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ستادیاخبار

)۱۵:۳۱-۹۹/۰۶/۲۶(تهراناستانشهرستانسهقانونیپزشکیمراکزازکشورقانونیپزشکیسازمانرییسنشدهاعالمپیشازبازدید

کرد.بازدیدپردیسودماوندکوه،زفیروشهرستانهایقانونیپزشکیمراکزازنشدهاعالمپیشازصورتبهکشور،قانونیپزشکیسازمانمیزان-رییسیرگزارخب

سازمانرگزارخب رییس مسجدی، دکتر امروز صبح – میزان قانونیی مراکزپزشکی از قانونیکشور، فیروپزشکی بازدیدزشهرستانهای پردیس و دماوند کوه،

کرد.

سازمان قانونیرییس ضمنپزشکی نشده، اعالم پیش از بازدید این باآدر مردم، درخواستهای به پاسخدهی نحوه و پروندهها به رسیدگی روند از گاهی

به آنان مراجعه دالیل خصوص در مراکز این مراجعان از قانونیتعدادی جوگفتپزشکی در و کرد دستوراترگو و گرفته قرار شهرستانها این مشکالت یان

کردصادرراالزم

گرفت.قرارآنانپیشنهاداتونظراتمشکالت،یانرجدروکردگووگفتودیدارمراکزایندرشاغلکنانرکاباهمچنینوی

داشتند.حضورنیزقانونی،پزشکیسازمانالمللبیناموروعمومیروابطکلرمدینائیجی،دکتروعالیمشاورشمسیانی،دکترامروز،بازدیددر

پیام/انتهای

یهاریارشهیرخبپایگاهحمایت/روزنامهدیگر:منابع

)۱۹:۳۱-۹۹/۰۶/۲۷(استقضاتتوجهموردخبرهکارشناسیکعنوانبهقانونیپزشکینظرکشور؛عالیدیوانرییس

رأی باشد نداشته وجود نظر اعالم برای کافی نظر دقت مرحله این در اگر و است قضات توجه مورد خبره کارشناس یک عنوان به قانونی پزشکی نظر گفت: کشور عالی دیوان رییس
بود.نخواهددرستنیزنهایی

مدیران جمع در مقدم مرتضوی احمد حجتاالسالم ایسنا، گزارش قانونیبه کارپزشکی قانونیگفت: سرپزشکی افراد روان و روح مشاغلوبا از و دارد کار

دارد.اخالصوتوفیقبهنیازعرصهایندرخدمتبنابراینمیشودفرسایشموجبکهاستسختی

نظر افزود: قانونیوی باشدپزشکی نداشته وجود نظر اعالم برای کافی نظر دقت مرحله این در اگر و است قضات توجه مورد خبره کارشناس یک عنوان به

بود.نخواهددرستنیزنهاییرأی

۲

۴

۱۳۹۹/۰۶/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KIGZUMAK
http://www.newswire.ir/IIGV9Y68


دیگ بخش در کشور عالی دیوان اینررییس اولین از دینی تقوای داشتن داشت: اظهار و کرد اشاره اسالمی نظام در مدیران خصوصیات به خود سخنان از ی

ضمن مالک، به خود نامه در (ع) امیرالمومنین بپرهیزد. الهی رضایت کسب برای ظلم و تعدی گناه، از فرد که معنی این به دینی تقوای است. خصوصیات

میخواند.فراالهیاوامرازتبعیتووظایفانجامراهدرتواننهایتیرگیرکابهوایثاربهالهی،تقوایرعایتبرکیدأت

مدا حق دیگر، داد:خصوصیت ادامه راهروی این در البته بیگانه، یا باشد نزدیکان از اینکه و افراد جایگاه گرفتن نظر در بدون حقدار به حق دادن است. ی

حسابگ و صبر به توصیه مسیر این در توفیق برای حضرت لذا داشت خواهی هم نگرمشکالتی آینده و افزود:مسئولیتری کشور عالی دیوان رییس میکنند. ی

بگیرد.کاربهداردعهدهبرآنچهرساندننتیجهبهبرایراتوانشتمامتاداردتکلیفمسئولیهراست.اسالمینظامدرمدیرانگیهایژویازدیگریرپذی

وی به ادامه در تکژوی کرد: خاطرنشان و اشاره پذیر مسئولیت مدیران تسرگیهای و مردم درست راهنمایی و صحیح پاسخگویی رجوع، ارباب و مردم یعریم

است.اسالمینظامدرپذیرمسئولیتمسئوالنومدیرانگیهایژویجملهازمردمامورنجامادر

ت با مقدم مرتضوی االسالم جلأحجت بر خرگیوکید از ویری دیگر از را آن مردم، برای تراشی خدماتژج ارائه افزود: و برشمرد پذیر مسئولیت مدیران گیهای

خ مانع که باشد نحوی به باید آنان درخواستهای به پاسخگویی و مردم درربه پروندهها به رسیدگی روند شدن طوالنی که چرا شود آنان برای تراشی ج

نکنید.تحمیلمردمبهاضافیینههایزهاقتصادی،نامناسبشرایطبهتوجهباپسداردهمراهبهگزافیینههایزهمردمبرایمواردی

وی دیگر از را مردم وقت برای شدن قایل ارزش و توجه نیز و میدهد اجازه مقررات که آنجا تا آنان بر نگرفتن سخت و مردم کار تسهیل مدیرانژوی گیهای

تص و دانست پذیر حالیرمسئولیت در میمانند معطل راهروها در مردم ساعتها و نمیشوند قایل ارزش مردم وقت برای ادارات برخی در متاسفانه کرد: یح

بدهیم.رارجوعاربابپاسخوقتاتالفبدونوممکنزمانینرکوتاهتدروبدهیماهمیتمردموقتبهبایداسالمینظامدرکه

هم و تفاهم اهل و میشود نظام تحکیم موجب پذیر مسئولیت انسان کرد: خاطرنشان و اشاره امور این رعایت نتایج به همچنین کشور عالی دیوان رییس

جل وی است. گذشت و تفاهم به حاضر کشور برای مثبت اقدام و امور بهتر پیشبرد برای پذیر مسئولیت مدیر بنابراین است تبذیر،رگیوافزایی و اسراف از ی

جل بیتالمال، امکانات از غیرمجاز استفاده از ازرگیوپرهیز ویزی دیگر از را ... و نابجا خواستههای و طلبی وژیاده کرد عنوان پذیر مسئولیت مدیران گیهای

شد.موجودامکاناتازبهینهاستفادهوخدماتبهترارائهبراییتیرمدیعرصههایدرگیهاژویاینبهتوجهخواستار

پیامانتهای

آنالین-اتفاقیهوقایعنیوز،دی8یرخبپایگاهمیزان/شبستان،یرگزارخبدیگر:منابع

)۲۰:۴۷-۹۹/۰۶/۲۷(شودتراشیجرخمانعبایدمردمبهخدماتارائهمقدم:مرتضویحجتاالسالم

شود.تراشیجرخمانعکهباشدگونهایبهبایدمردمبهخدماتارائهگفت:کشورعالیدیوانرئیس

سازمان مدیران جمع در کشور عالی دیوان رییس مقدم مرتضوی احمد حجتاالسالم جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش قانونیبه گفت:پزشکی

قانونیکار سرپزشکی افراد روان و روح ووبا توفیق به نیاز عرصه این در خدمت بنابراین میشود فرسایش موجب که است سختی مشاغل از و دارد کار

دارد.اخالص

نظر افزود: قانونیوی باشدپزشکی نداشته وجود نظر اعالم برای کافی نظر دقت مرحله این در اگر و است قضات توجه مورد خبره کارشناس یک عنوان به

بود.نخواهددرستنیزنهاییرأی

استقضاتتوجهدمورهخبرشناسکاریکعنوانبهقانونیشکیپزنظرایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۶/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KIG99ILJ


دیگ بخش در کشور عالی دیوان اینررییس اولین از دینی تقوای داشتن داشت: اظهار و کرد اشاره اسالمی نظام در مدیران خصوصیات به خود سخنان از ی

ضمن مالک، به خود نامه در (ع) امیرالمومنین بپرهیزد. الهی رضایت کسب برای ظلم و تعدی گناه، از فرد که معنی این به دینی تقوای است. خصوصیات

میخواند.فراالهیاوامرازتبعیتووظایفانجامراهدرتواننهایتیرگیرکابهوایثاربهالهی،تقوایرعایتبرکیدأت

مدا حق دیگر، داد:خصوصیت ادامه راهروی این در البته بیگانه، یا باشد نزدیکان از اینکه و افراد جایگاه گرفتن نظر در بدون حقدار به حق دادن است. ی

میکنند.یرنگآیندهویرحسابگوصبربهتوصیهمسیرایندرتوفیقبرایحضرتلذاداشتخواهیهممشکالتی

پذی افزود:مسئولیت کشور عالی دیوان ویررییس ازدیگر نتیجهژی به برای را توانش تمام تا دارد تکلیف مسئولی هر است. اسالمی نظام در مدیران گیهای

بگیرد.کاربهداردعهدهبرآنچهرساندن

وی به ادامه در تکژوی کرد: خاطرنشان و اشاره پذیر مسئولیت مدیران تسرگیهای و مردم درست راهنمایی و صحیح پاسخگویی رجوع، ارباب و مردم یعریم

است.اسالمینظامدرپذیرمسئولیتمسئوالنومدیرانگیهایژویجملهازمردمامورنجامادر

ت با مقدم مرتضوی االسالم جلأحجت بر خرگیوکید از ویری دیگر از را آن مردم، برای تراشی خدماتژج ارائه افزود: و برشمرد پذیر مسئولیت مدیران گیهای

خ مانع که باشد نحوی به باید آنان درخواستهای به پاسخگویی و مردم درربه پروندهها به رسیدگی روند شدن طوالنی که چرا شود آنان برای تراشی ج

نکنید.تحمیلمردمبهاضافیینههایزهاقتصادی،نامناسبشرایطبهتوجهباپسداردهمراهبهگزافیینههایزهمردمبرایمواردی

وی دیگر از را مردم وقت برای شدن قایل ارزش و توجه نیز و میدهد اجازه مقررات که آنجا تا آنان بر نگرفتن سخت و مردم کار تسهیل مدیرانژوی گیهای

تص و دانست پذیر حالیرمسئولیت در میمانند معطل راهروها در مردم ساعتها و نمیشوند قایل ارزش مردم وقت برای ادارات برخی در متاسفانه کرد: یح

بدهیم.رارجوعاربابپاسخوقتاتالفبدونوممکنزمانینرکوتاهتدروبدهیماهمیتمردموقتبهبایداسالمینظامدرکه

هم و تفاهم اهل و میشود نظام تحکیم موجب پذیر مسئولیت انسان کرد: خاطرنشان و اشاره امور این رعایت نتایج به همچنین کشور عالی دیوان رییس

است.گذشتوتفاهمبهحاضرکشوربرایمثبتاقدامواموربهترپیشبردبرایپذیرمسئولیتمدیربنابرایناستافزایی

جل جلرگیووی بیتالمال، امکانات از غیرمجاز استفاده از پرهیز تبذیر، و اسراف از ازرگیوی ویزی دیگر از را ... و نابجا خواستههای و طلبی مدیرانژیاده گیهای

شدموجودامکاناتازبهینهاستفادهوخدماتبهترارائهبراییتیرمدیعرصههایدرگیهاژویاینبهتوجهخواستاروکردعنوانپذیرمسئولیت

)۱۷:۳۴-۹۹/۰۶/۲۶(جسدیکبافتازاستفادهبابیمار١4٠درمان

م عضو و بافت سلول، بانک رئیس شاهحسینی، گفترسعید در دیروز قانونی، پزشکی تحقیقات کاربوکز مورد در جالبی حرفهای ایلنا با پزشکیرگویی یهای

است.زدهآنازاستفادهنحوهوجسدیک

اهدا کشور پزشکی علوم دانشگاههای به آموزشی مقاصد یا تحقیقاتی کارهای برای آنها پیکر فوت، از بعد که کردهاند تمایل ابراز خود حیات زمان در افرادی *

شوداشیترجخرمانعبایددممربهخدماتائهارمقدم:مرتضویالسالمحجتاان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۶/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HILGZ9T4


میشود.رضایتکسبآموزشیمقاصدبرایجسداهدایدرخصوصمتوفیاولیایازهمافراداینفوتازپسشود.

شماره با میتوانند خود حیات زمان در افراد سایت02155983149* به میتوانند همچنین شوند. مرتبط آموزشی کالبد اهدای واحد به و کرده حاصل تماس

تحقیقاترم قانونیکز نشانیپزشکی پhttp://ctob.lmrc.ir/EBDبه را کالبد اهدای فرمهای و کرده مراجعه پستی:ر/ آدرس به و کرده تکمیل گرفته، ینت

کنند.ارسال1114785111پستیکداهداء،واحدسوم،طبقه،4پالکمعراج،کوچهبهشت،خیابانشهر،کرپاجنوبیضلعتهران،

از مذهبی امورات انجام جهت پیکر انتقال از پس و است شده فوت فرد این میکنند اعالم و گرفته تماس ما مراکز با او بستگان اهداکننده، فرد فوت از پس *

به انتقال و تغسیل قانونیجمله هزیرکهپزشکی تمام مزک، طرف از تحقیقاترینهها قانونیکز یافتنپزشکی پایان با و چندسال از پس شد. خواهد پرداخت

میشود.دادهاطالعمتوفیخانوادهبهدفنمحلازاطالعوکالبدتدفینامورانجامجهتکشور،مختلفدانشگاههایدرآموزشیکار

وارد وقتی متوفیات این قانونی* میشوند.پزشکی فیکس پالستینیشن مثل جدید روشهای از استفاده با نیز پیکرها این از برخی میشوند. فیکس شدند

تز با میماند. باقی طبیعی شکل به جسد ظاهر روش این زمانیردر محدودیت و میشود ماندگار طوالنی سالیان برای پیکر بافت، به فیکسکننده مواد یق

ندارد.وجودآنازاستفادهبرایخاصی

تش جلسات در استفاده برای فیکسشده پیکرهای بهر* واقع در افراد این میگیرند. قرار استفاده مورد کشور پزشکی علوم دانشگاههای در آناتومی دروس یح

کمت خطای با یا خطا بدون آینده در بتوانند و شده آشنا واقعی آناتومی با دانشجویان این تا میکنند کمک پزشکی علوم گروه دانشجویان بیمارانرآموزش ی

کنند.درمانرا

فارس، استانهای باالست. آنها در نیز عضو اهدای موارد که هستند استانهایی همان کردهاند، آمادگی اعالم آموزشی کالبد برای افراد آن در که استانهایی *

دارند.راآموزشیکالبداهدایآمارینرباالتیزدورضویخراسانتهران،

تق و است کم حداقلها این اما باشد، دارا را جسمانی سالمت حداقل باید روش این در فرد شر* پروسه این در میتوانند افراد همه اهدایریبا برای و کرده کت

ندارد.وجودآموزشیکالبداهداکنندگانبراینیزسنیمحدودیتوکننداقدامآموزشیکالبد

فراهمآو واحد در که اقداماتی از دیگر یکی بیمار* درمان برای بافت از استفاده میشود، انجام بافت اینکهری برای میتوانند افراد نیز روش این در یهاست.

بیما درمان برای آنها بدن اعضای بافت مراز از قبل شود، استفاده مریها سایت در هم افراد این کنند. آمادگی اعالم تحقیقاترگ قانونیکز مراحلپزشکی

م از پس دارند تمایل داوطلب عنوان به میکنند اعالم و کرده طی را مرثبتنام از پس شود. استفاده آنها بدن بافتهای از ازرگ رضایت اخذ از بعد نیز گ

میشود.استفادهبیماراندرمانوبافتاهدایبرایمتوفیفردبدنازخانواده

م از پس بالفاصله فرد بدن اعضای اینکه به توجه با زمانر* متوفی فرد بدن از بافت اهدای برای میکنند، طی را فساد مراحل توجهزگ با و ندارد وجود یادی

دارد.وجودبیماراندرمانبرایآنبرداشتوبافتازاستفادهامکانفوتازبعدساعت24تابافتنوعبه

فراهمآو واحد در اقدامات این یکسر* متوفی پیکر از باشند، داشته رضایت اولیاء که صورتی در قبلی، روال مانند و میشود انجام بافت بافتهاری ی

د پوست، استخوان، فرآورمانند بافتها این میشود. برداشته تاندونها و قلب بیماریچههای درمان در و شده بیماری مانند مختلف ارتوپدی،ریهای یهای

بیما استخوانی، بافتهارسرطانهای حداکثر رضایت اخذ با پیکر یک از اگر متوسط طور به و میشود استفاده دندان و دهان دیابت، مانند داخلی یهای

میشوند.منتفعبیمار١4٠حدودشودبرداشته

بیشت محدودیت دارای کنیم، استفاده متوفی فرد بافتهای از بتوانیم اینکه برای الزم مشخصات نبایدر*** یا بوده مبتال سرطان به نباید فرد یعنی است؛ ی

بیما دلیل قابلربه و ندارد را الزم کارآیی اهدا نوع این در پایین سن و باال خیلی سن همچنین باشد. داده دست از را خود جان عفونی یا خودایمنی یهای

از بیش فرد بافتهای معمول طور به اما است، متفاوت مختلف بافتهای برای زمان این نیست. و65استفاده (آقایان) این55سال برای (بانوان) سال

نیست.استفادهقابلمنظور
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با حتی اگر و میشود استفاده کشورمان اتباع پیکر از فقط درمانی مقاصد برای هم و آموزشی مقاصد برای هم یعنی صورت؛ دو هر در کشور قوانین مطابق *

در اگر حال میشود، استفاده ایرانی اتباع برای فقط بافتها این از همچنین نمیشود. انجام برداشت آنها از هم باز باشد، هم غیرایرانی اتباع رضایت اعالم

میکنیم.پیرویآنازوهستیمکشورقوانینتابعنیزمادهد،تغییرقانونگذارراقانوناینآینده

)۰۰:۴۳-۹۹/۰۶/۲۷(ساختمانیحوادثباالیینههایزهوآمار

مدی ارشد کارشناس خانجانی کهرحامد است عبارتی کار» بعد ایمنی «اول ساخت کازیت دیوار و در بر را آن نوشته و میشنویم ساختمانیریاد یادزگاههای

سازمان گزارش براساس میکنیم. عمل شعار این به کمتر که است آن موید کشور در کار از ناشی حوادث باالی آمار ولی قانونیمیبینیم، درپزشکی 6کشور

سال نخست بیشت898تعداد1398ماه بلندی از سقوط آمار این در دادهاند. دست از را خود جان کار از ناشی حادثه علت به مرنفر علت حوادثرین در گ

فوق گزارش در است. که354کار کردهاند فوت بلندی از سقوط علت به با40نفر سخت جسم برخورد آن از پس میشود. شامل را آمار ب26درصد و قردرصد

است.فوتبهمنجرکارحوادثآمارینربیشتبابعدیعواملدرصد16باگرفتگی

رعایت عدم از ناشی مالی و قضایی عواقب و تبعات به و ندارند کاملی و درست آشنایی ایمنی مسائل با ساختمانی سازندگان و کارفرمایان اغلب متاسفانه

ساختمانسا در کاآیزایمنی نیستند. حدودرگاه فعالیت محل ساختمانی اما12،13گاههای است، شاغالن از سالهای50تا40درصد کار حوادث از درصد

ه دارد. وجود ساختمانی و عمرانی پروژههای در کارفرمایان برای متعددی مالحظات است. افتاده اتفاق آنها در مالحظاتزاخیر ایمنی و کیفیت زمان، ینه،

ساختمانسا تالشزاصلی گروه این برای دارند. را پروژه اجرای زمان مدت مالحظه سپس اقتصادی، مالحظه نخست ساختوساز در کارفرمایان اکثر است. ی

ه کاهش حداکثرسازنخست و پروژه سودزینههای کاهش موجب که جایی تا کیفیت اجرایی. عملیات زمان کوتاهکردن بعد مرحله در و است حاصله سود ی

مط ایشان برای نشود کنتراقتصادی مقررات، و قوانین اینرو از است. بهرهبردارح دوران در و است ملی کاالیی که را ساختمان در استانداردها حداقل یرل

شهردا ماموران و ناظر مهندسان عهده بر میگیرد قرار متعدد افراد سکونت و استفاده ساختمانیرمورد کارفرمایان از کثیر گروه این کنار در است. گذاشته ی

ه که هستند هم دیگزافرادی ذیل را یک هیچ قرارداده، بهینه و تعادلی حالت یک در را کیفیت و زمان هرینه، به چنانچه نمیدهند. قرار توجهزی زمان و ینه

در ایمنی اما دهند. قرار مطلوبی وضعیت در نیز را کیفیت تا میکنند صرفنظر اجرا مدت حداقل و حاصله سود حداکثر از هستند. هم کیفیت پی در دارند

کا در حادثهای وقتی تا است. ساختمانی کارفرمایان اکثر غفلت مورد اجرا هرگاهرحین ایجاد موجب و نداده درزخ آن اهمیت نشده، پروژه زمان افزایش و ینه

از شود. پروژه اقتصاد و اهداف به لطمه موجب میتواند که میداند پروژه برای تهدیدی را ایمنی نبود اما مقتصد و دوراندیش کارفرمای نمیشود. گرفته نظر

کا ایمنی تامین پی در کاراینرو فعالیت و میگیرد.رگاه بهره صالحیت صاحب فرد و متخصص یک مشاوره از ندارد زمینه این در تخصصی اگر و میرود گران

کا هرحوادث از بخشی هستند. اموال به صدمه و آسیب و جانی مالی، خسارت شامل که دارند تبعاتی هزگاهی مثل آشکارند و مستقیم حوادث ینهزینههای

کا هربیمه حادثهدیده، حملونقل هزگاه، قضایی، و درمانی مراکز به آمد و رفت پیگیزینه بابت که زمانی و وقت هرینه میشود، حادثه حلوفصل و ینهزی

ج دیردعاوی، و تاخیر جریمه کار، اتمام در دیگرکرد بخش و... قانونی مسوولیتهای از قصور هریمه از هزی کهزینهها، هستند پنهان و غیرمستقیم ینههای

کا مسووالن برای حادثه از ناشی ناراحتی و اضطراب میشود: کسر ایشان حساب از مرور به ولی ندارد، مستقیمی و اولیه پرداخت آنها برای ورکارفرما گاه

کا تعطیلی ایشان، کارخانوادههای همسایگان اطالع کار، پیشرفت در تاخیر و کاهشرگاه اجرایی، مسووالن سابقه در حادثه ثبت و حادثه از همکاران و گاه

خ برای آنرتقاضا در مظلومی خون که ساختمانی در سکونت به مردم بیعالقگی بهدلیل ساختمان واحدهای تنهارید اینها که شود توجه و... شده یخته

هزه است. ساختمان مسووالن و ذینفعان متوجه که است هزینههایی میشود: تحمیل دولت و جامعه به موارد این از بیشتر بسیار مالیزینههایی ینههای
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و...دولتبهماهروکارمولدنیروییکرفتنبینازینههایزهجامعه،بهروانیینههایزهحادثهدیده،خانوادهبهروانیو

هربرآورد برآوردزیالی است؟ چقدر مستقیم هرینههای یکزیالی دستدادن از منفی احساس مثل مواردی برای آیا است؟ ممکن چگونه غیرمستقیم ینههای

سهلانگا از ناشی وجدان عذاب و بیسریرانسان همیشه برای خانواده یک اینکه و داده معادلرخ میتوان اصال شد، خواهد توجهرپرست کرد؟ تعیین یالی

ه حادثه وقوع صورت در کارفرمایی، مسوولیت بیمه انجام با اینکه تصور که تصوزشود میشود، پرداخت بیمهگر توسط بیمههایرینهها و است اشتباه ی

ه سایر نه و است حادثهدیده فرد جانی خسارات شامل تنها زمینه این در جزمسوولیت جمله از مادهرینهها وفق قانون اجرای در قصور از مجازات و171یمه

د176 دولت و دادگاه توسط که کار هرقانون نسبت جهانی معتبر تحقیق یک میشود. هزیافت به کل یکزینههای به چهار را کار حوادث مستقیم ینههای

ه کل یعنی میکند. هزعنوان از بیشتر خیلی حادثه یک با مرتبط گوناگونزینههای مختلف شرایط برای نسبت این اگرچه است. آن آشکار و مستقیم ینههای

در اجتماعی، تامین بینالمللی انجمن توسط شده انجام مطالعات طبق است. صادق آن منطق باز اما ایمنی19است اداره سایت در یافته انتشار و دنیا کشور

آم شغلی بهداشت هرو واحد یک هر ازای در که شد حاصل نتیجه این پیادهسازیکا بابت مالی کارزینه محیط در بهداشت و ایمنی اجرای و واحد2/2ی

پیشگیزبا امروز، رقابتی بازار در که باشند داشته توجه باید ساختمان اجرایی مسووالن و مالکان افتاد. خواهد اتفاق سرمایه ورگشت ضرر از پیشگیزی و یریان

بهرهو و انگیزه بردن باال و انسانی نیروی حفظ و زمان و وقت اتالف کاراز هری کاهش یعنی درآمدزکنان نسبت بتواند که اقتصادی مجموعه هر اضافی. ینه

میکند.پیدادستیرباالتسودبهبرساند،یکازگترربزعددبهراینهزهبه

)۱۰:۲۱-۹۹/۰۶/۲۸(باال!بهمیلیون30ایاجارهرحممشهد؛درساله14دختررحماجارهویرباردا

خ مثل ای اجاره خررحم مثل کبد و کلیه فروش و سلبرید و تیپ خوش مردان اسپرم و تخمک فروش و مکارهرید بازار سود پر کار و کسب از بخشی ها، یتی

خ دارد. مخاطب ها میلیون که است ایران هشتگردر از ناپذیر جدایی بخش بلند، قد مدل استخدام مثل گرم سالح و الکلی مشروبات و نوزادان فروش و ید

شود.میدیدههمتلگرامیهایکانالدرپایشردروزهااینکهاستایرانیاناینستاگرامدرمعروفهای

خ را نوزاد خود، شکم کردن سیر برای ها بعضی که است شده ای گونه به اقتصادی اوضاع شود. می یافت چیز همه مکاره، بازار این کنند،ردر می فروش و ید

بابت و دهند می ای اجاره باردا9رحم باردارماه خواهان که صورتی در که کنند می توصیه مجرد زنان به پزشکان کنند. می طلب تومان میلیون ها ده یری،

کنند.اقدامخودتخمکیزرفبهنسبتهستند،باالسنیندر

دختر که بود آمده خبرها که14در بود گفته مشهد شهر اسالمی شورای رئیسه هیات عضو است. داده اجاره را خود رحم و شده باردار مشهد، شهر در ای ساله

دختر که شده سبب استان در فقر باردا14افزایش به مجبور مشهد، در گرد زباله رارساله آورد می دنیا به که نوزادی تا شود خود رحم اجاره و میلیون30ی

مسائل این با ها آن آوردن روی سبب هستند، جنسی تجاوز قربانیان ها آن از نیمی که کار کودکان و فقر افزایش و نشینی حاشیه گسترش بفروشد. تومان

شود.می

سازمان قانونیرئیس خب1398آبان14درپزشکی ندارگزاربه ایران در دختران ای اجاره رحم درباره مصوبی قانون هیچ که بود گفته ایرنا ناباروری درریم. ی

رحم بخشد. می رونق را ای اجاره رحم مکاره بازار امر، همین و است افزایش حال در سال به سال ایران در نابارور های زوج تعداد دارد. صعودی روند ایران

کند.میتهدیدراایرانآیندهکهداردعاطفیواجتماعیوحقوقیهایچالشایاجاره

تخمک و مرد نطفه ای، اجاره رحم خازدر در ناتواناییرن دلیل به و شود می داده پرورش رحم از باردازج در رحمرن در تلقیح از پس ، دیگزی تزرن یقری

است.تاییدموردشرعی،صورتبهایاجارهرحمکند.میزاییدرآمدعمل،اینازایبهنیزسوموفرزندشودمتولدهاآنفرزنددیگرماه9تاشودمی

ساختمانیحوادثالیباینههایهزوآماراقتصاد:دنیای|خبرخبرادامهادامه
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1397سالدرتومانمیلیون40تا25ازایرانشهرهایدرایاجارهرحمفروشویدرخازایسناگزارش

بسیا صفحات دارای تخمک اهدای و ای اجاره حاضرررحم یا دهند می اجاره را خود رحم که شود می دیده جوانی دختران تبلیغات و است اینستاگرام در ی

هستند!نوزادفروشبه

مد پسا عصر در نوین گی خربرده و ای اجاره رحم هشتگ در توان می را استرن شده ای گونه به زندگی گذران بود. شاهد اینستاگرام در نوزادان فروش و ید

هستند!دیگرانبهبدنازبخشیاجارهوبدناعضافروشبهمجبورمعاش،امراربرایهابعضیتومانی،27000دالرعصردرکه

مهممسالهیک

ندا عمل این برای قانونی ایران در فعال عبداهللنژاد،رما افشین را جمله این دادگستویم؛ ندارکیل قانونی «چون میگوید: تبدیلری معضل به مسأله این یم

آمد وجود به او اسپرم (از صلب از که است کسی به متعلق طفل قانونی نظر از است. مادهشده و پدر به متعلق طفل یعنی باشد؛ شده متولد او کهر) است ی

است.»آمدهوجودبهجنیناوتخمکواسپرماز

باشد. شده متولد مادر آن بطن از جنین که میدهند کسی به را والدت گواهی معموال «بیمارستانها میگوید: مراحل این در کودک ثبت شرایط درباره او

پس نباشد قانونی وقتی هستند. بیگانه دو هر ندارد؛ تعلق او شوهر به اسپرم و او به تخمک که میآید دنیا به فردی از جنین میآید، وجود به تعارض اینجا

داشت.نخواهدوجودنیزممنوعیتی

دیگ فرد جنین میتواند باردار خانم که دفعاتی مانند عمل این بر نظارتی هیچ بهرپس توجه با دکترها است ممکن اما نیست؛ دارد، نگه خود شکم در را ی

است.»پزشکیمسالهایندارد،وجوداینبارهدرقانونیچونکنندمحدودراموضوعاینفردسالمتوسن

نابارو هایربحث طالق افزایش بیکازی، سال، یک ایرانریر عصر به ورود آستانه در ایران های چالش از بخشی کنکور، مافیای و نشینی بام پشت فزاینده، ی

کرد.اساسیفکرآن،ازرهاییبرایبایدکهاست1400

)۲۱:۰۶-۹۹/۰۶/۲۸(دارد!حبسسال2تایرآزاکودکهایپستکردنالیکاجتماعی:اورژانس

میشود.حبسمشمولسال2تاواستجرماینکارگفتیرآزاکودکهایپستکردنالیکبارابطهدرکشوراجتماعیاورژانسرئیسگوعلیمحمود

کودکآزا پستهای که کسانی به ایران اجتماعی اورژانس تاررئیس ماه شش و است جرم کار این که داد هشدار میکنند الیک اجتماعی شبکههای در را ی

است.شدهگرفتهنظردرآنبرایحبسسالدو

آزا کودک میتوانند هموطنان اینکه به اشاره با علیگو طرمحمود از را اجتماعیری اورژانس آزا123یق کودک مصادیق کرد: اظهار دهند، اطالع کامر، اًلی

است.شدهگرفتهنظردرمیکنند،اقدامزمینهایندرافرادیبرایرامجازاتینوجوانانوکودکانازحمایتقانوندرحتیواستمشخص

ایراندریرآزادارد!کودکحبسسال2تایرآزاکودکهایپستکردنالیک

ال!بابهمیلیون30ایهاجارحمریاتو:روز|خبرخبرادامهادامه
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پنجشنبه، روز اجتماعی، اورژانس رئیس علیگو، کودکآزارشه27محمود هموطنان که «زمانی گفت: مشاهدهریور، اینستاگرام و اجتماعی شبکههای در را ی

است.»ممنوعقانونیلحاظبهموارداینتأییدومیشودمحسوبجرمکاراینکهچرانکنند،)ک(الیتأییدراآنوجههیچبهمیکنند،

آزا پستهایرکودک کردن الیک و شده پیشبینی حبس و «مجازات موارد این برای نوجوانان و کودکان از حمایت قانون در علیگو، آقای ایرانبهگفته در ی

دارد».زندانسالدوتاماهششیزمجافضایدریرکودکآزا

کودکآزا میکنند فکر که را موردی هر خواست خانوادهها و مردم از همچنین ایران اجتماعی اورژانس طررئیس از است تلفنری شماره اطالع123یق به

خیر.یااستیرکودکآزاحشدهرمطموضوعکهدادندخواهندتشخیصآنهاوبرساننداجتماعیاورژانسمددکاران

آما اساس سازمانربر رئیس که قانونیی کودکآزاپزشکی پروندههای ثبت کرد، ارائه امسال خرداد سالرایران در ایران در از98ی داشته12بیش رشد درصد

است.شدهتشکیلقانونیپزشکیدرحوزهایندرپرونده2488و

ید.ربگذامیاندرهاکامنتبخشدرتکراتوباراخودنظراتچیست!داردحبسسال2تایرآزاکودکهایپستکردنالیکاینکهدربارهشمانظر

)۱۰:۴۲-۹۹/۰۶/۲۶(فرشتههانجاتعملیاتایران؛درجنینسقطآماردربارهتلخواقعیتهایی

آما بهتاربراساس که ساالنهزی کشور در کرده، اعالم بهداشت وزارت قائممقام و معاون صحبتهای مبنای بر زنان اجتماعی شورای رئیس که600گی میشود انجام غیرمجاز سقط هزار
ندارد!وجودزمینهایندرهیچنظارتیواستسقطدوهزارروزانهبهمعنی

میکنم فکر خودم با است؛ تولدم دیگر روز سه دو، داشت. من برای بیخوابی شب چند گزارش این سوژه اما نشود، باورتان شاید ، «فرهیختگان» گزارش به

یک هم من بودم؟! اصال یا بودم هستی جهان کجای االن میشدم تبدیل بچهها این از یکی سرنوشت به هم من انسان،زاگر یک آن از قبل و هستم ن

باشد؟!داشتهراحتیخوابمیتواندانسانیکناتوان،موجودیکجانگرفتنباآیانمیدانم

فرزندداشتنحسرتدر

پزشک اتاق در به و گذاشته پاهایش روی را رنگی آبی کاغذی مردهازپوشه گفتهاند میکند. نگاه او به و ایستاده ورودی در کنار هم همسرش است، زده ل

م از بخش این به آقایان ورود نشوند، ازدحامIVFکزرداخل و شلوغ فضای میکند، جابهجا را پرونده و میدهد تکان را پاهایش اضطراب با است. ممنوع

که صندلیها روی بایستند. نوبت به پزشک اتاق در مقابل تا میزند صدا هم با را خانم چند اسم یکبار دقیقه چند هر هم منشی کرده، کالفهاش جمعیت

رفتید؟ دکتر این پیش قبال «شما میپرسد: بدهد، را سوالم جواب اینکه بهجای میرسید؟» بهنظر نگران انقدر «چرا میپرسم: و میایستم کنارش نیست، جا

کرده اکتفا «آهان» گفتن به فقط نمیشناسم. را دکتر و آمدهام گزارش تهیه برای و خبرنگارم که میدهم توضیح بود!» امیدوار میشه خوبیه، دکتر که شنیدهام

م «اسمم میگوید: من به رو بعد دقیقه دو یکی، ایستاده. همسرش که بهجایی میدوزد چشم است،رو نمیشویم،17یم بچهدار و کردیم ازدواج پیش سال

بشویم، جدا که کردند توصیه خیلیها و دارد مشکل همسرت گفتند دکترها شدیم. موضوع این متوجه ازدواج از بعد سال سه نیست، هم جدیدی مساله یعنی

دا دوست را همدیگر دراما هر به ازطریم. حتی نشد! بشویم، بچهدار که زدیم بهری دشوازیق شرایط که کردیم اقدام هم چهارسالیریستی سه، داشت. ی

ط این از بتوانیم شاید که آمده جدیدی روشهای گفته او به همسرم دوستان از یکی اما نمیکردیم، دنبال را موضوع دیگر که میدانیدربود کنیم. اقدام یق

از بعد حاال و داشته مشکل هم او خواهر ناخود12گویا دارد. خاصی درخشش چشمانش میرسد که صحبتهایش اینجای به است.» شده باردار گاهآسال

گفت او با گذشته روز که میآورم بهخاطر را الههوخانمی داد؛ من به خودش از اجازه کسب از بعد زنان متخصص پزشک را تلفنش شماره داشتم. تلفنی گوی

و دارد است.33فوقلیسانس باردا10ساله متوجه پیش هشترروز جنین نداشت، رضایتی چندان همسرش اینکه وجود با حاال و بود شده ناخواستهاش ی

د!دارحبسسال2تایارآزکدکوهایپستدنکرالیکاجتماعی:اورژانساتو:تکر|خبرخبرادامهادامه
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کردی؟ را اینکار چرا میپرسم کند، صحبت طوالنی مدت نمیتواند و ندارد مساعدی حال که میدهد توضیح تلفن پشت است. کرده سقط را خود هفتهای

دیگ مسئولیت نمیخواهد دلم دیگر طرف از دارم. هم خوبی شغل دارم؛ همسرم با خوبی زندگی هستم، راضی زندگیام فعلی شرایط «از دوشمرمیگوید: به ی

مصمم خیلی اولش نمیدانم، بخواهید را «راستش میدهد: جواب و میکند مکث کمی نیستی؟ پشیمان میپرسم ندارم.» کار این برای توانی شود. اضافه

کنم.»فکربیشتربودنیازشایدگرفتم،عجوالنهایتصمیممیکنمفکرگذشتهروزچندکهحاالامابودم

م شبیه سالهایرمادرانی فرزند داشتن حسرت و آرزو در یکی نیستند، کم جامعه در الهه و هزیم را خود سرمایه و عمر از دیگزیادی و میکند حاضررینه ی

د هر به و نیست پذیرفتنش تالشربه سالها این در اول بخش موضوع درمورد اینکه با کند. خالص آن دست از را خودش تا میزند گرفتهزی صورت یادی

بارو حوزه پیشران کشورهای جزء امروز ایران و هستیم قابلتوجهی پیشرفتهای شاهد نازایی درمان درحوزه مسالهایرو اما عمدی» جنین «سقط است، ی

نمیگیرد.برعهدهراآنمسئولیتکشوردرکسیکهاست

یم!رداجنینسقطهزار2روزانهزناناجتماعیشورایآماربراساس

آما بهتاربراساس که ساالنهزی کشور در کرده، اعالم بهداشت وزارت قائممقام و معاون صحبتهای مبنای بر زنان اجتماعی شورای رئیس سقط600گی هزار

ندارد!وجودزمینهایندرهیچنظارتیواستسقطدوهزارروزانهبهمعنیکهمیشودانجامغیرمجاز

پیگی استربرای مربوط درمان معاونت به موضوع این میگویند میگیرم، تماس بهداشت وزارت مدارس و خانواده جمعیت، سالمت دفتر با موضوع این ی

نمیشود!»مربوطماحوزهبهموضوع«ایناست:اینپاسخمیکنم،سوالکههمدرمانمعاونتازندارد،ارتباطیمابهو

گفت در هم جمعیت حوزه پژوهشگر مروتی، حسین که سالهاومسالهای این در بهداشت «وزارت که است معتقد و کرده اشاره آن به «فرهیختگان» با گو

فرهنگسارمدی و آموزش نتوانسته و نداشته حوزه این در موفقی معنویزیت نفوذ دارد اعتقاد او باشد.» داشته خود نیروهای برای جنین سقط درمساله ی

باشد، نداشته مشخصی موضع جنین سقط درمقابل بهداشت وزارت شده باعث جهانی بهداشت سازمان مانند بینالمللی سازمانهای سازمانزبرخی یرا

بسیا در بلکه نمیداند، غیرقانونی را جنین سقط نهتنها جهانی درربهداشت حاال نکته این به توجه با است. موضوع این کردن قانونی بهدنبال کشورها از ی

یم.ربگیقراربینالمللیسازمانهایاینانتقادمورداستممکنکنیم،محدودراجنینسقطاگرکهداردوجودنگرانیاینبهداشتوزارت

نمیدهد!انجامجدیاقداماتبهداشتوزارت

سالها این در است. گرفته صورت قابلتوجهی اقدام نه و شده انجام مطالعهای نه جنین سقط درحوزه گذشته سالهای «در میگوید: اجتماعی پژوهشگر این

این به ویژهای دقت کرونا بهدلیل فعلی شرایط در اگر معتقدم حال این با است. کرده اکتفا پزشکی علوم دانشگاههای به زدن نامه به تنها بهداشت وزارت

است.»یادزبسیارجنینسقطآمارافزایشاحتمالنشود،حوزه

بین ساالنه درحالحاضر شده انجام مطالعات براساس اینکه بیان با ق300تا180او را آمار این دارد، وجود کشور در سقط بهرهزار کشتههای15یب برابر

پیشگی روشهای از یکی جنین سقط که دارند اعتقاد بهداشت وزارت میانی مدیران از «بخشی میگوید: و میداند جادهای باردارتصادفات از است،ری ی

تلوی مستند در آن بارز نمونه که تلویزمسالهای مستند این در است. مشهود «انتخاب» سالزیونی در بهداشت وزارت پدرخواندههای کمک به که یا83یونی

میدانند.»مادربرایانتخابیکراجنینسقطشفافبهصورتشدهتولید84

دارد!یادیزعوارضغیرقانونیوغیراصولیروشهایباجنینسقط

صغ ورسراغ غیراصولی روشهای به جنین «سقط میگوید: کشور در جنین سقط درباره او میروم؛ نازایی و زایمان و زنان متخصص جراح و پزشک ربیعی، ی

عوارض موافقتزغیرقانونی دارند جنین سقط قصد که مادرانی با هیچوقت پزشک یک بهعنوان من دارد. مادران برای روانی هم و جسمی نظر از هم یادی

باید که برسند نتیجه این به وقتی و باشند نداشته این جز چارهای است ممکن که میآورد بهوجود را وضعیتی افراد زندگی شرایط اوقات گاهی اما نمیکنم،

جنین سقط خطرات از را خود بیمار متخصص و پزشک یک بهعنوان ما اینحال با میزنند. دست روشی هر به کار این برای کنند، سقط را میکنیم،آجنین گاه

شتههافرنجاتعملیاتهیختگانآنالین:فر|خبرخبرادامهادامه
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ندارد.»یرهیچتاثیهشدارهااینمواردازیربسیادرمتاسفانهاما

پا رحمی، شدید عفونتهای خونرربیعی رحم، «دزیرگی میکند: تاکید و میداند غیرقانونی سقطهای عوارض از را نازایی موارد دربرخی و خطرناک کنارریهای

اساسیت از یکی روحی مشکالت جسمانی بیمارعوارض است. جنین سقط از بعد عارضههای باردارین به اقدام سقط از بعد دوماه داشتم تنهاری و بود کرده ی

د فرهنگی ضعف میکنم فکر بود. شده آن دچار سقط از بعد که میکرد عنوان وجدانی عذاب و روحی مشکالت را آن نابسامانیردلیل و اقتصادی مشکالت کنار

دارد.»همراهبهیادیزپشیمانیهایبعدهاکهمیشودعجوالنهتصمیماتبهمنجرخانوادهکانون

است!شدهآسانجنینسقطامکاناتبهدسترسی

است. میسر همه برای راحتی به آن ابزار و داروها به دسترسی چرا کشور، در جنین سقط بودن غیرقانونی وجود با که میآید پیش سوال این اما حاال

خ نحوه اینترنت در ساده جستوجویی با میشود. استفاده آن از جنین سقط برای که است دارویی نام شیوهر«میزوپروستول» و آنالین داروخانههای از آن ید

ش به جایی کمتر در که است این قابلتوجه نکته اما میشود. داده آموزش مختلف سایتهای در ازرمصرف یکی که موضوعی شده، پرداخته آن عوارض ح

انتهاییت در آنالین بهرداروخانههای منجر میتواند دارو این «مصرف است: نوشته و کرده اشاره آن به مهم» «توصیه باعنوان خود سایت صفحه بخش ین

خون به منجر میتواند و نیست کامل موارد این البته که شود پازیرسقط حتی و شود بستری نیازمند که باشد داشته همراه را رحم ورگی است جراحی و ی

میشود!»نیزبیمارگرمبهمنجردرمواردی

اساسی معلولیتهای با جنین که زمانی دارد، وجود مادر برای جانی خطر که درمواردی تنها درمانی سقط اندیکاسیونهای براساس ربیعی گفتههای طبق

بسیا درموارد اینحال با دارد، وجود سقط امکان قانونی مجوزهای با آمدهاند بهوجود نامشروع روابط اثر بر که بچههایی برای و است رشد ضعفردرحال با ی

هستیم.روبهروحوزهایندرقانون

است!ناخواستهیهایرباردامسالهدرصد؛10یرزنامشروعرابطهازناشیسقط

آما براساس میکند تاکید اینباره در هم «تنهارمروتی کردهاند: اعالم بهداشت وزارت مسئوالن از برخی که روابط6ی به جنین سقط موارد از درصد هفت تا

دارد.»اختصاصناخواستهیهایرباردامسالهبهآمارینربیشتوبودهمربوطنامشروع

بهخطر را مادران سالمت و شده غیرقانونی سقطهای انجام باعث که مواردی از «یکی میدهد: توضیح است، زایمان و زنان متخصص که ربیعی حال این با

درحوزه ضعف به قانونیمیاندازد ازپزشکی پیش که میشود داده مجوز درمانی سقطهای برای تنها قانونی ازنظر دارد. باشند،19ارتباط کرده اقدام هفتگی

ناهنجا برخی است ممکن سونراما در زمان این از بعد ناهنجاویها شوند. داده تشخیص باردارگرافی ادامه و نیستند قابلدرمان هیچعنوان به که یریهایی

میدهد.»قرارتحتتاثیررااوسالمتوداردهمراهبهخونیعفونتهایحتیورحمعفونتمانندرایرجبرانناپذیجانیخطراتمادربرای

نمیدهد!درمانیسقطاجازهنوزدهمهفتهازبعدقانونیپزشکی

ناهنجا این است «ممکن میکند: تاکید بیمارربیعی من باشد، کرده اقدام معاینه برای دیر خیلی مادر یا و شود داده تشخیص دیرتر درریها که داشتم ی

باردا متوجه ماهگی سونرهفت در و بود شده خود هیچوی زمان آن در است؛ نشده تشکیل جنین مغز از قسمتی شدیم متوجه برایرکاگرافی نمیتوانستیم ی

نمیکند.»صادردرمانیسقطبراییزمجوهفتگی19ازبعدقانونیپزشکیحالباایناست،یادزبسیارقبیلاینازمواردیبدهیم.انجاممادراین

سازمان بالینی معاینات کارشناس که بود امسال تیرماه قانونیالبته «پزشکی گذشته سال کرد و9اعالم سقط10هزار مجوز برایمورد کشور در درمانی

جعف آسیه است.» شده صادر گذشتهرمتقاضیان «سال بود: گفته و12ی بهمراجعه280هزار قانونیکننده تعدادپزشکی این از که داشتیم سقطدرمانی برای

ومراجعه هزار هشت برای ناهنجا361کننده بهدلیل ورمورد جنینی ماد649یهای دالیل برای هم سقطرمورد مجوز معایناتی کارشناس شد.» صادر درمانی

سازمان قانونیبالینی ازپزشکی بیش حاملگی سن چنانچه اینکه بیان ح19با موجب جنینی اختالالت احراز وجود با حتی باشد صدوررهفته امکان مادر، ج

به «سقطهیچمجوز بود: کرده تاکید داشت، نخواهد وجود درعینعنوان و دارد تفاوت غیرقانونی سقط با موارددرمانی در مخاطبان برای سوءتفاهمهایی حال،
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سقطرگیرکابه مخاطب، میشود، موجب که میکنند استفاده تیترهایی رسانهها برخی میآید، وجود به درمانی سقطجنین عبارت سقطی معادل را درمانی

دارد.»تفاوتغیرقانونیسقطبادرمانیسقطونیستچنینکهدرحالیکند.تلقیغیرقانونی

برای و میکند پیدا اطالع خود جنین مشکالت از مادر که «زمانی او عقیده به میداند؛ غیرقانونی سقطهای آمار افزایش دالیل از یکی را مساله این اما ربیعی

مجوزهایرد بارداپزشکقانونییافت ختم برای است شده دیر بپذیرهم باید بااینحال میآورد.» روی غیرقانونی و خطرناک روشهای به بخشری که یم

باردا ختم برای والد دو هر یا و مادر یا پدر و است درمانی دالیل بدون سقطها، آمار میشوند.رعمده متوسل غیرقانونی روشهای به مختلف بهانههای با یها

میکند.عنوانفرهنگیضعفراآندلیلمروتیکهمسالهای

نکردهایم!فرهنگیکارمسالهاینازیرگیوجلبرای

تص است، تعطیل حوزه این در هم صداوسیما و نکردهایم فرهنگی کار زمینه این در ما اینکه بر تاکید با جمعیت حوزه پژوهشگر «مسئوالنراین میکند: یح

به نمیتوان و است تابو یک جنین سقط مساله که میکنند تصور روشصداوسیما هزاران کنیم، کار بخواهیم اگر درحالیکه پرداخت، آن به مستقیم طور

فرهنگ برای که دارد وجود کازساغیرمستقیم حوزه این در نمیخواهند یا و نیستند مطلع یا که است این واقعیت اما کرد، استفاده آنها از میتوان انجامری ی

شود.

میدهد نشان مساله این میشود؛ دیده بیشتر جنین سقط بهتر، اقتصادی وضعیت و باالتر تحصیالت سطح با خانمهای در انجامشده مطالعات اساس بر

ضدباردا وسایل به نداشتن دسترسی از ناشی و اقتصادی جنین، سقط موضوع در اصلی مورد بلکهرکه نیست؛ اعتقادیری فرهنگی- عمدتا موضوع این یشه

است.»

بهداشت وزارت موضع نماد «ناصرخسرو میگوید: دارد، قابلتوجهی نقش کشور در غیرقانونی سقطهای آمار افزایش در بهداشت وزارت اینکه بر تاکید با مروتی

س اگر است! حوزه این وردر است دسترسی قابل بهراحتی جنین سقط وسایل و داروها ناصرخسرو کنار و گوشه در که دید خواهید بزنید خیابان این به ی

نمیکند.»اقدامیهیچخصوصایندرهمبهداشتوزارت

به ما کرد چشمپوشی نکته این از نمیتوان تفاسیر این همه ندابا اجازه انسان یک مرعنوان یا حیات برای بگیریم تصمیم بیگناهی موجود ناخواستهرگ که یم

به نه ملی «پویش عنوان با و فرشتهها» «نجات برای مختلفی کمپینهای روزها این حاال ندارد. خود از دفاع برای توانی و است آمده وجود به جهان این در

باشیم.کشوردرعمدیجنینسقطآمارکاهششاهدنزدیکآیندهایدرشایدتاشدهیزراهانداعمدی»جنینسقط

خبرنگاراکبرنیا،نازنیننویسنده:*

سالشعاریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۳۵-۹۹/۰۶/۲۹(بیفرداوهویتبدونکودکاننامعلومسرنوشت

آ خاربازار کودکان «برای اینکه بر مبنی ایران احوال ثبت سازمان سخنگوی از قولی نقل انتشار از پس ساعتی تنها - صادرریا شناسنامه هم رسمی ازدواج از ج

کند».صادرشناسنامهکودکانیچنینبرایکهنیستاحوالثبتوظیفه«اینگفت:وکردتکذیبراآنسازماناینسخنگویمیشود»،

خا کودکان «برای اینکه بر مبنی ایران احوال ثبت سازمان سخنگوی از قولی نقل انتشار از پس ساعتی تنها ایرانی: توسعه همرروزنامه رسمی ازدواج از ج

کند».صادرشناسنامهکودکانیچنینبرایکهنیستاحوالثبتوظیفه«اینگفت:وکردتکذیبراآنسازماناینسخنگویمیشود»،صادرشناسنامه
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حکم صدور از پس تا کرده مراجعه دادگاه به باید آنها مادر هستند، نامشروع رابطه حاصل و ندارند مشخص پدر که «فرزندانی کرد: اضافه ابوترابی سیفاهلل

کند».صادرشناسنامهاحوالثبتسازماندادستان،توسط

حقوقی وضعیت اینکه بود؛ شده توجه کمتر آن به پیشتر که پرداخت موضوعی به اما بود، آمار بیان بدون و سربسته تولدها از دسته این به او اشاره گرچه

چیست؟روابطیچنینازحاصلکودکان

جهت در گامی را آن برخی و رسید تصویب به خارجی» مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت «اعطای قانون پیش چندی که حالی در

پدر که دارد وجود کودکانی برای شناسنامه اخذ خصوص در فراوانی مشکالت هنوز اما کردند، تلقی فرزندانشان به هویت اعطای در زنان نقش شدن پررنگ

طو به کند. آنها برای شناسنامه اخذ به اقدام نمیتوانند راحتی به مادر قانون براساس و ندارند برایرمشخصی شناسنامه صدور سختی معتقدند برخی که ی

بسیا میشود، سبب مشکالت سایر کنار در کودکان از دسته کردنراین رها به اقدام تولد از بعد یا بگیرند سقط به تصمیم جنینی دوره در مادران این از ی

کنند.خودکودک

از اعم ملت افراد همه که میگوید اساسی قانون بیستم اصل که است حالی در وزاین انسانی حقوق همه از و دارند قرار قانون حمایت در یکسان مرد و ن

است.سجلیسندوهویتسندداشتناجتماعیحقوقاینجملهازبرخوردارند.اسالمینزموارعایتبافرهنگیوواجتماعیاقتصادیوسیاسی

میگوید؟چهقانون

سال مصوب احوال ثبت قانون یک ماده الف بند موجب مورد1355به این در است. شناسنامه صدور و والدت ثبت احوال، ثبت سازمان وظایف از یکی

سال در اما بود. نشده قائل تفاوتی نامشروع و مشروع رابطه از متولد اطفال بین خمینی(ر1376قانونگذار امام حکم شدهبراساس قائل را تفکیک این قانون ،(

زانی فرد که کرد مشخص خا(و رابطه کودک مادر با که اسرمردی کرده برقرار عرف از بهتج مربوط تکالیف تمامی نتیجه در و میشود تلقی طفل عرفی پدر (

ماده براساس حال این با دارد. برعهده نیز را کودک حضانت و نفقه پرداخت تکالیف او اوست. عهده بر شناسنامه اخذ جمله از موضوع884پدر مدنی، قانون

نمیبرد.ارثیفرزندانسایرهمچونخودعرفیپدرازکودکاینیعنیاست.منتفیآنهابینتوارث

هویت اعطای در زنان نقش شدن پررنگ جهت در گامی را خارجی» مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت «اعطای قانون تصویب برخی

به مادران قانون براساس و دارد وجود فراوانی مشکالت ندارند مشخصی پدر که کودکانی برای شناسنامه اخذ درخصوص هنوز اما کردند، تلقی فرزندانشان به

کنندآنهابرایشناسنامهاخذبهاقدامنمیتوانندراحتی

ابتدا نامشروع، رابطه داشتن به طرفین اقرار استناد به چراکه نیست هم راحت کودکان این برای شناسنامه برای پدر درخواست حقوقی کارشناسان گفته به اما

دهند.انجامشناسنامهاخذبرایرایراداالزماقداماتمیتوانندحداینتحملازپسوشدهمحکومشالقضربهیکصدتحملبهطرفین

بود:خواهدیرزاشخاصعهدهبهترتیببهوقایعکلدفترامضایو«اعالممیگوید:احوالثبتقانون16ماده

جدپد1 یا پدر باشد.2ی.ر. وظیفه این انجام به قادر که زمانی اولین در و پدر غیبت صورت در مادر امین.3. یا قیم یا وصی عهدهدار4. قانونا که اشخاصی .

باشد».باالبهتمامسال18ازاوسنکهواقعهصاحب.6است.شدهسپردهآنجابهطفلکهموسسهاینمایندهیامتصدی.5هستند.طفلازیرنگهدا

مط کودک بودن نامشروع بحث که است صورتی در موارد این همه نظمی،راما محمد باشد. نشده مادهوح «در میگوید: باره این در خانوادگی دعاوی 17کیل

ه که است آمده قانون اسامیراین تصحیح میشود. تنظیم ابوین اسامی محل در فرضی نامهای و آزاد خانوادگی نام با سند نباشند، معلوم طفل ابوین گاه

ماده موضوع و اقرارنامه موجب به ناقص مشخصات تکمیل با مدا1273فرضی یا دادگاه حکم یا مدنی نامرقانون و آمد خواهد عمل به وراثت حصر ک

ماده در شد. خواهد اصالح دادستان18خانوادگی به اقدام برای را مراتب و ثبت را ولی فاقد طفل والدت احوال ثبت مامور یا نماینده که داشته مقرر نیز

را مشروعی طفل نباشد هم زنا از ناشی است ممکن سرراهی طفل هست. نیز غیرشرعی و سرراهی اوالد به ناظر سجلی سند صدور مراتب به بنا دهد. اطالع

س اوالد کثرت علت به یا فقر و محرومیت دلیل به مادر و ثبترپدر نامشروع احتماال و مشروع احیانا طفل این برای نیست نامشروع طفل این بگذارند. کوچه

دابیفروهویتبدونکاندکونامعلومسرنوشتیا:آرارباز|خبرخبرادامهادامه
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کند».صادرشناسنامهبایداحوال

هستندنامشروعرابطهحاصلشدهرهانوزاداناکثر

گ صدای بسیارشنیدن نیست. جدیدی داستان و... حرم امامزاده، مسجد، خیابان، گوشه در نوزاد یک شنیدنریه تا مستقیم مشاهده از امروز تا گذشته از ی

میشود.مخابرهزبالهسطلهایکناردرزندهنوزادییاجنینشدنپیداازیختهایرگجستهخبرهایگاهیحتیگفتهاند.دستاینازیراخبا

بهرآخ مربوط خبر ساعت5ین حوالی که بود گذشته سال شه19خردادماه منطقهردر در واقع ولیعصر زبالهرشهردا18ک سطل در شده رها نوزادی تهران ی

شد.انجامقضاییمرجعهماهنگیباحمایتیسازمانهایبهنوزادتحویلبرایبعدیاقداماتوبودمساعدنوزادحالتهراناورژانساعالمباشد.پیدا

مددکا علمی انجمن رئیس اقلیما، مصطفی اما بود شده رها دلیل چه به نوزاد این نشد مشخص شدهرگرچه رها کودکان «اکثر است: معتقد ایران، اجتماعی ی

هستند».نامشروعرابطهحاصلزباله،سطلهایدر

میکنند. رها خیابان کنار یا زباله سطل در را خود کودک یا جنین نرود، آبرویشان اینکه برای میشوند بچهدار ناخواسته که پسرهایی و دختر «معموال افزود: او

حاصل کودک اگر چون کنند. پاک را مسئله صورت میدهند ترجیح دلیل همین به و هستند فشار تحت هم قانون سوی از که جامعه عرف سوی از تنها نه آنها

دهند».یستیزبهتحویلرانوزادبیمارستان،مسئوالنتانمیخواهدراکودککنداعالممیتواندبیمارستاندرمادرباشدمشروعرابطه

دلیل همین به برمیدارد را او کسی چه میکند تماشا دور از و میگذارد مالعام در را کودک معموال نکند را کار این هم بیمارستان در مادر «اگر کرد: بیان اقلیما

هستند».نامشروعرابطههایحاصلمیشوندرهازبالهسطلهایدرکهنوزادانیاکثرکهزدحدسمیتوان

ماد و خانواده به باید اما میکنند، ترحم شده رها کودکان به همه اینکه وجود «با گفت: برنا به وراقلیما کرد نگاه دهد انجام را کار این شده مجبور که هم ی

کند».رهاخیاباندرراخودفرزندبتواندمادراینشدهباعثعاملیچهدید

توسط حکم صدور از پس تا کرده مراجعه دادگاه به باید هستند، نامشروع رابطه حاصل و ندارند مشخص پدر که فرزندانی مادر احوال: ثبت سازمان سخنگوی

کندصادرشناسنامهاحوالثبتسازماندادستان،

از بیرون ارتباطات از حاصل کودکان وضعیت سکه دیگر روی میتواند نیز غیرقانونی سقطهای همان یا جنایی، جنین سقط بودن باال آمار دیگر سوی از اما

دهد.نشانرارسمیثبت

قانونیغیرسقطهای

اعالم اساس بر که حالی قانونیدر گذشتهپزشکی سال و12در سقطهای421هزار عدد معتقدند برخی است، شده صادر قانونی جنین سقط مجوز مورد

رقم حتی و است این از بیش بسیار سازمان12غیرقانونی سوی از شده اعالم مورد قانونیهزار درپزشکی که میدانند جنینهایی سقط از درصد سه تنها را

میشود.انجامکشور

شمار مزگرچه گفته به اما است، کمتر فرزند داشتن به گرایش و اقتصادی مشکالت خانوادهها، زندگی سبک تغییر دلیل به سقطها این از ذوقی،ریادی یم

جل نتیجه نیز افزون روز جنینهای سقط از بخشی خانواده دررگیومشاور مادر و نمیگیرد تعلق آنها به شناسنامهای قانون اساس بر که است کودکانی تولد از ی

مردانی خواهشهای قربانیان خود زنان این گاهی که است حالی در این بایستد. قانون و مذهب و عرف مقابل در تنه یک باید فرزندش داشتن نگه صورت

دادهاند.یبرفراآنهاخانوادهتشکیلوازدواجوعدهباکههستند

بسیا اینکه بیان با تالشراو با زنان اوقات همکازی و میگوید:ریاد بگیرند هم شناسنامه کودکانشان برای باالخره میشوند موفق قضات برخی توجه قابل ی

سر از که تجربیاتی دلیل به خود زنان این از خیلی که است حالی در این ندارند. را الزم روحی توان نفسگیر پروسه این به شدن وارد برای افراد «همه

شدهاند».نیزفراوانیروحیآسیبهایدچارگذراندهاند،

بسیا «متاسفانه میدهد: ادامه آنهاراو صورت این در و میدانند متهم را آنها همه و نمیشوند حمایت قانون نه جامعه، نه خانواده، سوی از نه زنان این از ی

دابیفروهویتبدونکاندکونامعلومسرنوشتیا:آرارباز|خبرخبرادامهادامه
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اقدام دلیل همین به و دهد درخواست جنین سقط برای نمیتواند نشده باردار قانونی مبادی از که زنی که است حالی در این جنین. سقط جز ندارند چارهای

باشد».داشتهپیدراوبرایرافراوانیجسمیوروحیمشکالتمیتواندخودکهمیکندغیرقانونیسقطبه

نیوزبهارها،ینربرتایرانی-آنالین،توسعهیرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

نخسترتبهبلوچستانوسیستانکشور/قرشجنوبدرگرمجادههایقربانیاننزولیسیرمیکند؛نشینخانهرامردمکروناوقتی
)۱۰:۵۴-۹۹/۰۶/۲۶(داردرافوتیتصادفاتکاهش

سال نخست های ماه در ای جاده ترددهای نزولی شده99سیر صحنه سر های فوتی آمار و بلوچستان و سیستان های جاده در ترافیکی حوادث کاهش سبب کرونا، شیوع دلیل به
است.

های سختی امر ابتدای در کرونا شیوع ،، عصرهامون از نقل به ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش ها،زبه دانشگاه مدارس، تعطیلی سبب و داشت یادی

فعالیت و ها رستوران و ا50بازارها و ادارات در نیروها بسیاردرصدی شد، ها غیرضرورگان سفرهای و نرفتند مسافرت به و ماندند خانه در مردم از راری ی

دادند.کاهش

نبود.مستثنیموضوعاینهمبلوچستانوسیستانکهکندپیداکاهشسالابتدایهایماهدرحداقلکشورهایجادهدرترددهاتاشدسببامرهمین

کاهش30کاهش هم ترافیکی حوادث شد سبب استان این در ای جاده ترددهای مزدرصدی آن تبع به و باشد داشته درریادی ای جاده میرهای و گ

است.داشتهتوجهیقابلنزولیشیببلوچستانوسیستان

کشوردرفوتیتصادفاتتعدادکاهشنخسترتبهبلوچستانوسیستان

راهدا کل مدیر کرد خبرایوب پایگاه این با گو و گفت در این از پیش بلوچستان و سیستان ای جاده نقل و حمل و هایری بررسی اساس بر بود: کرده بیان ی

سال ماه سه در شده تعداد99انجام با57، گذشته سال با مقایسه در که رسید ثبت به استان در فوتی تصادف حدود120فقره کاهش مشابه، مدت در فقره

است.داشتهدرصدی53

نیز مدت این در نیز بلوچستان و سیستان رانندگی سوانح صحنه سر های کشته تعداد همچنین داد: ادامه با70وی گذشته سال به نسبت که بود نفر151نفر

دهد.مینشانرادرصدی54حدودکاهش

جا اول ماه سه در استان این داد: ادامه کرد.رکرد خود آن از را صحنه سر های کشته و فوتی تصادفات تعداد کاهش نخست رتبه کشور های استان بین در ی

راهدا کل کاهشرمدیر استان ای جاده نقل و حمل و عوامل30ی از را ایمنی ارتقای به مربوط اقدامات همچنین و کرونا ویروس شیوع از ناشی تردد درصدی

کرد.عنواناستاناینایجادهرانندگیسوانحهایفوتیآمارکاهشدرگذارتاثیر

ماهپنجدرترافیکیحوادثدرصدی34کاهش

مدی عبدی، قانونیکلررضا مپزشکی کرد: بیان ما خبرنگار به خصوص این در هم بلوچستان و ابتدایرسیستان ماهه پنج در رانندگی حوادث از ناشی میر و گ

بود.نفر323بلوچستانوسیستاناستانقانونیپزشکیاداراتبهارجاعی1399سال

است.داشتهکاهشدرصد34حدودتصادفات،درفوتی487تعدادبا)1398(آنازقبلسالمشابهزمانمدتبامقایسهدرآماراینکهداد:ادامهوی

بودند.نزنفر65ومردنفر257استاندرمدتاینطیدررانندگیحوادثتلفاتمجموعازگفت:بلوچستانوسیستانقانونیپزشکیکلرمدی

بیشت مسئول، مقام این گفته باربه ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه290ین برون های جاده در روستایی،رفوتی و مسیرهای31ی در نفر

است.شدهگزارشیرشهدرون
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هامونعصریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۱۰-۹۹/۰۶/۲۶(غربی)(آذربایجانگرفترانفر2جانپیرانشهردرباستانیآثارسودای

) شنبه سه روز عصر کردپرس، خبرنگار گزارش پیرانشهرهیورمارشه25به شهرستان " گده "سیوه منطقه از رسیده مردمی گزارشات اساس بر و از2) نفر

رسیدند.قتلبهگلولهضرببایرپیرانشهشهروندان

رئیس پور، حسن قانونیپیمان شدنپزشک زخمی همچنین و نفر دو قتل از حاکی اولیه های گزارش گفت: کردپرس خبرنگار به خصوص این در پیرانشهر

دارد.دیگرنفریک

نف دو اجساد داد: ادامه فردیروی و اند شده منتقل پیرانشهر خمینی امام بیمارستان سردخانه قسمت به اکنون هم معلوم، هویت با اند رسیده قتل به که ی

دارد.قراردرمانتحتپیرانشهربیمارستاندراکنونهممساعدجسمانیوضعیتباواستشدهزخمیکه

ظاهر محلی، های شنیده اساس بر کرد: اضافه پور آثارحسن و عتیقه موضوع قتل انگیزه و علت اینزًا عامالن انگیزه و اصلی علت اما است بوده یرخاکی

شد.نخواهدمشخصکاملبطورعامالنبازجوییمراحلشدنطیوقضاییتحقیقاتانجامتاجنایت

د در که است حداقلریرگیرگفتنی پیرانشهر در امروز عصر داده اخبار6خ طبق همچنین است نبوده پیرانشهر اهل آنها از یکی گویا که داشتند حضور نفر

شدهاند.دادهانتقالگاهیآادارهبهبازجوییبرایودستگیرمجموعهاینهمراهانازنفردویافتیرد

روزنوکنا،ری،رآذپیامیرخبپایگاهیزد/آفتابروزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۵:۱۱-۹۹/۰۶/۲۶(کرماناستاندرتصادفاتازناشیهایفوتیدرصدی۲۳کاهشداد:خبرکرماناستانراهورپلیسرئیس

داد.خبرامسالابتدایماهپنجطیکرماناستاندرتصادفاتازناشیهایفوتیآماردرصدی۲۳کاهشازکرماناستانراهورپلیسرئیس-کرمان

مأمو به اشاره با رسانه اصحاب جمع در چهارشنبه امروز صبح نجفی یوسف مهر، خبرنگار گزارش پیشگیربه بحث داشت: بیان راهور پلیس مهم ازریتهای ی

است.رانندگیوراهنماییپلیساهدافینرمهمتاز…ومسافرانجانحفظترافیک،درایمنییربرقرارانندگی،تصادفات

بودیم.رانندگیحوادثکاهشراستایدرقبولیقابلوخوبکاهششاهدیزسافرهنگورسانیاطالعباافزود:رانندگیحوادثکاهشبهاشارهباوی

جانباختگان آمار ساالنه کاهش شاخص کشور توسعه ششم برنامه در گفت: کرمان استان انتظامی فرماندهی رانندگی راهنمایی پلیس میباشد۱۲رئیس درصد

بودیم.شاهدراجانباختگانآمارکاهشدرصد۲۳یرسالجاابتدایماهپنجدرکرماناستاندرراستاایندرکه

تص سالجارنجفی طی کرد: بودهریح برابر قبل سال آمار با شهرها از برخی اینکه ضمن داشتیم کاهش استان شهرهای بیشتر در جانباختگان موضوع در ی

و جیرفت در جانباختهراما نفر دو امسال و بوده صفر برابر آمار این گذشته سال بافت و رودبار شهربابک، در همچنین بودیم شاهد را افزایش نفر یک یگان

است.بودهصفرقبلسالطیشهرستانهامابقیدرآماراینوداشتند

دارارفوتیتصادفاتکاهشنخسترتبهبلوچستانوسیستانکشور/قشرجنوبدرگمرجادههایقربانیاننزولیسیردانا:|خبرخبرادامهادامه
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تص آماررنجفی اساس بر گذشته سال کرد: قانونییح به۹۷پزشکی آمار این امسال که دادند دست از رانندگی حوادث در را خود جان یافته۷۵نفر کاهش نفر

است.

تصادفاتازناشیمجروحانتعداددرصدی۲۲کاهش

گذشته سال افزود: و کرد اشاره رانندگی حوادث مجروحان تعداد به و۵وی آمار۹۰هزار این امسال که شدند مجروح تصادفات در و۳نفر یعنی۹۹۳هزار نفر

یافت.کاهشدرصد۲۲

ط خصوص در راهور پلیس اقدامات جمله از شد: یادآور طرنجفی به میتوان ترافیکی ویژه سارحهای فعال بخشی، ارتقا اشارهزح استان ترافیک شورای ی

است.شدناجراییحالدراستانترافیکجامعحرطوگرفتقرارکاردستوردرویژهصورتبهترافیکیحهایرطهمچنینکرد

گفت: و۷۹نجفی مرد رانندگی حوادث جانباختگان بیشتزدرصد۲۱درصد و بودهاند (رن سنی بازه جوانان)۲۹ین و۳۰تا۲۰درصد جانباختگان۲۷سال درصد

بودند.سال۷۵تا۵۱سنیندر

حدود گفت: استان راهور پلیس که۳۹رئیس بودند سواران موتور رانندگی حوادث جانباختگان از کاله۸۰درصد از استفاده عدم خاطر به آمار این از درصد

است.بودهایمنی

میدهند.تشکیلپیادهعابرانراجانباختگانازدرصد۴۰کرمانشهردراینکهضمنهستندپیادهعابرانجانباختگانازدرصد۳۲افزود:وی

میدهندتشکیلراتصادفاتمجروحاندرصد۸۱مردان

شد: یادآور و کرد اشاره رانندگی حوادث مجروحین بحث به و۸۱نجفی آقا رانندگی حوادث مجروحان در۱۹درصد بیشتر آمار این که هستند خانم درصد

(۳۰تا۲۰سنین اینکه۳۲سال ضمن میباشد (۵۳درصد) و۲درصد ورنف۱۱۷هزار بودهاند موتورسواران مجروحین معادل۹۵۷) عابران۲۴نفر را درصد

بودهاند.سرنشینورانندهازاعمخودروسوارانمجروحاندرصد۲۳همچنینمیدهندتشکیلپیاده

با به اشاره با طزوی و مدارس بارگشایی کرونا ویروس شیوع دلیل به امسال گفت: ایام این ویژه ترافیکی نبودهزحهای قبل سالهای صورت به مدارس گشایی

بخشز مجازیرا صورت به آموزشها از بزیادی طری اول هفته دو در سال هر معمول طبق ما اما شده (رگزار ترافیکی مارشه۱۵ح باهیور راز) مدارس گشایی

کردهایم.اجراامکاناتتمامبادرصدیصدباشآمادهباوویژهصورتبه

ط اجرای از ما هدف گفت: دلیلروی همین به است مدارس سرویس بر نظارت و دانشآموزان ایمنی آن از مهمتر و ترافیکی ایمنی و نظم تأمین ترافیکی ح

ببخشیم.ارتقارایهازساایمنیرشهرداکمکبامیکنیمتالش

شهردا نقل و حمل امر این متولی که باشند کرده اخذ را الزم مجوز که باشند داشته را مدارس سرویس میتوانند کسانی داشت: ابراز ضمنرنجفی است ی

دارند.عهدهبرپلیسیرهمکابارامدارسسرویسبرنظارتوساماندهیپرورش،وآموزشیرهمکابایرشهردااینکه

مهمت داد: ادامه باروی صورت این غیر در کنند پرهیز ساز حادثه تخلف گونه هر از که است این کنند توجه آن به باید مدارس سرویس رانندگان که نکته ین

میکنیم برخورد شدت به سالجازتخلفات برچسب باید مدارس سرویس رانندگان همچنین است پلیس قرمز خط حادثهساز تخلفات رویریرا بر را مدارس ی

باشند.داشتهخودوسیله

حتم مدارس سرویس رانندگان شد: یادآور تلفننجفی از رانندگی حین در اینکه ضمن ببندند را ایمنی کمربند و باشند داشته فنی معاینه و گواهینامه باید ًا

کنند.پرهیزمجازحدازبیشسرعتمانندسازحادثهتخلفگونههرارتکابازبایدًااکیدکنندرعایتبایدکهنکتهایینرمهمتونکننداستفادههمراه

داناآینده،اقتصادرصد،کرمانیرخبپایگاهابتکار/روزنامهایرنا/ایسنا،خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

مانکراستاندرتصادفاتازناشیهایفوتیصدیدر۲۳کاهشداد:خبرمانکراستاناهوررپلیسرئیسمهر:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۶/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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/۹۹/۰۶(امسالابتداییماهپنجدردرمانیجنینسقطمجوز190ازبیشصدورداد:خبراصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی
۲۶-۱۲:۳۲(

جارمدی سال نخست ماهه پنج در گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی تعداد252یرکل این از که کردند مراجعه استان قانونی پزشکی کل اداره به درمانی جنین سقط 192متقاضی
است.بودهروبرودرصدی25.9کاهشباقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهشدصادرالزممجوزآنهابرایوبودندشرایطواجدنفر

خب پایگاه گزارش امسالربه نخست ماهه پنج در اینکه بیان با سلیمانپور علی ، شهر ارمغان کل252ی اداره به درمانی جنین سقط پزشکیمتقاضی

شد.صادرالزممجوزاتبرایشانوبودندشرایطواجدنفر192تعداداینازکرد:اظهارکردهاند،مراجعهاستانقانونی

اینکه بیان با د46وی برای الزم شرایط فاقد درمانی جنین سقط برای مراجعین از ماههرنفر پنج در شده صادر مجوزهای تعداد افزود: بودند، مجوز این یافت

کاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت قبل25.9امسال سال اول ماهه پنج در شده صادر جنین سقط مجوزهای تعداد است؛ داشته بوده259درصدی مورد

است.

از پیش تا تنها درمانی جنین سقط مجوز صدور اینکه بر تاکید با تص19وی است، میسر جنین واحدهرهفتگی ماده اساس بر درمانی سقط مجوز کرد: یح

سال مصوب درمانی جنین سقط سازمان1384قانون عهده بر آن اجرایی آئیننامه و است اسالمی شورای قانونیمجلس اساسپزشکی بر و است کشور

ت مورد قانون در مهمتأآنچه که میشود صادر باردار مادر برای خاص، شرایط داشتن صورت در تنها گرفته قرار باردارکید سن آن ازرین کمتر و19ی است هفته

ندارد.وجودعنوانهیچبهسقطمجوزصدورامکانجنیندرروحوجوددلیلبهباشد،گذشتهمقداراینازیربارداسناگر

باردا سن بر عالوه اینکه توضیح با دیگرسلیمانپور عوامل ناهنجاری وجود کرد: اضافه است، دخیل و مؤثر جنین سقط مجوز صدور در نیز جنینری در ی

ح موجب تولد از بعد بیمارکه وجود یا و شود مادر باردارج ادامه که نحوی به مادر پزشکری سه توسط باید باشد، داشته همراه به جانی خطر وی برای ی

کند.اقداممجوزصدوربهنسبتقانونیپزشکیتاشودتأییدمتخصص

ناهنجا تمام که تصور این افزود: بیماروی هر یا جنین در موجود تصوریهای میانجامد، سقط مجوز صدور به مادر کامری تنهای که چرا است، نادرست اًل

حرناهنجا موجب که جنینی بیماریهای یا و شود مادر باردارج ادامه صورت در که خواهدریهایی منجر مجوز صدور به باشد داشته جانی خطر مادر برای ی

شد.

ایمنا:منبع

برنایرگزارخبدیگر:منابع

۱
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درنزاعدرصدی13.5کاهشاست/نزاعبهمربوطقانونیپزشکیبالینیمعایناتدرصد35اصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی
)۰۸:۱۱-۹۹/۰۶/۲۷((اصفهان)استان

گفت:رمدی اصفهان استان قانونی پزشکی و35کل هزار شش نزاع مراجعان کل از است، نزاع دلیل به اصفهان استان قانونی پزشکی مراکز بالینی معاینات حجم از وزنفر310درصد ن
است.بودهروبرودرصدی13.5کاهشباامسالکهبودهاندمردنفر748وهزار11

گفت در سلیمانپور امسالوعلی اول ماهه پنج در کرد: اظهار استان، در سوختگی از متوفیان آمار خصوص در ، ایمنا خبرنگار با شامل78گو وز23نفر ن

گذشته55 سال مشابه مدت در که کردند، فوت سوختگی اثر بر استان در شامل104مرد وز35نفر آمار69ن که کردند فوت استان در سوختگی اثر بر مرد

است.داشتهکاهشیروندیاصفهاناستاندرامسالاولماههپنجدرسوختگیازناشیمتوفیان

امسال مردادماه در داد: ادامه سه12وی شامل وزنفر با9ن قبل سال مشابه مدت به نسبت که دادند دست از را خود جان سوختگی اثر بر مورد15مرد

است.داشتهکاهشبوده،مرد11ونزچهارشاملکهسوختگی

قانونیکلرمدی امسالپزشکی اول ماهه پنج در کرد: خاطرنشان اصفهان م11استان علت تشخیص با بودند مرد همگی که گازرنفر با مسمومیت اثر بر گ

مراکز در کربن قانونیمونواکسید مپزشکی آمار شدند، معاینه قبلراستان سال مشابه مدت در کربن مونواکسید گاز با مسمومیت اثر بر همگی10گ که بود نفر

بودند.مرد

جا سال اول ماهه پنج در نزاع دلیل به مراجعین آمار اینکه توضیح با تصروی است، یافته کاهش مدتری این طی کرد: و18یح صدمات58هزار دلیل به نفر

است.داشتهکاهشدرصد13.5قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینکهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعادعایازناشی

نزاع دلیل به مراجعان اینکه به اشاره با مراکز35سلیمانپور در بالینی معاینات مراجعان حجم از قانونیدرصد میدهند،پزشکی تشکیل را اصفهان استان

بودهاند.مردنفر748وهزار11ونزنفر310وهزارششنزاعمراجعانکلازکرد:اضافه

قبل سال مشابه مدت در داد: ادامه و20وی مراکز869هزار به نزاع دلیل به قانونینفر وپزشکی هزار هفت که کردند مراجعه وزنفر198استان و13ن هزار

بودند.مردنفر671

قانونیکلرمدی داد:پزشکی توضیح است، یافته کاهش امسال اول ماهه پنج در برنج قرص با مسمومیت از ناشی متوفیان آمار اینکه بیان با اصفهان، استان

مراکز در برنج قرص با مسمومیت علت تشخیص با مرد دو مدت این قانونیطی تعدادپزشکی این سال مشابه مدت در که حالی در شدند، معاینه 9استان

بود.مردهشتونزیکشاملنفر

۱۳۹۹/۰۶/۲۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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/۹۹/۰۶(مازندراندرکارحوادثفوتیهایدرصدی28کاهشگرفتقربانی55مازندراندرکارازناشیحوادثمردادماه؛تا
۲۶-۱۵:۳۲(

دادند.دستازکارحوادثاثربرراخودجانامسالنخستماهپنجمازندراندرنفر55

خب گزارش مرگزاربه صداوسیمای کلری مدیر ، مازندران قانونیکز گفت:پزشکی در55مازندران ماه مرداد پایان تا امسال ابتدای از کار حوادث علت به نفر

داشت.افزایشدرصد25پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهباختندجاناستان

اینکه بیان با عباسی علی با42دکتر بلندی از سقوط افزود: اند، بوده مجرد بقیه و متاهل فوتیها از م25نفر اول رتبه بهرفوتی را کار حوادث از ناشی گهای

دارند.قرارکارحوادثاثربرگرمبعدیرتبههایدرفوتییکباسایرو2باسوختگی،11باسختجسم،16باگرفتگیقربومیدهداختصاصخود

شد.ثبتماهفروردیندرمورد7باآنینرکمتوماهمرداددرمورد13باکارحوادثازناشیگهایرمینربیشتگفت:او

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی داد: ادامه مرمازندران سن افرادرین به مربوط کار حوادث از ناشی با50تا41گ از15سال بیش سن و با61فوتی فوتی5سال

بخوانید:بود.بیشترینرکمت

مازندراندرکارحوادثفوتیهایدرصدی28کاهش

کارحوادثزخمیدرصدی12کاهش

مدی قانونیکلرعباسی مراکزپزشکی آمار اساس بر گفت: قانونیمازندران ماه338استانپزشکی مرداد پایان تا امسال ابتدای از کار حوادث از ناشی زخمی

داشت.کاهشدرصد12پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبه

هستند.نزبقیهومردزخمیهاازنفر327افزود:او

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی اینکه بیان با برنامهرمازندران داشتن انسانها، جان به نهادن ارزش گفت: است، بوده ساختمان بخش در کار از ناشی حوادث ین

مهمت از افتاده اتفاق که حوادثی از عبرت و رسانی اطالع نظام ایجاد و آموزش مربوطه، قوانین و استانداردها رعایت کار، در راستایرایمنی در راهکارها ین

است.کارازناشیحوادثکاهش

نیوزشمالیرخبپایگاهپانا/یرگزارخبدیگر:منابع

۲
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)۱۵:۳۲-۹۹/۰۶/۲۶(رانندگیتصادفاتکاهشبرایهادستگاهبهقمیردادگستهشداراستان؛جرموقوعازیرپیشگیشورایجلسه

دادگست کل پیگیررئیس مورد نکنند عمل معین زمان مدت در خود قانونی وظایف به که صورتی در هشدارداد تصادفات با مرتبط اجرایی دستگاههای به استان خواهندری قرار قضایی ی
گرفت.

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما؛ مظفری والمسلمین االسالم حجت ، پیشگیرکزقم شورای جلسه در امروز همهری گفت: خبر این اعالم با استان جرم وقوع از ی

سا فعال جمله از تصادفات کاهش برنامه مقرر زمان در مکلفند رازدستگاهها تبلیغاتی تابلوهای ساماندهی و ساز، حادثه معابر اصالح نظارتی، دوربینهای ی

دهند.انجام

دادگست به ورودی پروندههای سوم یک افزود: و کرد توصیف وحشتناک را آن جانی خسارتهای و تصادفات آمار اینروی که است تصادفات به مربوط ی

دهند.انجامراخودقانونیوظایفدستگاههاهمهبایدوداردوجودقانوناجرایدرضعفمیدهدنشانآمار

مدی آخا صدیقی قانونیکلرآقای پارسالپزشکی اینکه بیان با جلسه این در افزود:287هم رسید ثبت به استان تصادفات در به106فوتی مربوط فوتی

است.یرشهبرونتصادفاتبهمربوطفوتی152ویرشهدرونتصادفات

دارد.کشوردرجمعیتبهنسبتجرحیتصادفاتدررادومرتبهقمآماربراساسافزود:وی

بیشت جلسه این در هم قم راهور پلیس راه پلیس ورفرماندهان سواران موتورسیکلت برای ایمنی کاله نداشتن جلو، به توجه عدم را رانندگی تخلفات ین

شهردا مسئوالن از و دانسته همراه تلفن از استفاده و غیرمجاز راهدارسرعت و شهری برون و درون تخلفات ثبت دوربینهای تکمیل با خواستند اصالحری و ی

کنند.کمکتصادفاتکاهشوتخلفاتلرکنتبرایراپلیستبلیغاتتابلوهایجانمایی

ناقمیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

۲
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)۰۸:۳۳-۹۹/۰۶/۲۷(مازندران)(امسالماهپنجطیکارحوادثازناشیتلفاتدرصد25افزایش

عبارتوارش،یرخبپایگاهدیگر:منابع

۲ ۷
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)۰۸:۳۷-۹۹/۰۶/۲۷(فارس)(اول)قسمت(شبهاتبهپاسخ

۶
۱

۳
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)۰۸:۳۷-۹۹/۰۶/۲۷(دوم)قسمت(شبهاتبهپاسخ

۶
۲

۳
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)۰۸:۳۷-۹۹/۰۶/۲۷(سوم)قسمت(شبهاتبهپاسخ

۶
۳

۳
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)۱۳:۰۴-۹۹/۰۶/۲۷(همدانرانندگیحوادثدرنفر164باختنجان

باختند.جانامسالمردادپایانتافرودینابتدایازاستاناینیرشهبرونودرونرانندگیسوانحدرتن164گفت:همدانقانونیپزشکیکلرمدی

داشت: اظهار کمالی آرتین "همداننیوز"، گزارش و128به سالجاز36مرد ماهه پنج رانندگی سوانح در مشابهرن مدت در آمار این که باختند جان همدان ی

است.بودهنز47ومرد158گذشتهسال

کاهش سوانح متوفیان آمار اینکه بیان با داشت:20وی اظهار است داشته شه104درصدی برون سوانح در شه24ی،رتن درون سوانح در در18ی،رنفر نفر

دادند.دستازراخودجانمسیرهاسایردرتن18وخاکیوروستاییمسیرهای

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال ماهه پنج در همچنین داشت: اظهار و2یرهمدان و613هزار هزار یک شامل که شدند مجروح رانندگی سوانح در 193تن

شود.مینز683ومرد

نیز مجروحان آمار اینکه بیان با یادآو24کمالی است داشته تقلیل گذشتهردرصد سال ابتدایی ماهه پنج کرد: و2ی و338هزار هزار یک و در88مرد مرد

ایرناشدند./مصدومومجروحهمداناستانرانندگیسوانحدرتن426وهزارسهمجموع

)۲۰:۱۶-۹۹/۰۶/۲۷(لرستاندرجنینسقطمجوز57صدورلرستان:قانونیپزشکیکلرمدی

است.کمتردرصد25پارسالبهنسبتمیزاناین

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا مدیری ، لرستان قانونیکلرکز تشکیلپزشکی از طی89لرستان استان در درمانی سقط خبر5پرونده امسال نخست ماهه

شد.سقطمجوزصدوربهمنجرمورد57هادرخواستاینازگفت:وداد

شد.ثبتیرپیگیعدمهممورد6وصادرمجوزعدممورد26برایهمچنینافزود:مطلباینبیانبانظیفیحمیدرضا

از اینکه بیان با گذشته،90وی سال نخست ماهه پنج طی درمانی سقط نخست76پرونده ماهه پنج در که حالیست در این افزود: شد، صادر سقط مجوز مورد

میدهد.نشانکاهشدرصد25مجوزنوعاینصدورامسال

قانونیکلرمدی تصپزشکی میشود، انجام ماهگی چهار از قبل تنها جنین سقط اینکه بر تاکید با مجوزرلرستان صدور تقاضای برای افراد است الزم کرد: یح

کنند.مراجعهاستانسطحقانونیپزشکیمراکزبهموقعبهدرمانیسقط

کنند؛ برررسی را جنین سالمت ممکن فرصت اولین در باید پزشکان داد: ادامه سقطزنظیفی اندیکاسیون که مواردی در حتی تشخیص، در تأخیر صورت در یرا

ندارد.وجوددرمانیسقطمجوزصدورامکانماهگی)،(چهارمجاززمانمدتگذشتباباشد،داشتهوجوددرمانی

چهار در باید باشد، محرز سقط و جنینی اندیکاسیونهای یا و بدهد تشخیص را جنین در جدی نقص وجود پزشک یک که مواردی در کرد: خاطرنشان وی

شود.صادردرمانیسقطمجوزالزمبررسیهایازپستاکندمعرفیقانونیپزشکیمراکزبهرافردآن،ازپیشیاماهگی

قانونیکلرمدی بیماپزشکی جنین، در نقص وجود صورت در درمانی جنین سقط مجوز شد: یادآور مشکالترلرستان این دوی هر نادر مواردی در و مادر ی

میشود.صادر

مدا به پایان در کارترنظیفی ارایه با میتوانند ماهگی چهار از پیش تا متقاضیان راستا این در کرد: اضافه و اشاره درمانی سقط مجوز صدور مراحل و الزم ک
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سون همراه به معالج متخصص پزشک از معرفینامه معتبر، مراکزوهویتی به شده تعیین تعرفه پرداخت و معتبر قانونیگرافی بهپزشکی نسبت و مراجعه

کنند.اقدامسقطمجوزیافترد

است.الزامیمعاینهایندرزوجهحضورجنینسقطمجوزیافتردبرایکرد:یحرتصوی

لرستاننداییرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۲۳:۱۴-۹۹/۰۶/۲۸(لرستاندرنز3شدنقرغداد:خبرقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستانآبیمحیطهایدرنزسهشدنقرغازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

شه بیستوهشتم نظیفی جارحمیدرضا سال اول ماهه پنج در موجود آمار اساس بر کرد: اظهار خبرنگاران، جمع در ماه وز3نفر(24یریور اثر21ن بر مرد)

دادهاند.دستازراخونجانقشدگیرغ
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د رودخانه، از بعد کرد: اضافه درنظیفی مورد، یک چاه مورد، سه با مصنوعی سایرریاچه در نیز مورد یک و مورد یک استخر مورد، یک طبیعی یاچههای

است.شدهگزارشآبیمکانهای

میدهد.نشانرادرصدی44کاهشبوده،نفر43کهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتتلفاتآماراینشد:یادآورلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

میافتد.اتفاقکمعمقآبهایورودخانههادرقشدگیرغمواردازتوجهیقابلتعدادموجودآمارهایاساسبرگفت:وی

پیامانتهای

پرسسورلرستان،ندایگسترش،یرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

ستانلردرجنینسقطمجوز57صدورستان:لرقانونیشکیپزکلمدیرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۵۴-۹۹/۰۶/۲۹(اردبیلاستانقانونیپزشکیکلادارهازسازمانعملکردیابیزارکارشناسبازدید

)۰۹:۰۴-۹۹/۰۶/۲۹(نشدگلستاندرتصادفاتتلفاتکاهشباعثهمکرونا

اجتماعات در کمتر مردم سالمتی، حفظ بهمنظور که میشد پیشبینی و هستیم مواجه گلستان استان و کشور سطح در کرونا ویروس شیوع با امسال ابتدای از که حالی در ایسنا/گلستان
که گذشته سال با تفاوتی گلستان در امسال نخست ماهه پنج تصادفات فوتیهای آمار ولی شود، کمتر نیز تصادفات آن دنبال به و کند پیدا کاهش سفرها و ترددها و یابند حضور

ندارد.بوده،عادیشرایط

قانونیکلرمدی گفتپزشکی در سالوگلستان نخست ماهه پنج در کرد: اظهار ایسنا با دست158تعداد99گو از را خود جان استان در رانندگی حوادث در نفر

است.بودهنفر159قبلسالمشابهمدتدرآمارایندادند.
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بودند.نزنفر27ومردنفر131استاندرترافیکیحوادثجانباختگانمجموعازمدت،ایندرگفت:زارعیحسین
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