیُلوْخَمْلَن متعهدَوَّزَعهلَلِر فعاالن های تالش همه از قدردانی ضمن َجل»،

همکا و ای درررسانه را خود نگار واقع دستان همچنین و قضایی دستگاه به کمک برای را خود تیزبین چشم همیشه، همچون که امیدوارم کل، اداره این با ی

گیرند.»کاربهیزمان،زعمردمبهکشورقانونیپزشکیسازمانخدماتازرسانیاطالع

پیامانتهای

)۰۵:۰۴-۹۹/۰۵/۱۸((ایالم)درمانیجنینسقطدرصدی۳۶وکروناهایفوتییربراب۲افزایشگذشت؛کهایهفتهدرایالم

است.نکردهکشوفراستاندرتیرماهطیکروناطغیانالتهابکهگذاشتسرپشتراگذشتههفتهحالیدرایالم-.استانایرنا-ایالم

کمبودها مشکالت، وجود با کرونا با مبارزه زمینه در ایران گفت که بود پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمان معاون میزبان ایالم استان گذشته هفته

است.کردهعملموفقیمرتحو

م میزان ایالم استاندار گفته ازربه ناشی میر و درگ استان در کرونا ویروس به گذشته۴۵ابتال یافته۲.۲روز افزایش انگابرابر سهل بیانگر امر این مردمرکه ی

است.تیروخردادهایماهطیدرپیشگیرانهنکاترعایتدر

کاهش باعث همچنین کاهش۲۲کرونا استان، های جاده در خودروها تردد بن۲۲درصدی مصرف وزدرصدی ای۲۸کاهشین جاده تصادفات دردرصدی

است.شدهاستان

خب خبرنگار صارمی محمود شهید شهادت سالروز جمهورگزاردر باری همزمان و اسالمی بز۱۷ی آیین حالیکه در و خبرنگار روز بدلیلرمردادماه روز این گداشت

گفتند.یکرتباستانخبرنگارانبههاییپیامصدورباروزاینایالمیمسووالنومدیرانازیادیزجمعوایالماستاندارنشد،گزارربکروناشیوع

ش توسط کشور برتر رتبه کسب استان، در همدلی و امید پویش و مومنانه کمک رزمایش دوم مرحله نرآغاز تعین پست، مرزرکت در تردد برای ها کامیون خ

بود.گذشتههفتهدرایالماستاناخباردیگرازجرثقیلسقوطگباررمحادثهومهران

شدبرابر۲.۲روز۴۵طیایالمدرکرونافوتیهای

طی استان این در کرونا مبتالیان تعداد گفت: ایالم امسال)۴۵استاندار خرداد تا گذشته سال (اسفند اخیر چهارماه به نسبت گذشته میزان۳.۶روز و برابر

است.شدهبرابر۲.۲فوتیها

و درمان معاون حضور با کرونا استانی ستاد جلسه دومین و سی در یکشنبه شامگاه سلیمانیدشتکی قاسم ایرنا، گزارش آموزشزبه و درمان بهداشت، یر

م و ابتال میزان یافتن کاهش با اما بود تقدیر قابل و مطلوب خرداد تا اسفند ماههای در مردم رعایت داشت: اظهار دررپزشکی نیز مردم استان، در میرها و گ

شد.تیرماهدریربیماطغیانموجبامرهمینوکردندیرسهلانگاپیشگیرانهپروتکلهایرعایت

قضاییدستگاهبهکمکایبرارخودتیزبینچشمانخبرنگارخبرنگار:روزیکتبرباانتهراستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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کروناستبامبارزهدرکشورهاینرموفقتازایرانبهداشت:یرزومعاون

و درمان موفقتزمعاون از یکی ایران گفت: پزشکی آموزش و درمان بهداشت، موفقریر حوزه این در و بوده کرونا ویروس با مقابله زمینه در دنیا کشورهای ین

است.کردهعمل

تح و اقتصادی مشکالت وجود با داشت: اظهار ایالم استان در کرونا با مبارزه استانی ستاد جلسه دومین و سی در یکشنبه روز بابایی جان قاسم هاردکتر یم

رهب لطف به رهبراما معظم مقام عالمانه های جمهوری رییس بودن کار پای تالشری، کرونا، با مبارزه ملی ستاد مرتب و مداوم تشکیل دولت، هیات و ی

است.شدهیترمدیکرونامردمیرهمکاودرمانیکادرجهادمسووالن،

داردپیدرراانسانیفاجعهبروزکرونابهحساسیتکاهشبهداشت:یرزومعاون

و درمان انسانیزمعاون فاجعه بروز و بیشتر شیوع با یابد کاهش کرونا خطر به نسبت مردم حساسیت هرچقدر گفت: پزشکی آموزش و درمان بهداشت، یر

شد.خواهیممواجه

مبا ماه ایام در مردم عموم افزود: ایالم جمعه امام و استان در فقیه ولی نماینده با دیدار در یکشنبه روز بابایی جان قاسم دکتر ایرنا، گزارش وربه رمضان ک

شد.فوتیوابتالمواردکاهشباعثعاملهموگرفتهجدیرابهداشتیمسایلخردادماهابتدای

شدآغازایالمدراحسانوتعاوننهضتاولمرحله

شد.آغازاستانایندرمعیشتیبستههزارهشتیعزتوبااحسانوتعاوننهضتازمرحلهاولینگفت:ایالمجمعهامامواستاندرفقیهولینماینده

ک نور اله والمسلمین االسالم حجت ایرنا، گزارش توربه آیین در چهارشنبه روز تبار داشت:زیمی اظهار احسان و تعاون نهضت رزمایش معیشتی های بسته یع

است.محورمحلهومسجدگذشتههایپویشهمچونرزمایشاین

یا نیازمند های خانواده بین مساجد و محالت بسیج و روحانیون طالب، مساجد، امنای هیات توسط معیشتی های بسته نیز مرحله این در افزود: وی

شود.مییعزتوکروناازدیدهآسیبمشاغلدارندگان

استداناییعرصهخاموشمجاهدانیادآورخبرنگارروزایالم:استاندار

برشمرد.جامعهبهبخشیگاهیآوداناییعرصهخاموشمجاهدانیادآورراروزاینخبرنگارروزیکرتبباپیامیدرایالماستاندار

است: شده یادآور پیام این در دشتکی سلیمانی قاسم ایرنا، گزارش خبرنگار۱۷به روز و صارمی محمود شهید خبرنگار شهادت سالروز با مصادف ماه مرداد

با برای مجاهدانه که است هایی انسان زحمات از قدردانی برای فرصتی و خطیر و پرمسئولیت ای عرصه یادآور روز این پرچمزاست. حقایق، انعکاس و گویی

اند.گشتهخویشجامعهراهچراغوگرفتهدوشبررادانستنوداناییوگاهیآ

خبرنگارانبهایالمیمسووالنیکرتبهایپیام

رسیدن فرا با بز۱۷همزمان عنوان به که ایرنا خبرنگار صارمی محمود شهادت سالروز نامگذارمردادماه خبرنگار روز شماررگداشت است، شده مدیرانزی از یادی

گفتند.یکرتباستانخبرنگارانبهرامناسبتاینیکرتبهایپیامارسالباایالمیمسووالنو

سپ حال در گذشته ماه شش های مناسبت سایر همچون مراسمی هیچ بدون کرونا شیوع علت به امسال خبرنگار روز اگرچه ایرنا، گزارش استربه شدن ی

کردند.قدردانیخبرنگارانفعالیتوزحماتازیک،رتبهایپیامارسالبااستاناینمسووالنعمدهگذشتهروزدوازاما

کنندتقویتمردمبیندرراینیرامیدآفروحیهرسانههاایالم:استاندار

امیدآف و نشاط روحیه خواست: رسانهای فعاالن عموم از ایالم تحراستاندار از ناشی سخت شرایط این در را تقویترینی مردم بین در کرونا ویروس شیوع و یم

کنند.

و خطیر بسیار حوزه رسانه، و مطبوعات عرصه افزود: ایالم استان مطبوعات خانه جدید رییسه هیات اعضای دیدار در سلیمانیدشتکی قاسم ایرنا، گزارش به

(ایالم)مانیدرجنینسقطصدیدر۳۶وکروناهایفوتییابربر۲ایشافزایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهدوچندانزحمتکشقشراینیرکارسالتواهمیتفعلیشرایطدرویژهبهاستارزشمندی

شدتعیینمهرانیزمرپایانهبهکامیونورودخرن

استاندارس اقتصادی امور هماهنگی معاونت نرپرست اینکه بیان با ایالم مرری پایانه به ورود جدید نزخ اساس این بر گفت: شد، تعیین مهران ورودیری خ

شد.قیمتتعیینیالرهزار۸۰و۱۳۰،۱۰۰ترتیببهوانتوکامیونیلی،رت

گذا قیمت بررسی برای کارشناسی کمیته تصمیم به ایالم استان نفتی غیر صادرات توسعه نشست در شنبه سه روز زاد رستم صدفرجهانگیر صادراتی پایانه ی

مشت مرز دارای همجوار های استان از قیمت اخذ و جوانب همه بررسی از پس کمیته این افزود: و کرد افزایشراشاره با عراق کشور با قیمت۳۰ک درصدی

است.کردهموافقتها

شودمیصادرعراقبهمهرانمرزازکاالکامیون۴۰۰ازبیشروزانه

گمرمدی ازرکل بیش روزانه تردد از ایالم استان ط۴۰۰ک از کاال دلیلرکامیون به گذشته سال به نسبت آمار این گفت: و داد خبر مهران المللی بین مرز یق

است.یافتهکاهشکروناویروسشیوع

کا نشست در شنبه سه روز غالمی اهلل ازرروح بیش گذشته سال داشت: اظهار ایالم استان نفتی غیر صادرات به۱۰۷گروه مهران المللی بین مرز از کامیون هزار

در تنها صادرات انجام و کرونا های محدودیت دلیل به امسال اما داشتند تردد چهارشنب۲عراق و یکشنبه هفته(روزهای از کاهشهروز توجهی قابل میزان به (

است.یافته

شدصادرعراقبهمهرانمرزازاستانداردکاالیتن۸۸۴وهزار۱۸

جارمدی سال ابتدای از گفت: ایالم استان استاندارد تاکنونرکل و۱۸ی ط۸۸۴هزار از استاندارد کاالی مهرانرتن المللی بین مرز حاج(یق سپهبد شهید سردار

است.شدهصادرعراقبهسلیمانی)قاسم

این و است آن شاخصهای و استاندارد رعایت صادرات در مهم بسیار عوامل از یکی داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز همتی مهناز

باشد.داشتهدنبالبهاشتغالایجادآنتبعبهوتولیدکیفیتبهتوجهبرایرافرصتمیتواندموضوع

میشودگانیربازکارتتعلیقبهمنجرصادراتیارزنگرداندنباز

بازرس اداره بازرپرست کارتهای گفت: ایالم تجارت و معدن صنعت، سازمان خارجی صادرگانی اقتصادیرگانی چرخه به را صادرات از حاصل ارز که کنندگانی

شد.خواهدتعلیقنگردانند،بازکشور

صاد داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز شوهانی چرخهرجمیل به متعدد روشهای به را خود صادرات از حاصل ارز میتوانند کنندگان،

ب کشور دادنراقتصاد قرار اختیار در خود، واردات نیازهای تامین مجاز، صرافیهای و بانکها بهواسطه نیما سامانه در عرضه روش چهار شامل که گردانند

است. کشور داخل بانکهای و مجاز صرافیهای در فروش و اسکناس صورت به صادراتی ارز از بخشی کردن وارد و دیگر واردکنندگان به صادراتی ارز از بخشی

ایالمدررانندگیتصادفدرصدی۲۸کاهش

داد.خبرایالمدرامسالرانندگیهایتصادفدرصدی۲۸کاهشازایالمراهپلیسرییس

خب پایگاه گزارش جاربه سال اول ماهه سه داشت:در اظهار دوشنبه روز زاده همتی رضا سرهنگ پلیس، شهری برون جادههای در نسبتری به ایالم استان ی

است.شدهثبتتصادفکاهشدرصد۲۸قبلسالمشابهمدت

است.بودهراهپلیساینتابعهپاسگاههایکنانرکاوفرماندهانکوششواستانرانندگیفرهنگارتقاحاصلمساعدرویداداینویگفتهبه

یافتکاهشدرصد۶۷ایالمفوتیتصادفات

است.بیسابقهاخیرسالهایدرکهیافتکاهشدرصد۶۷استانایندرفوتبهمنجرتصادفاتامسالگفت:ایالماستانراهورپلیسرییس
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در جرحی تصادفات افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دهلران راهور پلیس رییس معارفه و تودیع آیین حاشیه در دوشنبه روز کهزادی ابوالفضل سرهنگ

کاهش از گذشته سال ماهه چهار به نسبت نیز نیز همکا۲۴استان حاصل کارها این همه که است برخوردار شبانهروردرصدی زحمات و مسووالن و مردم یزی

است.راهورپرسنلبودنپایکارو

کروناشیوعازمتاثرایالمدرینزبنمصرفدرصدی۲۲.۵کاهش

ش بنرمدیرعامل مصرف گفت: ایالم منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی جازکت سال در باهی(چهارماهرین کرونا ویروس شیوع به توجه با استان این در (

است.بودههمراهدرصدی۲۲.۵کاهش

کاهش و جامعه در حاکم بهداشتی پروتکلهای و تردد محدودیتهای به باتوجه داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز چاغروندی علیاصغر

است.یافتهکاهشدرصد۱۵مجموعدرگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتیرجاسالاولماههچهاردراستاندرنفتیفرآوردههایمصرفترددها،

ایالمجادههایدرخودروتردددرصدی۲۲کاهش

راهدارمدی جارکل سال چهارماهه در استان این خودرویی تردد که گفت ایالم ای جاده نقل و حمل و قبلری سال مشابه مدت به نسبت کاهش۲۲ی درصد

است.داشته

از بیش سال) ماهه مدت(چهار این در افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز دلخواه و۲نوراهلل های۹۱۱میلیون جاده در سنگین و سبک خودروی هزار

کردند.تردداستان

است.شدهثبتشمارترددهایسامانهتوسطترددهزار۱۵۱ازبیشباسرابله-ایالممحوردرترددمیزانینربیشتشد:یادآوروی

یافتکاهشدرصد۱۴ایالمدرقربتلفات

است.یافتهکاهشدرصد۱۴گذشته،سالپنجطولدراستانایندرقربیژانرتلفاتمیزانگفت:ایالمقربنیروییعزتوکترشمدیرعامل

انر تلفات داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز شیرخانی ازژهادی به۲۵ی اکنون پیش سال پنج در وجود۱۱درصد با و است رسیده درصد

نداشتیم.خاموشیاستانکانرمشتتعدادبهدرصد۲۰شدنافزوده

کرد.کسب۹۸سالدرقربتلفاتکاهشزمینهدررایرکشوبرتررتبهایالماستاننیرووزارتتوسطگرفتهصورتهاییابیزاردرشد:یادآوروی

شدپرداختایالمدرکروناتسهیالتیالرمیلیارد۱۸۰

شد.پرداختاستاندرنفر۴۱۹وهزار۲بهیالرمیلیارد۱۸۰اعتبارباکروناتسهیالتفقره۱۷۹وهزار۲گفت:ایالماجتماعیرفاهوکارتعاون،کلرمدی

خب در حضور با خبرنگار روز آستانه در چهارشنبه روز شیرخانی جمهورگزارشکراله بیمهری سامانه شدگان نام ثبت کل تعداد داشت: اظهار ایالم استان اسالمی ی

وربیکا هزار هفت استان در و۳۴۷ی هزار پنج کشور اجتماعی تامین سازمان در موجود ای بیمه سوابق اساس بر تعداد این از که است مشمول۴۷نفر نفر

است.شدهشناخته

ایالمدردرمانیجنینسقطدرصدی۳۶افزایش

برای کل۲۶امسال اداره به که درمانی جنین سقط متقاضیان از قانونینفر درپزشکی رقم این که شد صادر جنین سقط مجوز کردند مراجعه ایالم استان

است.یافتهافزایشدرصد۳۶)هآن(چهارماهماقبلسالبامقایسه

کل اداره عمومی روابط از ایرنا یکشنبه روز گزارش قانونیبه جاپزشکی سال اول ماهه چهار در درمانی جنین سقط مجوز صدور ، ایالم بود۲۶یراستان مورد

بود.همراهدرصدی۳۶افزایشبامورد۱۹باگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرکه

میشودتامینچمگردالنسدازایالمشهرشربآبدرصد۶۵

میشود.تامینچاههاوگلگلچشمههایازمابقیوچمگردالنسدازایالمشهرشربآبنیازدرصد۶۵گفت:ایالماستانمنطقهایآبکترشمدیرعامل

(ایالم)مانیدرجنینسقطصدیدر۳۶وکروناهایفوتییابربر۲ایشافزایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۵/۱۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



حدود ساالنه داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز پوراحمد تحویل۲۰علی شرب آب مصارف جهت ایالم سد از آب مترمکعب میلیون

میشود.استانفاضالبوآبکترش

شداعتبارتامینایالمیزکشاوراراضیآبپمپاژایستگاه۱۴

مدی سازمان برنامهررییس و گفت:زیریت ایالم استان آبیا۱۴ی شبکههای و اراضی آب تامین پمپاژ جارایستگاه سال برای زهکشی و مختلفری نقاط در ی

است.شدهاعتبارتامیناستان

قیصو اهلل طررحمت این داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز جهادکشاورری سازمان اجرای با سالزح در اتمام۹۶ی بندی زمان و شده آغاز

است.درصد۹۰تا۳۰بینایستگاه۱۴ایناحداثیکیزفیپیشرفتوشدهگرفتهنظردرسالسهتایکبینحرطاین

آوردهسهمپرداختبرایایالممسکنملیحرطمتقاضیانروزه۱۵مهلت

شهرسارمدی و راه طزکل متقاضیان گفت: ایالم تاری است شده ارسال پیامک آنان برای که استان این در مسکن ملی اقدام آورده۱۵ح سهم دارد، فرصت روز

کنند.پرداختراخود

شهرسا و راه پیامک که متقاضیانی داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز کاظمی اصغر دزعلی را استان بهری مراجعه از پس و اند کرده یافت

ط مدارسامانه مسکن ملی اقدام شده(رح تعیین زمان مدت در باید اند کرده تهیه را خود د۱۵ک از پس پیامرروز بنیادکیافت به آورده سهم پرداخت برای (

کنند.مراجعهبانکواستاناسالمیانقالبمسکن

شدسیمرهسدپرسنل۲گرمموجبجرثقیلبارسقوط

دادند.دستازراخودجانجرثقیلبارسقوطاثربرشهرستانایندرسیمرهگاهونیروسدپرسنل۲گفت:بدرهشهرستانانتظامیفرمانده

با امیر سرهنگ ایرنا، گزارش مزبه با تلفنی تماس در داشت: اظهار پنجشنبه روز کا۱۱۰کزریار نفر دو فوت و سیمره سد در ارتفاع از سقوط بر بالفاصلهرمبنی گر،

شدند.اعزاممحلبهفرماندهیاینمامورانازگروهی

کا که هنگامی شد مشخص محل در شاهدان از آمده عمل به بررسیهای طی شد: یادآور دروی نصاب سررگران بدنهریچههای قطعات نصب حالی در سد یز

است.دادهخرحادثهاینبودندسد

نیوزفرتاکیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۵۵-۹۹/۰۵/۱۸(گذشتکههفتهایدرسمناناستانخبرهایینرمهمت

ها آن از تعدادی اخبار که بود علمی و انتظامی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مختلف رویدادهای شاهد مرداد) هفدهم تا (یازدهم گذشته هفته در سمنان استان ایرنا- سمنان-
شود.میمرورکوتاهگزارشایندر

کا۱۵یزآزادسا ساعت کاهش تصرف، از ها رودخانه بستر قرارهکتار مرداد، پایان تا ادارات سری معرفی کرونا، قرمز وضعیت در استان پرسترگرفتن

سورفرماندا آتش مهار گرمسار، نیرزی در توی سیکل افتتاحرگاه ئ قرمز و زرد مناطق در محدودیتها تمدید سمنان، درمانیرمکیبی مراقبتهای پایش کز

بود.گذشتههفتهدرسمناناستانرویدادهایینرمهمتبهداشت،یرزومعاونتوسطاستانپزشکیعلومدانشگاه

اقتصادی
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شد.پرداختیالرمیلیارد۵۰۰ویکهزارمعادلاستانگندمکارانمطالبهازدرصد۸۰گفت:سمناناستانگانیربازخدماتوغلهکلرمدی

منوچه باقر ازرمحمد بیش داشت: ابراز ایرنا با گو و گفت در شنبه روز و۷۴ی گندم۵۰۰هزار تن شهزار سوی از کنون بازرتا خدمات و غله استانرکت گانی

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنشد.یریدارخگندمکارانازسمنان

شد.انجاماستانرودخانههایبسترازیزآزادساوتصرفرفععملیاتهکتار۱۵حدودگفت:سمنانایمنطقهآبکترشمدیرعامل

حیدرای دادگسترج کل رییس با نشست در دوشنبه روز طریان موضوع با سمنان استان آبری منابع بخشی تعادل و احیاء افزود:زح استان، در ۲۸۷یرزمینی

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنشد.انجاماستاندرهارودخانهبسترویمرحازتصرفرفعویزآزادساعملیاتمورد۱۷۰ازبیشواخذقضاییحکممورد

کرد.موافقتاستاناینملیاراضیدرحرط۲۳اجرایبایزکشاورحهایرطکمیسیونگفت:سمناناستانیزکشاورجهادسازماناراضیامورمدیر

ط کمیسیون جلسه دومین اجرای به اشاره با شنبه سه روز خراسانیان غالمرضا ایرنا، گزارش کشاورربه سالزحهای در کرد:۹۹ی اعالم ها رسانه جلسهبه در

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنشد.یرتصمیمگیپرونده۶۶براییزکشاورحهایرطکمیسیون

مدی توسعه استاندارمعاون منابع و مدتریت به استان اجرایی دستگاههای و ادارهها کار ساعات کاهش گفت: سمنان تمدید۲ی مرداد پایان تا و دیگر هفته

شد.

منصو فاطمه ایرنا، گزارش کرد:ربه اعالم رسانهها به سهشنبه روز ازی سمنان استان اجرایی دستگاههای و ادارات کار ساعات قبلی، بخشنامه ۳۰تا۱۶پیرو

ساعت٩٩مرداد از چهارشنبه تا شنبه روزهای تا۷:۳۰در ساعت۱۳:۳۰دقیقه از پنجشنبه روز در و تا۷:۳۰دقیقه کامل۱۲:۳۰دقیقه متن میشود. تمدید دقیقه

بخوانید.اینجاراخبر

گفت: سمنان استان اصناف نظارت و بازرسی کرونا۳۰۰مدیر با مقابله ستاد مصوبات و بهداشتی شیوهنامههای نکردن رعایت دلیل به استان این صنفی واحد

شد.پلمب۹۹بهار

چهارشنبه روز برهانی مهدی افزود:سید ایرنا با گو و گفت بهاردر سمنان استان صنفی واحد هزار چهار از د۹۹بیش مشمول خصوص این اخطارردر یافت

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنشد.پلمب

مییابد.توسعهاستانیزکشاوراراضیازهکتار۱۰۰درگلخانهایکشتامسالگفت:سمناناستانیزکشاورجهادسازمانرییس

ای گلخانه کشت توسعه کرد: اعالم ها رسانه به چهارشنبه روز میرعماد سیدحسن ایرنا، گزارش کشاوربه محصوالت تولید افزایش اشتغال، افزایش وزباعث ی

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنمیشود.آبمصرفیترمدی

به جهتدهی هدف با انتخابیه حوزه این شهرستان سه برای توسعه انجمن یا بنیاد گفت: اسالمی شورای مجلس در سرخه و مهدیشهر سمنان، مردم نماینده

میشود.ایجادتوسعهایبرنامههای

خب نشست اولین در پنجشنبه شامگاه گلرو عباس ایرنا، گزارش افزود:ربه سرخه و مهدیشهر سمنان، مجلس نماینده دفتر در خبرنگار روز آستانه در خود ی

بهرهگی با منطقه هر موجود ظرفیتهای بر مبتنی تا میشود استفاده شهرستان هر نخبگان از بنیاد این قالب توسعهایردر رویکردهای بومی افراد توان از ی

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنشود.یزیربرنامه

اجتماعی

دارد.قرارهشداروضعیتدرهمچنانکروناشیوعمیزانشاخصدراستاناینگفت:سمناناستاندار

استاندا در کرونا با مقابله ستاد نشست پایان در شنبه روز آشناگر علیرضا ایرنا، گزارش مهدیشهرربه و سرخه آرادان، شهرستان سه افزود: خبرنگاران به سمنان ی

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتناست.بهبودیبهروگرمسارشهرستاندرکروناوضعیتواندکردهپیدازردوضعیت

گفت: دامغان انتظامی مشک۵۰فرمانده طیوفرد خارجی تابعیت به ط۲ک قالب در دستگیررمرحله دامغان شهرستان در اجتماعی امنیت ارتقای ضربتی ح
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شدند.

ط کرد: بیان ایرنا با گو و گفت در شنبه روز علوی رضا سید برایرسرهنگ امن محیطی ایجاد و منطقه در امنیت ایجاد هدف با اجتماعی امنیت ارتقای ح

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتناست.شدهاجراشهروندانزندگی

کرمدی تب به ابتال مثبت مورد گفت: سمنان استان دامپزشکی بیمارکل این شیوع لحاظ از استان و است نشده گزارش استان این در انسان در کنگو یریمه

میشود.محسوبکشورپاکاستانهایجزو

ک تب داشت: ابراز ایرنا با گفتگو در یکشنبه روز حسینی بیمارحمیدرضا این انتقال عامل کنه نوعی و دارد شیوع تابستان فصل در کنگو انسانریمه به دام از ی

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتناست.

گفت: سمنان استان امداد کمیته کل استانرط۱۵مدیر امداد کمیته حمایت با معنوی، و مادی های حمایت سایه در مختلف، های حوزه در بنیان دانش ح

شد.فروشبازاروارد

رهب معظم مقام سوی از تولید» «جهش بر مبنی سال شعار انتخاب کرد: اعالم ها رسانه به دوشنبه روز راد، مسعودیان محسن ایرنا، گزارش نگاهربه شامل ی،

ا از یکی عنوان به بنیان دانش اقتصاد به افزایشرویژه به نیاز مصرفی کاالهای تولید مقوله به توجه عین در موضوع این و شود می مقاومتی اقتصاد کان

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتن.استتولیدبرکزرتم

بود شاکی جو انتقام خواستگار اینستاگرام، اجتماعی شبکه بستر در شهروندان از یکی خصوصی تصاویر انتشار عامل فرد گفت: سمنان استان فتا پلیس رئیس

شد.دادهتحویلقضاییصالحذیهایمقامبهیردستگیوشناساییازپسکه

تش در یکشنبه روز صادقی حسین انتشاررسرهنگ بر مبنی سمنان استان فتا پلیس به شهروندان از یکی مراجعه پی در داشت: ابراز خبرنگاران به پرونده این یح

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنشد.تشکیلقضائیمقامهماهنگیبامقدماتیپروندهراستاایندراینستاگرام،اجتماعیشبکهدرویخصوصیتصاویر

قانونیکلرمدی مپزشکی سمنان استان در امسال نخست ماه سه طی کار هنگام حادثه گفت: سمنان مشابهراستان مدت با مقایسه در که زد رقم را نفر پنج گ

یافت.کاهشدرصد۴۴استاندرحوادثنوعاینگذشتهسال

نورو گذشتهزمهدی سال نخست ماه سه داشت: ابراز ایرنا با گو و گفت در دوشنبه روز دادند.۹ی دست از استان در را خود جان کار حین حادثه دلیل به نفر

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتن

گفت: سمنان استان امداد کمیته مقام د۷۰۰قائم با امسال پایان تا استان ازدواج شرف در کمکهرمددجو راهیزیافت نهاد این حمایتهای و ازدواج ینه

میشوند.بختخانه

برنامههای از یکی حمایت تحت خانوادههای تحکیم و جوانان ازدواج حوزه در فعالیت کرد: اعالم ها رسانه به شنبه، سه روز قوسی محمد ایرنا، گزارش به

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتناست.امدادکمیتهراهبردی

شد.مهارنشانانآتشتوسطسمنانیرباکشهیدکیبیرتسیکلگاهونیردرگستردهیزسوآتش

شهردا ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان ساعترمدیرعامل را سازمان این به سانحه اعالم زمان ایرنا با گو و گفت در سمنان اعالم۱۲:۵۷ی شنبه سه امروز

کرد.

افزود: اسمعیلپور حضور۲۰سعید حادثه محل در پشتیبان عنوان به رسان آب تانکر سه و سنگین خودروی چهار با نشانی آتش ایستگاه پنج از نشان آتش

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنیافتند.

است.بررسیدستدرونشدهمشخصهنوزسمنانکیبیرتسیکلگاهونیریزآتشسوحادثهعلتگفت:سمنانیراستاندابحرانیترمدیدفترکلرمدی

حرای افزود: ایرنا با گو و گفت در سهشنبه روز رئیسیان نیررج در تویق سیکل نیررگاه به معروف سمنان قدس باکوکیبی شهید آتشنشانیرگاه نیروهای توسط ی
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بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنهستند.یزخنکساحالدرنیروهااینوشدخاموش

اینجاسمنانکیبیرتسیکلگاهونیردریزسوآتشحادثهازیرتصویگزارش

وضعیت با استان شهرستان تنها سرخه گفت: کرونا، به ابتال در شهرستانها وضعیت به اشاره با سمنان استان کرونا با مقابله ستاد رییس جانشین و سخنگو

است.کروناییسفیدرنگبندی

در کرونا شیوع بحث در دامغان و سمنان شاهرود، گرمسار، میامی، شهرستان پنج اکنون افزود: ایرنا با گو و گفت در شنبه سه روز پور خجسته اهلل حبیب

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتناست.زردمهدیشهروآرادانشهرستانهایوضعیتودارندقرارقرمزمرحله

انر پویا عمومی آتشسوژروابط درباره نیرزی در امروز توی سیکل نیررگاه فعالیت مانع حادثه این کرد: اعالم ایرنا به سمنان بوکیبی تامین در دررگاه پایدار ق

نشد.یعزتومدار

انر پویا عمومی روابط ایرنا، گزارش سوژبه آتش حادثه خصوص در نیرزی توی سیکل باکرگاه شهید حوالیرکیبی کرد: اعالم ایرنا به سهشنبه شامگاه سمنان ی

نیر از بخشی در مرداد چهاردهم امروز شوظهر به متعلق سمنان انررگاه پویا سوژکت آتش حادثه هایزی شبکه در گستردهای بازتاب که پیوست وقوع به ی

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنداشت.یرخب

مرداد یکم و بیست تا سمنان استان در کرونایی زرد و قرمز مناطق برای محدودیتها گفت: سمنان استان کرونا با مقابله ستاد رییس جانشین و ۹۹سخنگو

شد.تمدید

تصویب و سمنان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درخواست به بنا افزود: ایرنا با گو و گفت در پنجشنبه روز پور خجسته اهلل حبیب

مدی استانی سهشنبهرستاد روز تا سمنان استان در کرونایی شده اعمال محدودیتهای کرونا، با مقابله بخوانید.۲۱یت اینجا را خبر کامل متن شد. تمدید مرداد

و درمان سطوحزمعاون تمام در رویکردها گفت: کرونا با مقابله برای بیمارستانی تجهیزات افزایش برای تالش به اشاره با پزشکی آموزش و درمان بهداشت، یر

داد.افزایشراتجهیزاتاینکهتاباشدکروناییبیمارانتعدادکاهشبرمبتنیابتداباید

بیمارستانی های تخت افزایش آیا که سوال این به پاسخ در ایرنا، با گو و گفت در سمنان کوثر بیمارستان از بازدید حاشیه در پنجشنبه عصر جانبابایی قاسم

کشور در تنفسی کمک های دستگاه هم و آیسییو تخت هم بیماران افزایش ازای در تاکنون هرحال به داد: پاسخ است، نیازها جوابگوی پزشکی تجهیزات و

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنشد.اضافه

گذاشت.برجامصدومیکویبرتخراساختمانمسکونیلزمنیکدرگازانفجارگفت:شاهرودنشانیآتشسازمانعاملمدیر

ساعت حادثه این افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در جمعه بامداد شاهرودی رضایی حسن لوله۶محمد خط به موسوم خیابان در جمعه بامداد دقیقه

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتن.دادخرشاهرودعج)(ولیعصرکرشه

دانشگاهرم درمانی مراقبتهای پایش (پزشکیعلومکز سمنان آموزشMCMCاستان و درمان بهداشت، وزارت درمان معاون بابایی جان قاسم حضور با (

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنشد.افتتاحپنجشنبهعصراستانیمسووالنازجمعیوپزشکی

فرهنگی

باشد.خبرنگارانمطلوبساماندهیبرایادارهکلاینحالکمکاساسنامهاصالحبامطبوعاتخانهگفت:سمناناستاناسالمیارشادوفرهنگکلرمدی

یکشنبه روز فالح کافرشید داشت: ابراز ایرنا، با گو و گفت سمنانردر استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره در خبرنگاران ساماندهی برای مشخصی گروه

آخ در و شده تعیین مستقیم مسوول و پراکندهکارتشکیل کاهش برای شد مقرر نشست حرین و برایری همدلی سمت به سویکت از خبرنگاران ساماندهی

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنشود.انجاماقداماتیمطبوعاتخانه

نکنند.خبرواردخبررسانیعرصهدردروغترویجدرمسالهاینتاثیرعلتبهراخودذهنیرویکردهایخبرنگارانگفت:کشورمطبوعاتخانهرییس
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مشت نشست در چهارشنبه روز کواکبیان مناسبترمصطفی به سمنان استان رسانه اصحاب از جمعی سالن۱۷ک در سمنان استاندار با خبرنگار روز مرداد

استاندارمدی بحران تصریت مردم، مقابل در تواضع و فروتنی اهمیت به اشاره با بایدری مردم مقابل در همواره دارند، دست به را امور زمام که کسانی کرد: یح

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنباشند.داشتهتواضع

سیاسی

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتنکرد.منصوبگرمساریرفرمانداپرسترسعنوانبهسمتحفظبارامتقیسعیدحکمیدرسمناناستاندار

علمی

ب در سمنان دانشگاه االختیار تام سراسرگزارنماینده های آزمون وری هزار هشت گفت: هشت۶۱۲ی ساعت سمنان استان در ارشد کارشناسی کنکور داوطلب

کردند.آغازراخودرقابتپنجشنبهامروزصبح

و هزار هشت مجموع از داشت: ابراز ایرنا با گو و گفت در زاده ملک و۶۱۲پرویز هزار چهار سمنان، استان در ارشد کارشناسی آزمون داوطلب۳۰۷داوطلب

سمنان، امتحانی حوزه و۲در و۵۹۶هزار یکهزار و شاهرود امتحانی حوزه در میکنند.۷۹داوطلب رقابت دامغان امتحانی حوزه در راداوطلب خبر کامل متن

بخوانید.اینجا

ورزشی

شهردا سپاهان گفت: سمنان استان فوتبال هیات مسابقاتررییس میزبان کشور ساحلی فوتبال برتر لیگ دوره سیزدهمین در سمنان استان نماینده سمنان، ی

شد.لیگاینسومگروهگشتربدور

ز حسین افزود:رسید ایرنا با گو و گفت در دوشنبه روز می۱۲گر رقابت هم با تیمی چهار گروه سه در نخست مرحله در برتر لیگ در حاضر گروهتیم در که کنند

بخوانید.اینجاراخبرکاملمتناست.شدهگروههمنوشهرسوارانموجواردکانایفاگناوه،ملوانتیمهایبایرشهرداسپاهانتیمسوم
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۵/۱۹۱۳۹۹/۰۵/۱۹
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