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ستادیاخبار

)۰۹:۴۱-۹۹/۰۷/۰۵(قضاییهقوهمقدسدفاعدستاوردهاینمایشگاهدرکشورقانونیپزشکیسازمانغرفهحضور

اصلیترگزارخب عنوان به کشور قانونی پزشکی سازمان گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان غرفه میزان-مسئول دررینری امروزه و میکند دنبال را آزمایشگاهی و پزشکی مسائل کن
دارد.وجودکزرم370کشورسراسر

باغرگزارخب در مهرماه نهم مهرالی دوم از قضاییه قوه مقاومت و مقدس دفاع دستاوردهای نمایشگاه مقدس؛ دفاع سالگرد چهلمین مناسبت به - میزان ی

شد.گزارربمقدسدفاعموزه

ا و سازمانها نمایشگاه این اطالعاتزگانهایردر ارائه و مقدس دفاع دوران در خود مطبوع سازمان دستاوردهای ارائه برای غرفههایی قوه این یرمجموعه

میخوانیم.همباکهدادیمانجامگوییوگفتکشورقانونیپزشکیسازمانغرفهمسئولبامجالایندرکهدادندتشکیلبازدیدکنندگانبهالزم

سازمان غرفه مسئول عظیمی قانونیحامد ازپزشکی بیش قانون پزشکی کرد: بیان میزان با گفتگو در پزشکی150کشور دارد. ایران در خدمت سابقه سال

شد.تأسیس73سالدرجدیدشکلبهقانون

سازمان غرفه قانونیمسئول سازمانپزشکی گفت: قانونیکشور اصلیتپزشکی عنوان به ورینرکشور میکند دنبال را آزمایشگاهی و پزشکی مسائل کن

دارد.وجودکزرم370کشورسراسردرامروزه

تش سالن عکاس مهدویراد» «محمود شهید است. کرده تقدیم اسالمی انقالب به شهید دو سازمان این گفت: قانونییحروی کاظمیپزشکی «محمد شهید و

شد.شهید61سالدرکهقانونیپزشکیسردخانهمتولیومراجعینپذیرشقسمتمسئولشهروی»

سازمان قانونینماینده مستندساپزشکی امور در سازمانزکشور غرفه در ما گفت: قانونیی ایثاپزشکی و شهدا معرفی بر عالوه میکنیم سعی اینرکشور گران

بشناسیم.مردمبه72سالازمخصوصاقبلسالچهلطولدرراسازمانازعملکردیمقدس،دفاعدوراندرسازمان

طی گفت: سازمان40مجتهدی گذشته قانونیسال چشمگیپزشکی تحوالت مرشاهد در تاکنون و است شده تخصصیتر و بوده تحقیقاتری پزشکیکز

کردیم.منتشرکتاب44قانونی

پیام/انتهای

)۰۹:۱۰-۹۹/۰۷/۰۳(شدشعلهورکشوردرکروناگذشت؛کههفتهایدراجتماعیاخبار

بست و ابتال روند گذشته، هفتههای در بهداشتی پروتکلهای رعایت و ماسک از استفاده میزان کاهش و شده انجام سفرهای و تعطیلیها به توجه با - (پانا) علترتهران به بیماران ی
است.شدهشعلهورکشوردرکرونابهداشتیرزوگفتهبهبناویافتهافزایشکروناویروس

مرو ادامه در گرفت. قرار کرونا ویروس شیوع تاثیر تحت اخبار این بیشتر که شد منتشر اجتماعی حوزه در متعددی اخبار مهرماه روزهای نخستین برردر ی

است:آمدهحوزهاینرویدادهایینرمهمت
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ایراندرکروناآمار

تعداد کنون تا کرونا ویروس شیوع ابتدای از بهداشت وزارت اعالم اساس و432بر بیما798هزار این به تعدادرنفر این از که شدهاند مبتال و24ی 840هزار

دادهاند.دستازراخودجاننفر

کشوردرکرونابهابتالروندافزایش

پروتکلهای رعایت و ماسک از استفاده میزان هرچه و میکند هماهنگ جامعه رفتار با را خود کامال که داده نشان تاکنون شیوع ابتدای از کرونا ویروس

بست و ابتال میزان باشد، کم سیماساداتربهداشتی است. کرده تاکید نیز بهداشت وزارت سخنگوی را موضوع این داشت. خواهد افزایش ویروس این به ی

بسترال و ابتال روند افزایش از گذشت که هفتهای در صنوفری شاغالن و مردم سوی از ماسک از استفاده که کرد اعالم و داد خبر کشور در کرونا از ناشی ی

ال است. یافته محسوس کاهش صنایع بررو که کرد تاکید مردم، سوی از ماسک از استفاده و بهداشتی پروتکلهای رعایت محسوس کاهش به اشاره با ی

آخ عمومیراساس اماکن و مراکز در مردم توسط ماسک از استفاده میزان محیط، بهداشت حوزه در شده روز به آمارهای و بررسیها گزارش59.12ین درصد

کاهش شاهد تاسف کمال با که وسایل16.45شده در ماسک از استفاده میزان همچنین هستیم. آن از قبل هفته به نسبت ماسک از استفاده میزان درصدی

عمومی کاهش64.2نقلیه که شده گزارش آخ8.3درصد او، گفته به میدهد. نشان را توسطردرصدی ماسک از استفاده میزان که میدهد نشان آمارها ین

صنایع و صنوف بانکها63.25شاغالن و ادارهها کارمندان توسط و از82.16درصد استفاده میزان در محسوس کاهشی روند شاهد متاسفانه که است درصد

هستیم.نیزگروههاایندرماسک

شدشعلهورکشوردرکرونا

و نمکی، بیمازسعید سوم موج آغاز اشاره با بهداشت بیماریر دوم موج گفت کشور در کرونا حدری تا و مهار کنتزی عدمریادی دلیل به متاسفانه اما شد، ل

بیما از جدیدی شعلههای استررعایتها، ممکن که حالی در است. شده مشاهده را همان90ی رعایت عدم با کنند رعایت را بهداشتی نکات افراد درصد

حداکثرهارا10 میتوانند حداقلها اینزدرصد، که میدانیم نیک و هستند همگانی حمایت نیازمند این از بیش من همکاران که بدانند مردم ببرند. سوال یر

میگذرد.همسختروزهای

کروناروزانهمیروگرمشدنتایی600خطر

مسیح بیمارستان عفونی بخش رئیس طبرسی، پیام است. شده آغاز کشور در پیشبینیها از زودتر آن سوم موج که است رسیده حدی به کرونا بحران

چیردانشو روزها این اینکه بیان با و کرونا سوم پیک به اشاره با ندازی سرماخوردگی اسم به سومری موج گفت کروناست، مطمئنا تنفسی عالمت هر و یم

جل برای باید آینده ماه چهار تا حداقل شده، شروع سرگیوکرونا را خود حواس و کرده رعایت را بهداشتی پروتکلهای جدید فاجعه از وری واکسن اخبار گرم

آن حل دنبال به بعد و شود بحرانی شرایط که کنیم صبر نباید کرد: تاکید و بگیرند جدیتر را کرونا بحران که خواست مسئوالن از همچنین او نکنیم. دارو

ح دکتر تخمین طبق برویم، پیش منوال همین به اگر و شده آغاز گذشته هفته اواخر از سوم موج شیوع باشیم. نموداربحران در درریرچی دادند، نشان که ی

م ماه بهرآبان کرونا از ناشی میر و امیدوا600گ البته میرسد، روز در برنامهرنفر اگر ولی نشود، محقق وقت هیچ تخمین این که نداشتهزیریم درستی ی

میدهد.خرکشوردرفاجعهیکًاواقعشود،واقعیتخمیناینوباشیم

محدودیتهاگشتزبادرخواست

بیما قرمز استانهای جزو کرونا ویروس شیوع ابتدای از تهران سپرکالنشهر که هفتهای در است. بوده کروناری با مقابله فرمانده زالی، علیرضا نیز شد ی

طرف از نامهای گفت است، رو پیش سختی هفتههای نگیرد صورت جدی مداخالت اگر و شده کرونا سوم موج وارد تهران اینکه بیان با تهران کالنشهر در

با برای تهران استان کرونای دوزستاد بحث ویژه به کرونایی محدودیتهای ورکارگشت به تهران استان در نامهزی این طی و است شده ارسال بهداشت یر

گروههای در ملی ستاد انتظامی و امنیتی کمیته محدودیتهای مجموعه که کردهایم دو4و3درخواست بحث خصوص به تهرانرکار، استان سطح در ی

شدشعلهورکشوردرکروناپانا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



شود.گرداندهزباًامجدد

امسالنخستنیمهدررانندگیتصادفاتآمار

قانونیسازمان مپزشکی جا6332گراز سال ابتدای رانندگی حوادث در سالرنفر نخست ماهه پنج در که کرد اعالم و داد خبر کشور در مردادماه پایان تا ی

ورجا هزار شش و332ی هزار هفت تلفات آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر560نفر

و16.2بود، هزار پنج تصادفات، تلفات کل از مدت این است.طی یافته کاهش و186درصد یکهزار و مرد وزنفر146نفر هزار چهار مدت این در بودند. 171ن

شه برون مسیرهای در ورنفر یکهزار شه713ی، درون مسیرهای در و415ی،رنفر اختصاصی های راه در نفر پنج روستایی، مسیرهای در در28نفر نیز نفر

با تهران های استان امسال نخست ماهه پنج در همچنین دادند. دست از را خود جان مسیرها با487سایر فارس با454، اصفهان بیشت400و ورفوتی ین

با ایالم های بختیا43استان و چهارمحال بار، با94ی یزد کمت98و یکهزاررفوتی امسال مرداد رانندگی حوادث در اند. داشته را رانندگی حوادث تلفات آمار ین

قبل474و سال مشابه مدت با مقایسه در که باختند جان تصادفات در به14.7نفر ارجاعی مصدومان آمار است. یافته کاهش قانونیدرصد درپزشکی نیز

است.رسیدهنفر428وهزار27بهقبل،سالمردادبهنسبتکاهشدرصد21باماهمرداد

نخبگانمهاجرتکاهشیسیر

بیشت شدت گذشته دهه دو طی که است کشور در نگرانیها و دغدغهها از یکی کشور از نخبگان ستارمهاجرت سورنا است. داشته فناوری و علمی معاون یری،

بسیاررئیسجمهو برخالف که است گفته و داده خبر اخیر سالهای در نخبگان مهاجرت کاهشی سیر از نشانری آمده دست به آمارهای ها حدیث و نقل ی

بز اعداد المللی بین های نرم به نسبت کشور نخبگان مهاجرت که ازرمیدهد بیش ایم شده موفق اخیر سال چند طی او، گفته به نیست. باالیی و 1800گ

گردانیم.ربکشوربهدنیابرتردانشگاه100ازرانخبه

ملیکارتدرمادرنامشدنجردبرایدرخواست

سپ که هفتهای در است. مادران نام از بیبهره افراد ملی کارت اما است الزامی شناسنامه در مادر نام خانوادهرثبت و زنان امور معاون ابتکار، معصومه شد ی

جمهور وریاست از درخواستش از دزی برای کشور وریر از قبل، هفته دو حدود مکاتبهای طی که گفت و داده خبر ملی کارت در مادر نام شدن کشورزج یر

نام کنار مادر نام شناسنامه در که همانطور کردم ددرخواست مادر نام بعد به این از هم ملی کارت در امده، دو،ر#پدر هر مادر، و پدر بنام ایرانی هر تا شود ج

شود.شناخته

یان»ر«شجنامبهخیابانییرنامگذاازیرگیوجلماجرای

نامگذا27 با تهران شهر شورای اعضای گذشته سال ماه منطقهرفروردین در شمالی و جنوبی فالمک بلوار شج2ی «محمدرضا نام کردند.ربه موافقت یان»

تهران شهردار از شورا رئیس هاشمی، محسن مقطع همان در میدهد نشان که شده افشا محرمانه نامهای شورا مصوبه از نیم و سال یک گذشت از پس حاال

سپ که هفتهای در هاشمی محسن نکند. اجرا را مصوبه که جلرخواسته نامه انتشار به واکنش در شد نامگذارگیوی از شجری استاد نام به خیابانی یانری

تخ جنبه کار که دلیل این به و شد صحبت آن درباره شورا در است. پیش سال یک به مربوط و قدیمی بسیار موضوع این که نتیجهرگفت این به داشت یبی

روشنگ و دهند پاسخ موصوع این به قاطعیت با شهر شورای سخنگوی که روشنگررسیدیم کار این هدف کرد: تاکید هاشمی کنند. تخری و نبود بود.ری یبی

وجود موضوع این درباره نگرانی کنم نمی فکر و کنید صبر شود حل موضوع این اینکه برای شده نوشته بلکه است، منتفی موضوع که نشده نوشته نامه در

نشوید.نگرانوباشدداشته

استنشدهمنتفی»06«پادگانتوافق

پادگان تکلیف تعیین ب06پروژه بود قرار و خورد کلید قبل کشیدهرسالهای فلک سربه های اینزج در پیروز50یادی آمدن کار روی با اما شود؛ ساخته هکتار

شهردا سبز صندلی کاندیدای عنوان به که زمانی وی کرد. تغییر ماجرا تهران، شهردار عنوان به کردرحناچی اعالم میپرداخت خود برنامههای بیان به تهران ی
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پادگان درهای و06میخواهد ارتش بوستان احداث عملیات آغاز آیین امسال تابستان از پیش کند. باز تهران مردم روی به عمومی بوستان یک عنوان به را

پادگان شه06تبدیل سبز فضای بربه شهرداری و ارتش تفاهمنامه مفاد تا شد بارگزار برای تالش از نیز تهران شهردار حناچی، پیروز شود. اجرا تهران گشاییزی

شهردا و ارتش تفاهمنامه شدن منتفی از تهران شهر شورای رئیس هاشمی، محسن تیرماه اواخر اما بود داده خبر مقدس دفاع هفته در ارتش یربوستان

پادگان م06درخصوص رئیس هاشمی، محسن اظهارات از پس البته داد. خبر شورا اعضای اعتراض دلیل شهرداربه ارتباطات منتفیرکز که کرد اعالم تهران ی

پادگان توافق آخ06شدن درباره مصاحبهای در اخیرا تهران شهر شورای سخنگوی اعطا، علی ندارد. پادگانرصحت وضعیت شهردا06ین برنامههای یرو

همکا در مطرتهران پروژه این با رابطه در را جدیدی خواسته ارتش اینکه از جدیدی اطالع شخصه به «من گفت: ارتش با نظرری به و نشنیدم باشد، کرده ح

مبنی تهران شهر شورای سخنگوی اظهارات درباره گلپایگانی عبدالرضا نیست.» مشخص ما براى مساله این چرایی اما است، متوقف فعال پروژه کل که میرسد

پادگان پروژه شدن متوقف پادگان06بر «موضوع کرد: داشته06اظهار پیشهایی و پس ارتش، با گرفته صورت توافق است. بوده مدت طوالنی فرایندی

شهرسا و قانونی حقوقی، منظر از که گرفتیم قرار جایی در اکنون و توافقزاست شده06ی، منتفی توافق شود، گفته اینکه موضوع اصال و است محکمی توافق

نیست.»حرمط

)۱۰:۱۹-۹۹/۰۷/۰۳(جنینسقطدهندهتکانآماروناخواستهیهایرباردا

غیرقانونی،زبخش جنین سقط متقاضیان از باردازیادی به جنسی خطر پر روابط داشتن دلیل به که هستند جوانی بسیار بعضا پسران و دختران نیستند، شوهر و دچاررن ناخواسته ی
گرفته...شکلخانوادهازمختلفیاشکالهمچنینوآمدهپایینجنسیرابطه«سنمیگوید:استکاربهمشغولجرکدرکهپزشکیشدهاند.

که است حالی در توصیه این شوید. باردار بگوییم زوجین به کنند می توصیه ما به مدام میگوید: زنان متخصص یک ـ « باتو تابناک اینجاز« این به نها

بگذا دی» یو «ای دستگاه یا و بدهیم کاندوم و قرص آنها به گذشته مثل که میکنند التماس و سالرمیآیند از دولت تو93یم. سو این وسایلزبه این یع

است.کردهممنوعرابهداشتخانههایدریرضدباردا

باردا700ساالنه ایران/ در جنین سقط دهنده تکان آمار به نگاهی / میشوند! کشته والدینشان توسط جنین روزانهرهزار و نخواسته جنین1000یهای سقط

ایراندر

جدیدت در دارد. پدیده این خصوص در افزایشی روندی از نشان میشود، منتشر غیرقانونی جنین سقط خصوص در که تکاندهندهای آمدهرآمار گزارشها ین

تنها700ساالنه که میشوند سقط کشور در جنین دهه10هزار از جنین سقط آمار به نگاهی است. قانونی آن فزاینده70درصد روند دهنده نشان سو این به

سال است. مساله را74این جنین سقط تعداد بهداشت حدود80وزارت یعنی سال، در سقط سال220هزار تا کرد. اعالم روز در دیگ92جنین اینرآمار در ی

ساالنه گفت بهداشت وزارت سال این در نشد، منتشر حدود250خصوص یعنی عدد این میشود. انجام جنین سقط سال700هزار در روز. هر در 96سقط

ال ورمحمدباقر آموزشی معاون بینزیجانی ساالنه کرد: اعالم بهداشت روز500تا300یر هر یعنی میگیرد، انجام کشور در غیرقانونی جنین سقط 1000هزار

از کمتر که میشود کشته کشور در تق10جنین آمار این کرد: اضافه وی است. قانونی آن بزرمورد بسیار واقعی آمار است، شواهد اساس بر و اینریبی از گتر

عدد همان اگر است. بپذی1000عدد را روز هر در جنین ورسقط تولد آمار سوم یک حدود سقط آمار که است معنا این به جادهای20یم، سوانح تلفات برابر

است.

قانونیجنینسقطیهایردشوا

باردا ادامه اینکه بر مبنی معالج پزشک تشخیص به و چهارماهگی از قبل تا جنین قانونی سقط قوانین، عقبرطبق جنین یا و دارد جانی خطر مادر برای ی
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همچنین و دیگر پزشک سه تایید به باید تشخیص این میآید. دنیا به الخلقه ناقص و قانونیافتاده سالپزشکی در شود. اخذ الزم مجوزهای و ،98رسیده

و12 به280هزار قانونیمراجعهکننده برایپزشکی تعداد، این از که داشت وجود درمانی سقط و8برای ناهنجا361هزار بهدلیل ورمورد جنینی 649یهای

شد.صادردرمانیسقطمجوزیرماددالیلبرایهممورد

بسیا در که گونهایست به گرفته نظر در قانونی سقط مجوز صدور برای قانون که زمانی و سقطرمراحل زمان اتمام دلیل به و راه میانه در مادران موارد از ی

که زنی نیست. کم دست این از نمونههایی میکنند، غیرقانونی سقط به اقدام ناچار به جنین2قانونی پیش قرص4سال وسیله به و خانه در را خود ماهه

باردا چهاردهم هفته «توی میگوید: کرده سونرسقط گفت پزشکم که بودم مشکوی میذاره،وگرافیت اثر بچه پای شکل روی که دارده وجود مشکلی ظاهرا که

درخواست برای میکشه، طول مراحلش چون کارهاش، دنبال بیفتی باید بدی انجام کارو این میخوای اگر اما کن، سقط بگم ندارم اجازه من گفت بعدشم

همچنین و پزشک سه تایید باید گفتند کردم مراجعه قانونیسقط مراجعهپزشکی و دکتر تا سه از نوبت گرفتن باشه، داره العالج مشکل بچه اینکه بر مبنی

قانونیبه سونپزشکی انجام هوو و بر زمان بسیار جدید طبقزگرافیهای چون داشتم، وقت قانونی سقط برای هفته دو فقط من که حالی در بود بردار ینه

قانونی سقط زمان تا هست شانزدهم تا سیزدهم هفته بین که جنین سالمت تشخیص زمان از یعنی میگیره انجام نوزدهم هفته از قبل تا فقط سقط قانون،

و آزمایشها تکرار و مراجعه و دکتر تا سه کردن پیدا برای زمانی باید و میآییم شهرستان از که مایی برای هفته سه این داره، وجود زمان هفته سه فقط

بهزوی رفتن تازه و مجدد قانونییت ویپزشکی نوبت توی موندن دزو هریت حاال کمه خیلی باشیم داشته مجوز نمیدونمزیافت واقعا کنار، به هم ینههاش

به سپردن کار این قانونیچرا کارپزشکی این باید طبیعتا میکنه فکر آدم نیست، دقیق تشخیصهاش هم شلوغه خیلی هم باشه.زکه بهداشت وزارت نظر یر

مجوز من به دکتر نظر این با داره، وجود کودکی در عمل امکان بشه مشکل دچار بچه پای هم اگر تازه نمیشه حفره وجود متوجه گفت دومی پزشک خالصه

حله قابل اما سخت، چند هر رشد مراحل و آمدن دنیا به از بعد مشکلش اما داره، مشکل بچه بشه داده تشخیص اگر حتی قانون طبق چون نمیدان، سقط

نمیدن.سقطمجوز

دکت کردن پیدا دنبال بیفتیم شدیم عالیه،رمجور تشخیصش تهران توی میگفتند که گ10ی با تا کشید طول ساعترروز التماس و داد،11یه نوبت شب

وا سقط قرص با شدم مجبور بودم. داده دست از رو قانونی سقط زمان اما کنم؛ سقط باید که بود این خیلیژتشخیصش بدم. انجام را کار این خونه تو ینال

وحشتناکت بود، بچهروحشتناک زندگیم، شب ساعت4ین از بود، کشنده سقطش و بود شده تا3ماهه گذاشتم قرص که ظهر شد3بعد سقط که صبح

خون و شدید فشار افت وحشتناک، خونزیردرد داشتم، سزیری مشکل دچار کار اون از بعد که بود حدی به داره.ریم ادامه االن تا و شدم خونی کم و گیجه

بودم سقط مجوز گرفتن دنبال که زمانی مدت هیچزنهایزاون نه بود اختیارشون در موقع به تشخیص برای پزشکی امکانات نه یعنی بودند من مثل یادی

سقط همون که میشدند، غیرقانونی سقط به مجبور و میدادن دست از رو زمان من مثل همین برای داشتند سقط مجوز فرایند و قانون جزییات از اطالعی

جاهای اگر بینزهم هم بدی انجام بخوای ه5تا2یرزمینی قرصهازمیلیون این از خیلیها همین برای شلوغه چون باشی، نوبت تو باید اینکه هم و داره ینه

میشه.»پیداهمراحتاتفاقاکهمیکننداستفاده

ناخواستهیهایربارداودولتسیاستهای

باردا فزاینده رشد دلیل که این درست پرسش جنین سقط باالی آمار خصوص چیست؟ردر میکند غیرقانونی سقط انجام به وادار را فرد که ناخواسته یهای

ط قابل زاویه چند از سالرپاسخ از که دولت جمعیت افزایش سیاستهای البته و اجتماعی طبقات مسئله به همچنین و اجراست93ح حال در سو این به

است.مرتبط

نداردوجودهمآموزشیآمدهپایینجنسیرابطهسن

غیرقانونی،زبخش جنین سقط متقاضیان از جنسیزیادی خطر پر روابط داشتن دلیل به که هستند جوانی بسیار بعضا پسران و دختران نیستند، شوهر و ن

باردا وضعیت کربه در که مامایی و پزشک شدهاند. دچار ناخواسته اشکالری همچنین و آمده پایین جنسی رابطه «سن میگوید: است کار به مشغول ج
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مناسبات قالب در تنها دیگر جنسی رابطه گرفته، شکل خانواده از شوهزمختلفی و هیچرن جنسی رابطه جدید اشکال برای که آنجا از نمیگیرد، انجام ی

د هم جنسی آموزش نداشته، وجود دچاررپیشبینی دختر نتیجه در ندارند، خود روابط در محافظتی گونه هیچ جوان پسران و دختران نتیجه در نیست کار

یارباردا میکند مراجعه جنین سقط غیراصولی و غیربهداشتی بسیار امکان به یا بگذارد میان در کسی با را موضوع نمیتواند که آنجا از و شده ناخواسته ی

میزند.»کاراینبهدستآمپولوقرصیدنرخباخود

استشدهجرخازناندسترسازیرضدبارداوسایل

نارنس سالرین «از میگوید: جنین سقط خصوص در میکند کار یاسوج بهداشت خانههای از یکی در که مامایی به93کی مدام کردهاند مجبور را ما اینسو به

که است حالی در توصیه این شوید. باردار بگویم «ایززوجین دستگاه یا و بدهیم قرص آنها به گذشته مثل که میکنند التماس و میآیند اینجا این به نها

بگذا دی» سالریو از دولت تو93یم. سو این ضدباردازبه وسایل این خریع برای مجبورند مردم است. کرده ممنوع را بهداشت خانههای در پولری آنها ید

هز بینزیادی ایرانی کاندوم االن کنند. خ50تا38ینه دارد قیمت تومان بسیارهزار برای کاال این است.رید دشوار من مراجعین حداقل یا خانوادهها از ی

کنند.صرفکاالاینیدرخبرایرایادیزیبارتقپولماهیانهمجبورندباشندنداشتههمخوبیمالیوضعوباشندفعالجنسیلحاظبهزوجیاگرمخصوصا

ه یک با ما قبال دی» یو «ای دستگاه مورد هزدر پرداخت با مجبورند خانمها کردند، ممنوع االن اما میدادیم، انجام رایگان یا کم اززینه بیش هزار500ینهای

وی باید هم دستگاه چک بار هر برای تازه دهند انجام را کار این خصوصی مطبهای در دکتر، دستمزد به بسته اینزتومان اینکه ویژه به کنند پرداخت یت

برود.»باالخطادرصدوشدهجابهجارابطهانجامبااستممکنمیشودگذاشتهکارنژوادرکهدلیلاینبهدستگاه

کاندومبرابردرمقاومت

باردارنا دالیل خصوص در خود صحبت ادامه در «بسیارکی گفت: جنین سقط و ناخواسته ازریهای استفاده برابر در عجیبی مقاومت ایرانی مردهای از ی

به کاندوم با جنسی رابطه از یا میزنند سرباز استفاده از یا هم شهرها در میکنند استفاده ندرت به روستاها در که میگویم تجربه اساس بر دارند. کاندوم

پیشگی روش این که میکنند نارضایتی ابراز بهرحدی نسبت چون دارم، اصرار کاندوم از استفاده بر همواره مشاورههایم طول در من میشود. متوقف عمال ی

است.»موثرروشاینخطایدرصدبردنباالدرنیزگیرپاخطروایرانیکاندومهایکیفیتالبتهداردیرکمتخطایدرصددیگرروشهای

یرضدبارداقرصهایضرر

پیشگیرنا «بار داد: ادامه باردارکی از تقری و است زنان دوش بر همواره ضدبارداری روشهای همه اینریبا دارد. همراه به را ضرر از میزانی آنها برای ی

باردا ضد قرصهای خصوص در مدترآسیبها بودند ایمنتر که خارجی قرصهای است. بیشتر ایرانی قرصهای خاصه همانزی نمیشوند، وارد است یادی

بسیا در ایرانی قرصهای بودند. قیمت گران بسیار هم سرزمان چون عوارضی زنان از جوشری و پوستی لکههای چاقی، تهوع، احساس بدن، سستی و گیجه

میکنند.ایجاد

بسیا در که آنجا از اما شیوه، این است. شایعتر روش این از استفاده ایرانی زنان میان در حال این یاربا میشود فراموش قرص موقع به مصرف موارد، از ی

ضدباردا قرص اثر داروها از بعضی زمان هم مصرف که ندارد اطالع باردارفرد میبرد، بین از را بیشتری تعداد میکند. ایجاد ناخواسته ازریهای افراد از ی

نیستند.»گاهآآنبودنناایمنجزئیاتازافراداینکهویژهبهداردباالییخطایدرصدهموارهنیزروشاینمیکنند.استفادهطبیعییرگیوجلروش

جنینسقطبهاقدامواقتصادیمشکالت

از یکی تار و تیره آینده و حال و اقتصادی «مشکالت میگوید: جنین سقط خصوص در خود اخیر تجربیات بر مبتنی او است زنان پزشک و ماما حسینی سهیال

تفکرمهمت این پیش سال چند همین تا گذشته، در است. زوجین میان در حداقل جنین سقط دالیل کاین دهد نان دهد دندان که کس آن هر ورِر داشت کرد

نمیآییم، بر دوم بچه عهده از میگویند و میخواهند سقط مشاوره که مراجعینی ندارم کم من االن اما نمیکردند، ناخواسته جنینهای سقط به اقدام زوجین

نگهدا نیستند، ازدواج به قادر زودی این به کردند عنوان و شده باردار عقد زمان در خانمها که داشتم گذشته هفته زوج همهرچند نبود. ممکن برایشان بچه ی
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میرساند.آسیببدنشانبهشدیداکهعملیمیآوردند،رویغیرقانونیسقطبهطبیعتاموارداین

م خطر غیرقانونی بهرسقط را زنان شدن نابارور همچنین و آن تخلیه و رحم به آسیب شدید، خونی کم به ابتال شدید، عفونت و جنین از تکهای ماندن باقی گ،

سادهت از یکی شود انجام قانونی شکل به اگر عمل این که است حالی در این دارد بیخطرترهمراه و دررین دولت تبلیغات و سیاست دنیاست. در عملها ین

فرزندآو به تشویق وضعیترخصوص این مسبب خود که آدمهایی چطور یعنی است، عجیب برایم شدهاند محتاج شب نان به واقعا مردم که شرایطی در ی

برمیآیند.بچهینههایزهوتربیتپسازچطورزوجیکنمیکنندفکرخودشانباهستند

گذا سیاست و قانون و بخشنامه با میتوان را آدمها نیاوردن و آوردن بچه مگر بهراصال که زنانی حتی که است وخیم حدی به شرایط کرد! تکلیف تعیین ی

بسیا در نیز شدهاند باردار خود نمیآورند،رخواست دنیا به سالمی کامال فرزند موارد از باردازی دوران مراقبتهای میتوانند نه و دارند خوبی تغذیه نه یریرا

ه دلیل به اینزرا طول در خودشان بدن هم نتیجه در دهند انجام باال به9ینههای ضعیف جنین هم میرود تحلیل به میکند تغذیه مادر بدن از جنین که ماه

فرزندآو به زوجین کردن مجبور هدف با دولت میآید. پیشگیردنیا وسایل بارداری از خاری دسترس از را واری عمل اجازه حتی کرده نمیدهد،زج هم را کتومی

شخصیت درباره تصمیم برای انسانها از اختیار گرفتن و غلط سیاستهای این دلیلربا به زنان بدن شدن بیمار میافتد که اتفاقی تنها شان، زندگی مسئله ین

نمیشود.»حلجمعیتشدنپیرمشکلکارهااینبااست،غیراصولیوغیربهداشتیسقطهای

دیدارنیوز

)۱۱:۰۴-۹۹/۰۷/۰۳(گذاشتبرجامصدوم۶وکشتهیکزنجاندرپیادهعابرپلباکشندهخودرویبرخورد

س - ایرنا - برجارزنجان کشته یک قزوین، - زنجان آزادراه در پیاده عابر هوایی پل با کشنده خودروی دستگاه یک برخورد گفت: زنجان استان انتظامی فرماندهی راه پلیس رییس پرست
کرد.بیمارستانراهینیزرانفر۶وگذاشت

کیلومتر در شب چهارشنبه رانندگی، حادثه این افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در پنجشنبه روز عظیمی محمدعلی ارتباطی۷۵سرهنگ مسیر این شمالی باند

شد.یزفلپلسقوطموجبوکردهبرخوردپیادهعابرپلباآنباراتاقوآزادراجکاشتباهبهکشندهخودرویرانندهمتاسفانهوافتاداتفاق

فل پل این داشت: اظهار درزوی مردیی که خودرو این راننده و کرد سقوط محل از عبور درحال کامیون روی بر جنوبی شدت۵۵الین علت به بود ساله

سوا خودروی دستگاه یک سپس و شود می مصدوم نیز آن سرنشین و شد کشته حادثه صحنه در وارده جراحات و حادثهرصدمات محل بر یکباره به پراید ی

کند.میبرخوردیزفلپلقطعاتوکامیونباورسیده

مجتمع مقابل در ناگوار و تلخ اتفاق این اینکه بیان با تصعظیمی، است، افتاده غزال، خودرویررفاهی سرنشینان و راننده همچنین و کامیون سرنشین کرد: یح

یافتند.انتقالخرمدهبوعلیبیمارستانبهدرمانمنظوربهمصدومیتازپسبودندنزسهومرد۲کهنیزیرسوا

طی ایرنا، گزارش امسالپنجبه (۵۳ماهه پارسال مشابه مدت با مقایسه در که افتاد اتفاق استان این ارتباطی مسیرهای در فوتی تصادف میزان۹۸فقره به (

بر و دهد می نشان افزایش درصد آمارهشت قانونیاساس رانندگیپزشکی حوادث از ناشی متوفیان تعداد شده یاد مدت طی متاسفانه۱۰۸در که بود نفر

داشت.رشددرصد۸نیزپارسالمشابهمدتبامقایسهدرکشتهتعداداین

باختند.جانزنجاناستانیرشهبرونارتباطیمسیرهایدررانندگیتصادفهایاثربر۹۸سالدرنیزنفر۲۵۸و۹۷سالدرنفر۲۷۰تعداد

هزارو پنج زنجان میزان،۸۴۰استان این از که دارد ارتباطی راه راه،۲۰۰کیلومتر آزاد بز۱۱۳کیلومتر و۳۴۲گراه،رکیلومتر اصلی راه راه۹۷۴کیلومتر کیلومتر

است.فرعی
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)۱۲:۴۹-۹۹/۰۷/۰۴(نیست؟خوبایراندرپزشکیدانشجویانحالچرا

تق آمده. سر به که است وقت خیلی خواندن درس راه از شدن پولدار وردوران مهندسها دکترها، تمام قدیمیهایویبا از هستند، شدن پولدار برای ما آموزان دانش الگوی که کالیی
ی!ردیگرشتههیچنهوپزشکینهنیست،آیندهدرثروتوزندگیتضمینلزوماایران،درخواندندرساند.اینکاره

ه وقفه، بی تالش سال «چند موحدزاده؛ جوانزفروغ یک نوشتههای خالصه اینها ضعیف.» خانوادهای و باال هوش سایت21ینه، در کهredditساله بود

دارد.ماازیرشمابیتعدادزندگیداستانبهشبیهداستانیکهجوانیپسرکند.خودکشیمیخواهدومیکندتحصیلپزشکیرشتهدراستمدعی

فقط ما. خیلیهای از جوانتر است جوان اون میگوید. چه میداند که است معلوم و دارد باالیی انگلیسی نگارش امید21مهارت نا چیز همه از اما دارد، سال

میکند.فکرکشیخودبهواستشده

زندگی روایت این میکشد. چشمت پیش را ات جوانی و نوجوانی دوران تمام تعلیقی و کشدار آهنگی با سفید و سیاه فیلم یک مثل میزند که حرفهایی

مینشیند.خوشآنبرعجیبفیلمآنموسیقیوهواوحالامانیست،رویا»یکبرای«مرثیهفیلمجوانهای

سختت بودند. استعداد و باهوش خواندند، درس کردند، تالش کنند. زندگی درست خواستند که جوانهایی بهرداستان گذاشتند سر پشت را آزمونها ین

بز و سیاه هیچ یک است، هیچ میبینند خود روی پیش آنچه شاید اما بهتر. فردایی بهتر، زندگی هرامید آن در و دارد ادامه نهایت بی تا که ینههایزگ

میسازد.وهمناکچالهایسیاهناچیز،حقوقوجیبتهداراییاندکبامیرودباالترلحظهبهلحظهکهیرآوسرسام

بخوانید:بیشتر

شد؟شیشه"درملت"خونچگونهومتخصصپزشکانبهداشت،یرزو

بیمارستانهاکردنکراتیکودموپرستاران

نولیبرالنفسوایراندرپزشکیبحران

د حرفهای و پزشکی علومررشته و مهندسی رشتههای بازار که حاال است. خوش دور از شنیدن دهل آواز معروف قول به است. عالی دور از چیز گوشیهمه

لشک و است خوابیده خانم/رانسانی یکم از بهتر چیز چه میبینند. خود بچههای شدن پولدار راه را پزشکی خانوادهها دارد، تحصیالت از پشیمان بیکاران از ی

درهای پشت اما شود. پذیرفته پزشکی رشته در تا میدهند قرار فشار تحت را آموز دانش آن از قبل حتی و دبیرستان سالهای تمام خانواده پولدار! دکتر آقای

است؟خبرچهبهداشتوزارتوپزشکیدانشکدههای

مزمدت از سبزوار2گریادی از پزشکی دختر دانشجوی یک مورد در خبر همین عین هم آن از قبل نمیگذرد. شاپوراهواز جندی دانشگاه در پزشکی دانشجوی

ن از دقیقی و درست آمار اما وجود، این با بود. خودکشیررسیده افکار که هستند پژوهش دو تنها نیست. دست در پزشکی رشته دانشجویان بین خودکشی خ

است.1392تا1386سالهایورودیپزشکیدانشجویاندرورفسنجاندانشگاهبهمتعلقپژوهشاولیناند.کردهبررسیپزشکیدانشجویاندررا
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بین ش300از ازرنفر بیش کننده، داشتند،11کت خودکشی افکار افراد به15.4درصد نزدیک و داشتند آمادگی خودکشی برای قصد2درصد هم افراد درصد

است.آمدهبدستمشابهینتایجهمشدهانجام94-93سالاصفهانپزشکیعلومدانشگاهدرکهبعدپژوهشدرداشتند.خودکشیبهاقدام

دیگ بسیارنکته در شاید که درری آوردن دوام برای مخدر مواد بعضا و دارو از استفاده به پزشکی دانشجویان گرایش است مانده مغفول تحقیقات از ی

«ط گذراندن مشغول که میگوید داخلی متخصص پزشک یک است. انسانی غیر شرایط و فرسا طاقت استرشیفهای تهران بیمارستانهای از یکی در ح»

بودن پزشک طبعیت این میکنند. کار چه خودشان بدن با میدانند میکنند فکر پزشکی «دانشجویان گفت: ایسنا به دانشجویان بین در مصرف با رابطه در

کا اینکه یا طوالنیمدت عوارض مثل چیزهایی به و میبینید دستگاه یک مثل را بدن شما بعد به جایی از تاثیراست. چه میکنید بدنتان با که رویری ی

کا که میکنید فکر این به فقط نمیکنید. فکر دارد طوردیگران را شده خواسته شما از که بایدری هم این برای باشد؛ نداشته بعدی دردسر که دهید انجام ی

روشی.»هربهحاالباشید،پاروی

شیفهای که خود تحصیل آخر سال یک برای پزشکی دانشجویان همین که نکنیم فراموش را گاها24این بیمارستان48و در روز هر آن بر عالوه دارند

میکنند.یافتردتومانیهزار600حدوداحقوقیماهانهوهستند

بسیا که تمامرحقیقتی کنار باید را این و نمیشود محسوب پولساز رشتهای دیگر پزشکی که است نکته این هستند غافل آن از پزشکی رشته به عالقمندان از ی

گذاشت.فردخودحتیوخانوادهوجامعهانتظاراتوتحصیلمدتبودنطوالنیسنگین،دروسماننددیگرفاکتورهای

تق آمده. سر به که است وقت خیلی خواندن درس راه از شدن پولدار دوران که است این میدانیم ورآنچه مهندسها دکترها، تمام دانشویبا الگوی که کالیی

هیچ نه و پزشکی نه نیست، آینده در ثروت و زندگی تضمین لزوما ایران، در خواندن درس اند. اینکاره قدیمیهای از هستند، شدن پولدار برای ما آموزان

ی!ردیگرشته

فا عاقبت که میرسد نظر هیچبه برای روشنتررهیاهو چندان تحصیل دوران حین حتی و تحصیل اتمام از پس هم پزشکی علوم رشتههای التحصیالن غ

فا دوشادوش هم پزشکی بچههای حاال نیست. رشتهها ورسایر مهندسی التحصیالن مدوغ با ورکالت سرد جسد و اند ایستاده فایده کم اما کن، پر دهن کی

میکنند.تماشاراخودامیدناهمکالسیهایخاموش

بیدا شب و فشار همه این تحمل طراینکه در شود هیچ به نزدیک یا هیچ به تبدیل نهایت در استرس و خودری حتی یا والدین از یک هیچ نقشه و ح

کنکو پشت آموز سازمانردانش آمار اما دارد، کشورها سایر به نسبت پایینی نسبتا خودکشی آمار ایران، اینکه با نیست. و نبوده قانونیی نشانپزشکی ایران

دادهاست.رویسال30یرزجوانانمیاندرگرمبهمنجرخودکشیهایدرصد54کهمیدهد

جوان این ما. از یکی بگوییم بیایید است. گنگ کمی «جوانان» وام21واژه با باید که ما همه هستیم. ما ناشناس شه160ساله در بهایرمیلیونی متوسط که ی

آن در بخ23مسکن خانه است تومان نتیجهرمیلیون کار وزارت حقوق با باید که مایی هستیم، ما ببینیم4،6،7،10یم. را بیشتر حتی و خواندن درس سال

بچشیم.و

داده هم را سوال این جواب ما ناشناس دوست برود. اینجا از و کند جمع میتواند است ناراضی شرایط از کسی اگر خب میگویند که هستند هم عدهای

پوتین باید شود تمام درسش تا میگوید است. نوشته جهانیان همه برای را دردهایش و دارد خودکشی خیال ما جوانک پشتوانه؟ کدام با پول؟ کدام با است،

میکند.خالصراخودشبرسدماشهبهدستشتاهمانجاوکندپابهرایراجباخدمت

کند!اندازپسبرایشحاالهمینازاستبهترپولیست،همکندخالیگلویشتویاستقرارکهفشنگآنکهنداردخبرشاید
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)۰۸:۴۸-۹۹/۰۷/۰۵(کردپابهپایانیسکانسدر«دل»یالرسکهجنجالی

کند.پیداادامهنیزقسمتینرآخازپسآنحاشیههایتاشدباعثیالرساینجنجالیبندیپایانامارسید،پایانیایستگاهبهباالخره«دل»پرحاشیهیالرمیزان-سیرگزارخب

سرگزارخب قطار باالخره نوشت: خراسان روزنامه - میزان توری خانگی نمایش شبکه در که «دل» پرحاشیهایزیال ایستگاه رسید. پایانیاش ایستگاه به میشد یع

نقدهای رفتارهایزکه از متعددی سکانسهای پخش به مربوط میشود، اشاره آن به مطلب این ادامه در چه آن است، وارد آن به روانشناسی منظر از یادی

است.آنپایانیقسمتدویکیدرزنندهآسیب

استقرمزخطخودکشیبهدادنتابآبو

که حدی تا شود. گرفتهمی نظر در برایش مختلفی مالحظات دلیل همین به است؛ برنده تیغ یک لبه روی رفتن راه مثل خودکشی، به مربوط اخبار انتشار

کا رسانه فعاالن برای روانی، بهداشت حوزه برکارشناسان آموزشی مثرگاههای میکنند. عبارتگزار از نشود، استفاده تیتر در خودکشی کلمه از میشود گفته اًل

م به منجر هر«خودکشی از شود، استفاده موفق» «خودکشی عبارت بهجای پرهیزرگ» مخاطب کنجکاوی حس القای و خودکشی خبر پردازش در جذابیت گونه

ش و دادنها آبوتاب سرشود. در حال این با میآید. بهحساب قرمزها خط جزو آنهم، جزئیات آینهرح شکستن قیچی، با خودزنی مثل صحنههایی دل، یال

م به منجر خودکشی خودزنی)، (نوعی دست پربا قرص، بهوسیله صحنههایرگ از نمونههایی همگی که شد داده نمایش خودکشی، قصد با ارتفاع از یدن

کا به که است تکنیکی تصویر، کردن مات هستند. کافیرخشونتآمیز تنهایی به این آیا اما ندهد؛ نمایش را صحنه اما برساند، را منظورش میکند کمک گردان

شدند).دادهنمایشپایانیقسمتدرصحنههابقیهوشدتارپشتبامازیدنرپصحنهفقطهرچند(است؟

یربازداوترویجدرنمایشیآثارنقش

س یک دارند. نقش آن در عامل چند که است پدیدهای هرخودکشی، تقلیدی»ریال «خودکشی یا ورتر» «اثر اما نمیشود، خاص رفتار یک باعث تنهایی به گز

سال که جوان» ورتر «رنجهای نام به رمانی نکنیم. فراموش خودکشی1774را او از تقلید به عدهای تپانچه، با داستان شخصیت خودکشی از بعد و شد نوشته

بازدا شرایط هم گاهی و میشود رفتار یک ترویج باعث تأثیر این گاهی میگذارد. تأثیر مخاطبش بر باشد، که جنسی هر از محتوا تولید فراهمرکردند! را ی

مجموعه این در چه آن بازدارمیکند. داد، ورخ باجخواهی) (بخوانید شخصی اهداف به رسیدن برای خودکشی به تهدید خودزنی، مثل رفتارهایی از یزدایی

م به منجر خودکشی کنیم!ردرنهایت تهدید خودکشی با را خانوادهمان اعضای سالم، مسئله حل بهجای رسیدیم، بنبست به وقتی ندارد اشکالی گویی بود. گ

کا کاردقیقا هر میتواند ما هدف و نیست مهم میزند دیگران به صدمهای چه ما کار اینکه داد. انجام اشتباهات همه آن از بعد آوا که کند.ری توجیه را ی

کا چنین عشقم برای من که توجیه این گفتن و نکیسا تجاوز به اقدام مثل هردرست انگار حاال هوس! نه کردم بهتری توجیه بتواند برندهرکسی کند پیدا ی

است!

نیست؟خوبانایردرشکیپزدانشجویانحالاچرارو:فر|خبرخبرادامهادامه
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چیست؟فیلمسازاجتماعیمسئولیت

ب مجموعه یک سکانسهای زدن، پلک سرعت به قرصهایرامروز خوردن پالن میتوان چشمها، بستن با آیا میمانند. باقی سالها تا و میشوند منتشر و یده

مجا فضای از را آوا) (توسط کازسمی و نویسندگان آیا کرد؟ پاک سری نوجوانهارگردان و جامعه آسیبپذیر گروههای به قصه این نمایش و نوشتن موقع یال،

سازمان رئیس مسجدی، عباس گفته به پیش وقت چند درحالیکه میزند! حرف ما با اثر خود و پیداست ناگفته جواب بودند؟ کرده قانونیفکر کشور،پزشکی

سال در تعداد98«خودکشی سال5143به به نسبت و است97،8/0بوده داشته رشد خودکشیرمنبع:(درصد ترویج شاهد نمایشی آثار در بازهم ولی کنا)»،

هستیم.

س عوامل آوارشاید مادر وقتی چرا میشود؟ چه فیلمساز اجتماعی مسئولیت تکلیف اما داشتیم»، نیاز سرنوشتی چنین به قصه پیشبرد «برای بگویند یال

قب و دارد خودکشی قصد دخترش بدتمیداند به و شود حاضر محل در تا نمیدهد خبر متخصصی هیچ به است، کرده تهدید را او هم بهراًل ممکن شکل ین

میرود؟ دخترش روانی(سراغ فشار حضورش و شده نابود آوا رفتارهای خاطر به زندگیاش که رستا با میرودزمادرش خانهای به کرد خواهد وارد آوا به یادی

).تجاسآندرآواکه

داشتمشکلهمیالرسرواندرمانیصحنههای

سربسیا در که رواندرمانی صحنههای از بزری مشکالت حرفهای، لحاظ به دیدیم سریال اما تیتراژ، در شناس روان اسم وجود با حتی متأسفانه داشت. یالرگی

اث و نتیجه میآید، تیتراژ در اسمشان که کارشناسانی از مهمتر که میدهد نشان این و داشت جدی بسیار نقایص شناسی، روان نظر سراز در که است یالری

س است! شده پر محتوایی چه با لیوانتان که کنید دقت نگفتند اما ببینید، را لیوان پر نیمه گفتهاند ما به همیشه میشود. داده کهرنمایش داد نشان دل یال

نمیسا فیلمی مردم روانی بهداشت ارتقای برای اگر کاش شود. کمیت فدای کیفیت که دارد وجود همیشگی خطر این و است آسان محتوا دستکمزتولید ید،

ید.رنیاوپایینجامعهدرراآنسطح

پیام/انتهای

ترقیراهجوان،یارآیرخبپایگاهخراسان/روزنامهدیگر:منابع

دکرپابهپایانیسکانسدر«دل»یالسرکهلیجنجاان:میز|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۱۰:۳۱-۹۹/۰۷/۰۲(گلستاندرموادمخدرمصرفسوءازناشیفوتیهایدرصدی18کاهش

داد.خبرسالنخستماهه5طیموادمخدرمصرفسوءازناشیفوتیهایدرصدی18کاهشازگلستانقانونیپزشکیکلرمدی

گ از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش مدیربه زارعی حسین ، قانونیکلرگان ارجاعیپزشکی پروندههای تعداد اساس بر گفت: گلستان

دادند.دستازراخودجاناستانموادمخدردرمصرفسوءاثربرنفر13قانونی،پزشکیبهشدهفوتعلتتعیینو

بودند.نزنفر3ومردنفر10تعداداینازافزود:استداشتهکاهشدرصد18قبلسالمشابهمدتبهنسبتتعدادایناینکهبیانبااو

افزایش از همچنین بربراب4زارعی از ناشی تلفات گفت:ری و داد خبر مدت این طی گرفتگی ب10ق اثر بر اینرنفرمرد، دادند دست از را خود جان گرفتگی ق

شدند.فوتنفر2گذشتهسالمشابهمدتکهاستحالیدر

مپیام/انتهای

)۱۰:۳۴-۹۹/۰۷/۰۲(استیافتهکاهشدرصد18.1اصفهاندرترافیکیتلفات

مدی استانها- کاهشرگروه به اشاره با اصفهان استان قانونی پزشکی بیشت۱۸.۱کل گفت: ترافیکی حوادث تلفات باردرصدی ترافیکی حوادث تلفات برون۲۴۷ین جادههای در نفر
است.شدهگزارشسایرنفر۵ویرشهدرونمسیرهایدرنفر۱۴۶ی،رشه

خب گزارش امسالرگزاربه نخست ماهه پنج در داشت: اظهار خبرنگاران جمع در سلیمانپور علی اصفهان، از تسنیم فوت(نفر37تعدادی دلیل به مرد) همگی

مراکز در کار حوادث از قانونیناشی تعدادپزشکی با قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که گرفتد قرار معاینه مورد اصفهان کاهش38استان نفر

است.بودهبلندیازسقوطوسختجسمبرخوردبهمربوطکارحوادثدرفوتعللینربیشتاست.داشته

با کار حوادث از ناشی مصدومین آمار مدت این در افزود: شامل994وی وز46نفر با948ن قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده شامل1039مرد نفر

وز82 امسال4.3مرد957ن مردادماه در که است حالی در این است. داشته کاهش در9تعداددرصد کار حوادث از ناشی فوت دلیل به مرد همگی نفر

است.داشتهافزایشمرد)نفر5(قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینکهگرفتندقرارمعاینهمورداصفهاناستانقانونیپزشکیمراکز

قانونیکلرمدی امسالپزشکی مردادماه در کار حوادث از ناشی مصدومین آمار کرد: خاطرنشان اصفهان (248استان شامل وز16مورد که232ن بوده مرد)

است.داشتهافزایشدرصد1.6مرد)207ونز37(شاملمورد244تعداداینکهقبلسالمشابهمدتبهنسبت

اصفهاناستانقانونیپزشکیپاییرسمعایناتآمارکاهش

س معاینات تعداد مورد در همچنین قانونیپاییروی امسالپزشکی نخست ماهه پنج در و49تعدادگفت: س225هزار معاینات حوزه در ادارهپاییرنفر در

قانونیکل تعدادپزشکی این از که گرفتهاند قرار معاینه مورد تابعه مراکز و و14استان وزنفر905هزار و34ن به320هزار نسبت آمار این که بوده مرد نفر

است.داشتهکاهشدرصد14.3معادلقبلسالمشابهمدت
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امسال مردادماه در داد: ادامه امسال مردادماه در مربوطه آمار به اشاره با و11سلیمانپور س544هزار معاینات حوزه در کلپاییرنفر اداره پزشکیدر

قبلقانونی سال مشابه مدت به نسبت که گرفتهاند قرار معاینه مورد تابعه مراکز و اداره8.2استان در شده معاینه اجساد است. داشته کاهش درصد

قانونیکل امسالپزشکی اول ماهه پنج در تابعه مراکز و اصفهان وز263مورد1426استان سال1162ن مشابه مدت به نسبت که بوده نامعلوم نفر یک و مرد

است.داشتهکاهشدرصد11.2معادلبودهنامعلومنفریکومرد1256ونز348مورد1605کهقبل

تصادفاتتلفاتآمارکاهش

امسال ماهه پنج در اینکه بیان با کل398وی اداره به و دادند دست از را خود جان ترافیکی حوادث در که قانونینفر دادهپزشکی ارجاع اصفهان استان

قبلشدهاند سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این این18.1)،رنف486(گفت: در امسال ترافیکی حوادث تلفات مجموع از است. داشته کاهش درصد

وزنفر74استان بیشت324ن اینکه توجه قابل نکته بودهاند. مرد بارنفر ترافیکی حوادث تلفات شه247ین برون جادههای در مسیرهای146ی،رنفر در نفر

است.شدهگزارشسایرنفر5ویرشهدرون

قانونیکلرمدی امسالپزشکی اول ماهه پنج در شد: یادآور اصفهان و8استان کل962هزار اداره به رانندگی حوادث قانونیمصدوم اصفهانپزشکی استان

است.داشتهکاهشدرصد26.2قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکههستندمردنفر6755ونزنفر2207تعداداینازکهکردهاندمراجعهتابعهمراکزو

)۱۱:۰۸-۹۹/۰۷/۰۲(استاندرنزاعافزایشکردند/دعواشرقیآذربایجاندرنفرهزار19

داد.خبراستاندرامسالماههپنجدرنفر407وهزار19نزاعازآذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدیآذرقلم:

داشت: اظهار صفاییفرد علی آذرقلم، گزارش و19به ادارات407هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به امسال ماهه پنج در قانونینفر استانپزشکی

نزاع مراجعان تعداد که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این کردند، مراجعه و18آذربایجانشرقی حدود778هزار بود، یافته3نفر افزایش درصد

است.

قانونیکلرمدی مدتپزشکی این طی در نزاع مراجعان کل از افزود: و4آذربایجانشرقی، وزنفر862هزار و14ن مدت545هزار به نسبت که بودند مرد نفر

دهد.مینشانراافزایشدرصد6وکاهشدرصد3حدودبهترتیبکدامهرگذشتهسالمشابه

با نزاع مراجعان آمار نیز امسال مردادماه در شد: یادآور به12صفاییفرد قبل سال مشابه مدت به نسبت افزایش و4درصد از682هزار که است رسیده نفر

بودهاند.نزنفر195وهزاریکومردنفر487وهزار3تعداداین

سال در نزاع صدمات مدعی مراجعان کل کرد: خاطرنشان ادارات98وی قانونیبه باپزشکی برابر و36استان تعداد656هزار این از که بود و26نفر هزار

بودند.نزنفر947وهزار9ومردنفر709

استیافتهکاهشصددر18.1اصفهاندرافیکیترتلفاتتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۴۹-۹۹/۰۷/۰۳(آذربایجانشرقیدردرمانیسقطمجوزمتقاضیانآمارکاهش

کردند.مراجعهشرقیآذربایجانقانونیپزشکیاداراتبهدرمانیسقطمجوزاخذجهتنفر144ی،رسالجااولماههپنجطیشرقیآذربایجانایسنا/

برای تعداد این برای107از که گذشته سال در مشابه مدت به نسبت که شده صادر درمانی سقط مجوز چهار103نفر حدود بود شده صادر مجوزسقط نفر

است.داشتهکاهشدرصد

سالجا ماه مرداد طی گزارش، این ازربراساس نیز به28ی زمینه این در شده تشکیل مدت20پرونده به نسبت آمار این که شده صادر درمانی سقط مجوز نفر

است.یافتهکاهشدرصد20گذشتهسالدرمشابه

عمومی روابط از نقل قانونیبه گذشته،پزشکی سال طی ادارات390استان، به درمانی سقط مجوز اخذ برای قانونینفر برایپزشکی که کردند مراجعه استان

شد.صادرسقطمجوزنفر277

پیامانتهای

منیزرتبی،رآذپیامیرخبپایگاهایرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۶:۰۳-۹۹/۰۷/۰۲(تهراناستانقانونیپزشکیدرپروندههزار240سالیانهبررسی

: گفت تهران استان قانونی پزشکی کل باال55مدیر را تهران استان قانونی پزشکی کار حجم این و شود می رسیدگی تهران استان پزشکی کمیسیون در کشور های پرونده کل درصد
باشد.داشتهوجودهاپروندهاینبهرسیدگیبرایمجربنیرویکندمیایجابوبرده

خب گزارش مشترگزاربه نشست در امروز ظهر فروزش مهدی قرچک، از فارس کرد:ری اظهار قرچک فرماندار با قانونیک استپزشکی قضاییه قوه به وابسته

ادا لحاظ از دراما بودجه کشور، برنامه سازمان از و بوده مستقل مالی و اداری سازمان نظر تحت نیز انسانی نیروی نظر از و کرده کشورریافت استخدامی و ی

است.

افزود: قانونیوی اینپزشکی طرف از شده ارائه خدمات اینکه دلیل به و است مواجه هایی محدودیت با امکانات و نیرو بحث در بخصوص تهران استان در

ندارد.راخصوصیبخشبهیرواگذاامکانبوده؛کارشناسیگانرا

کل قانونیمدیر کهپزشکی خدماتی گفت: تهران قانونیاستان کوچکتپزشکی اگر و داشته تنگاتنگ ارتباط عمومی رضایتمندی موضوع با دهد می ینرارائه

شود.مینمایانآنیبصورتمردمنارضایتیبیاید،بوجودگانرااینخدماتارائهدرخللی

وظیفه کرد: بیان قانونیفروزش تاثیپزشکی بسیار امنیت حفظ در اداره این نقش و بوده حساس مظلومربسیار جزو موارد این همه با اما است مهم و گذار

۳
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گیرد.میقراراعتباراتتخصیصآخرردیفدرمتأسفانهوشدهمحسوبهادستگاهینرت

شود.میبررسیقانونیپزشکیدرپروندههزار240تهراناستاندرسالیانهمتوسطبطورکرد:خاطرنشانمسوولاین

کرد: اضافه کار55وی حجم این و شود می رسیدگی تهران استان پزشکی کمیسیون در کشور های پرونده کل قانونیدرصد بردهپزشکی باال را تهران استان

باشد.داشتهوجودهاپروندهاینبهرسیدگیبرایمجربنیرویکندمیایجابو

کل قانونیمدیر همچنینپزشکی کرد: اظهار تهران قانونیاستان داردپزشکی اجتماعی و امنیتی جنبه که موضوعاتی و است ثابت پای ملی حوادث تمام در

است.بررسیوحرطقابلقانونیپزشکیدر

گیرد.میقرارمبنارأیصدوربرایقانونیپزشکینظراتوشودمیارسالقانونیپزشکیبهاظهارنظرجهتنیزقضاییمحاکمپروندهسومیکگفت:وی

کرد: اظهار در143فروزش رسانی خدمات مشغول تهران استان کل در قانونیپزشک باپزشکی و وظایف حساسیت و ها پرونده حجم این با که هستند

بز اقدامی خدمت، محل در پزشکان حضور ساعات خدمتراحتساب در تبلیغ و چشمداشت هیچ بدون مردم واقعی خادم بعنوان گفت توان می و است گ

هستند.مردمونظام

افزا سخت تجهیزات لحاظ به اداره این شهرستانی، مسئوالن دیگر و فرماندار همیشگی های حمایت وجود با قرچک شهرستان در کرد: عنوان دارایروی ی

باشند.داشتهتوجهاستمنطقههراساسیالزاماتجزوکهادارهاینمشکالترفعبرایگذشتههمچونیمردادرخواستکهاستمشکالتی

است.کشوردرهاینرتمحرومجزوتهراناستانقانونیپزشکیکرد:تاکیدپایاندروی

67037پیام/انتهای

رویکردنامههفتهمجلهآنالین/اعتمادنیوز،منجیلیرخبپایگاهملی/یرهمکاروزنامهایسکانیوز/ایسنا،یا،رآیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۲۵-۹۹/۰۷/۰۳(شدانتخاباجرایییدهزگربدستگاهعنوانبهتهراناستانقانونیپزشکی

شد.انتخابیدهزگربدستگاهعنوانبهتهراناستاناجرائیدستگاههایبیندرتهراناستانقانونیپزشکیکلاداره

خب سرویس گزارش خبربه دانان حقوق بسیج سازمان کلرگزاری اداره ؛ بسیج قانونیی ارپزشکی در تهران مدیزاستان سازمان سالیانه برنامهریابی و یزیریت

ب دستگاه عنوان به تهران استان اجرائی دستگاههای دربین رجایی شهید جشنواره دومین و بیست در و اختصاصی و عمومی شاخصهای زمینه یدهزگردر

شد.انتخاب

کرد.تقدیرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدیفروزش؛دکترمهدیازلوح،اهداءباتهراناستاندارشد،گزارربتهرانیراستاندامحلدرکهمراسمایندر

انتهراستانقانونیشکیپزدرپروندهارهز240لیانهساسیبررس:فار|خبرخبرادامهادامه
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/۹۹/۰۷(میشودرسیدگیتهراناستانپزشکیکمیسیوندرکشورپروندههایدرصد۵۵تهران:استانقانونیپزشکیکلمدیر
۰۲-۱۶:۵۷(

میشود.رسیدگیتهراناستانپزشکیکمیسیوندرکشورپروندههایدرصد۵۵گفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلمدیرقرچک-

مشکالت بررسی نشست در چهارشنبه ظهر از بعد فروزش مهدی مهر، خبرنگار گزارش قانونیبه فرمانداپزشکی خطیبی، بهمن حضور با که قرچکرقرچک ی

وظیفهرب داشت: اظهار شد قانونیگزار تأثیپزشکی بسیار امنیت حفظ در اداره این نقش و بوده حساس اینربسیار موارد این همه با اما است مهم و گذار

میگیرد.قراراعتباراتتخصیصآخرردیفدرمتأسفانهوشدهمحسوبدستگاههاینرمظلومتجزمجموعه

تهران استان در سالیانه متوسط طور به اینکه بیان با در۲۴۰فروزش پرونده قانونیهزار گفت:پزشکی میشود در۵۵بررسی کشور پروندههای کل درصد

پروندههزار۲۴۰سالیانهبررسیتهران|استانقانونیپزشکیبهاعتباراتوامکاناتویژهاختصاصضرورتمیشود.رسیدگیتهراناستانپزشکیکمیسیون

کل قانونیمدیر لحاظپزشکی به اداره این شهرستانی، مسئوالن دیگر و فرماندار حمایتهای وجود با قرچک شهرستان در اینکه به اشاره با تهران استان

افزا سخت دارتجهیزات درخواست افزود: است مشکالتی دارای استری منطقه هر اساسی الزامات جز که اداره این مشکالت رفع برای گذشته همچون یم

باشد.داشتهوجودکافیاهتمام

داشت: عنوان در۱۴۳وی رسانی خدمات مشغول تهران استان کل در قانونیپزشک باپزشکی و وظایف حساسیت و پروندهها حجم این با که هستند

بز اقدامی خدمت، محل در پزشکان حضور ساعات خدمتراحتساب در تبلیغ و چشمداشت هیچ بدون مردم واقعی خادم عنوان به گفت میتوان و است گ

هستند.مردمونظام

داشت: اظهار کار۵۵فروزش حجم این و میشود رسیدگی تهران استان پزشکی کمیسیون در کشور پروندههای کل قانونیدرصد باالپزشکی را تهران استان

باشد.داشتهوجودپروندههااینبهرسیدگیبرایمجربنیرویمیکندایجابوبرده

)۱۶:۱۳-۹۹/۰۷/۰۲((تهران)بیشترامکاناتتخصیصبرایقانونیپزشکیازقرچکفرمانداردرخواستشد؛حرمطنشستیطی

دهند.اختصاصقرچکبهیربیشتامکاناتشهرستاناینموقعیتگرفتننظردرباخواست،تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدیازقرچکفرماندارقرچک-

مدی با نشست در چهارشنبه ظهر خطیبی بهمن مهر، خبرنگار گزارش قانونیکلربه نوپاتپزشکی از قرچک گفت: سخنانی طی تهران درراستان شهرستانها ین

حداکث خدمات ارائه برای را خود توان تمام دولت نیز تاکنون و بوده تهران شهرداراستان و گرفته کار به منطقه این مردم به تاری نیز شهر اسالمی شورای و ی

داشتهاند.اداراتبهیربسیاکمکهایکنون
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محرومت جزو قرچک افزود: اداروی ساختار ضعف و است تهران استان در شهرستانها فیرین فضای و بسیازی مشکالت است،ریکی منطقه این ادارات از ی

قانونیکه سالپزشکی فجر دهه شهرستان کمت۹۷این با و کرد آغاز را خود کار دارالشفاء در مکانی در موقت صورت رسانیربه خدمات مشغول امکانات ین

است.

کل اداره از قرچک قانونیفرماندار قرارپزشکی مدنظر امکانات تخصیص در را منطقه این جمعیت و شرایط و کند رسیدگی مشکالت به توان حد تا خواست،

یابدارتقاوگسترشادارهاینخدماتتاکردخواهمکمکوحمایتیمرداتواندرآنچهشهرستاندرنیزماافزود:ودهد

یرساالمردمروزنامهبرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۷:۳۸-۹۹/۰۷/۰۲(شدمنعقدقانونیپزشکیکلادارهوشمالیخراسانپزشکیعلومدانشگاهبینتفاهمنامهاولین

همکا نامه پزشکیرتفاهم کل اداره آزمایشگاهی و پزشکی معاون استان، قانونی پزشکی کل مدیر حضور با قانونی پزشکی و پزشکی علوم دانشگاه بین پژوهشی و آموزشی فنی ی
رسید.امضابهامروزصبحدانشگاهپزشکیعلومدانشگاهمعاونینقانونی،

خب خبرنگار گزارش همکارگزاربه محورهای شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه رئیس برنا، وری آموزشی پژوهشی، بخش سه در را نامه تفاهم این در ی

همکا توسعه و پزشکی دانش ارتقاء نامه تفاهم این امضای از هدف : داشت اظهار و کرد عنوان برداربالینی بهره منظور به فنی و علمی های ظرفیتری از ی

است.پزشکیعلومدانشگاهوقانونیپزشکیبینعلمیواجراییهای

تص ادامه در هاشمی بردکتر کرد: مشترگزاریح پژوهشهای انجام و آموزشی های دوره نامهری تفاهم این در شده تعیین چارچوب در طرفین عالقه مورد ک

همفک و افزایی هم علمی، ارتباطات گسترش همکارو قالب در تجربیات ارائه و دانش تبادل نامهری، تفاهم این اهداف دیگر از پژوهشی و آموزشی های ی

است.

و پزشکی علوم دانشگاه مابین امضاء نامه تفاهم سند اولین این شده، تنظیم نسخه دو در ماده هشت و فصل پنج در نامه تفاهم این است؛ پزشکیگفتنی

استشمالیخراسانقانونی

ان)(تهربیشترامکاناتتخصیصایبرقانونیشکیپزازچکقرماندارفرخواستدرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۸:۱۸-۹۹/۰۷/۰۲(یافتکاهشدرصد۳۴بویراحمدوکهگیلویهردرانندگیسوانحتلفات

پارسال مشابه مدت به نسبت امسال نخست نیمه در استان رانندگی سوانح فوت به منجر تلفات گفت: بویراحمد و کهگیلویه راه پلیس رئیس ایرنا- - یافته۳۴گچساران کاهش درصد
است.

وبویراحمد کهگیلویه رانندگی های تصادف مصدومان تعداد که دهد می نشان آمارها بررسی افزود: ایرنا با گو و گفت در شنبه سه روز پور ویسی بهنام سرهنگ

است.یافتهکاهشپارسالمشابهمدتبهنسبتدرصد۱۸امسالنخستماهه۶در

دهد.مینشانکاهشدرصد۲۶استانیرشهبرونهایجادهدرخسارتبهمنجررانندگیسوانحهمچنینامسالکرد:بیانوی

جا سال ابتدای از استان های جاده در نیز ها خودرو تردد گفت: بویراحمد و کهگیلویه راه پلیس شهررئیس پایان تا پارسالری مشابه مدت به نسبت یور

است.یافتهکاهشدرصد۱۰

است.بودهیرجاسالدراستانایجادهسوانحازدرصد۴۰عاملمجازسرعتازتخطیکرد:عنوانبویراحمدوکهگیلویهراهپلیسرئیس

باشند.داشتهیربیشتتوجهرانندگیوراهنماییعالئمبهورعایترامطمئنهسرعتتصادفازیرپیشگیبرایرانندگانکرد:توصیهپورویسی

بز کمبود دلیل به چپ انحراف کرد: تاکید بویراحمد و کهگیلویه راه پلیس فیررئیس های کننده جدا و را۲۲یکیزگراه استان ای جاده سوانح دالیل از درصد

است.دادهتشکیل

عامل نیز جلو به توجه عدم کرد: عنوان خستگی۲۲وی یا و نوشیدنی مصرف و مکالمه دلیل به رانندگان که است استان های جاده در خودروها تصادف درصد

دهند.میدستازراخودرولرکنتتوانرانندگیحیندرآلودگیخوابیا

.استپیوستهوقوعبهچرامبهویاسوجشیراز،یاسوج،بابامیدانبهاصفهان،یاسوجبهیاسوجمحورهایدرامسالهایتصادفینرگفت:بیشتپورویسی

است.پیوستهوقوعبهاستاندررانندگیسوانحینربیشت۲۰تا۱۴ساعتداشت:ابرازوی

است.شدهشناساییاستاندرخیزحادثهنقطه۶۴بویراحمدوکهگیلویهایجادهنقلوحملکلادارهوراهپلیسکترمشاکرد:باتاکیدپورویسی

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار۶برافزون

آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب۹۶کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه

است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکاستانهایازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۴۰ازکمترداشتنبااستاناین

حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه شهرستان،۷۲۳استان هشت دارای جمعیت نفر و۱۷هزار یکهزار و غربی۶۷۰بخش جنوب در سکنه دارای روستای

است.شدهواقعایران

)۰۶:۲۵-۹۹/۰۷/۰۳((لرستان)مردمگردانیرسپایانوالیگودرزشهرستانقانونیپزشکیتجهیز

داد.خبرشهرستاناینقانونیپزشکیتجهیزازاسالمیشورایمجلسدرالیگودرزمردمنمایندهلرستانایسنا/
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گفت در خدابخشی محمد مطودکتر رسانهها و مردم بهحق دغدغه بهعنوان همواره آن رفع که مشکالتی از یکی کرد: اظهار ایسنا با امکاناترگو عدم میشد، ح

میشدند.دیگرشهرهایگردانرسکالبدشکافیانجامبرایبایدداغدیدهمردمکمبوداینبهواسطهکهبودقانونیپزشکییحرتشسالنوتجهیزاتو

تص سالروی نشست از پس اما کرد: مشکالت95یح و مسائل ساماندهی باهدف قانونیکه بپزشکی ورالیگودرز شد رفع حدودی تا مشکل این شد گزار

داشت.تداومآنکاملرفعبراییرپیگی

مشکالت و مسائل بررسی نشست از پس اینکه تا کرد: خاطرنشان مجلس در الیگودرز مردم قانونینماینده دادگستپزشکی رئیس حضور با که یرشهرستان

مدی قانونیکلرشهرستان، اسفندماهپزشک در شهرستانی مدیران از تعدادی و موخذه،رب95استان تصمیمات سبب به شد، قانونیگزار الیگودرزپزشکی

شد.ساماندهی

تش سالن وجود عدم دلیل به کرد: اضافه سالرخدابخشی در که نشستی در استان، شهرهای سایر به اجساد ارجاع و تخصیصرب95یح شد، پزشکگزار

اجسادقانونی ارجاع از تا شد موجب کالبدشکافی امکانات به اکبرعلی آرامستان غسالخانه از بخشی تجهیز کالبدشکاف، و پزشک دستیار آموزش الیگودرز، به

شود.یرگیوجلاستانشهرهایسایربه

تش تاالر کرد: بیان مهمتروی مجهز قانونی پزشکی مساعدریح قول و آن اعتبار تأمین برای مجلس در مستمر رایزنیهای با که بود نشست این موضوع ین

شد.زدهزمینبه96تیرماهدرشهرستانواستانیمدیرانحضورباآناحداثکلنگاستان،برنامهوبودجهسازمانرئیس

ادا قسمت شامل که تاالر این داد: ادامه مجلس در الیگودرز مردم تشرنماینده سالن و مساحتری به زمینی در بوده اعتبار225یح جنبرمیلیارد11و یال،

مهمت بهعنوان پروژه اول فاز تکمیل شاهد سال پایان تا مسئوالن گفته به و است احداث حال در اکبرعلی آرامستان در نماز خواهیمرسکوی پروژه بخش ین

بود.

کرد.تشکروتقدیرالیگودرزدادستانویردادگستیاستروالیگودرزقانونیپزشکیعواملاستان،قانونیپزشکیکلرمدیزحماتازخدابخشی

پیامانتهای

)۰۰:۴۱-۹۹/۰۷/۰۵(دادکشتهسهیرسادرکانکسباخودروبرخورد

شد.نفرسهگرمسببخیابانحاشیهکانکسبایرسادر۲۰۶یرسواخودرویدستگاهیکبرخورد-ایرنا-یرسا

اورژانس عمومی روابط گزارش پزشکی۱۱۵به علوم ساعتدانشگاه حوالی حادثه این سا۲۳مازندران شرقی کمربندی در شب دولترجمعه خیابان در و خری

داد.

سوا خودروی سرنشین سه حادثه این در ، گزارش این اساس تنهاربر ولی باختند جان دم در بودند مرد همه که زخمیزی بشدت خودرو این سرنشین ن

یافت.انتقال)ه(رخمینیامامبیمارستانبهکهشد

س مجموعه این کارشناسان که کرد اعالم مازندران رانندگی و راهنمایی پلیس و است نشده مشخص حادثه این حادثهرعلت این وقوع علت بررسی گرم

شد.خواهداعالم،شدنمشخصصورتدرکههستندرانندگی

گزارش اساس قانونیبر شهپزشکی به منتهی ماهه پنج در امسالرمازندران ماه شه۴۵۰یور برون و درون های جاده در رانندگی حوادث اثر بر استانرنفر ی

داشت.کاهشدرصد۱۵قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهباختندجان

ستان)(لردممردانیگرسرپایانولیگودرزاستانشهرقانونیشکیپزتجهیزایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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کنارنیوز،امروزفارس،خلیجمازند،پیامنیوز،تینآنالین،یرهمشهتابناک،آنالین،اتحادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۰۳-۹۹/۰۷/۰۵(مازندراندرتصادفبراثرپیادهعابرانگرمدرصدی۳۶کاهشکرد:حرمطمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

مدیرسا جاری- سال در گفت: مازندران قانونی پزشکی قبل۶۶یرکل سال مشابه مدت با مقایسه در که باختند جان رانندگی تصادفات در پیاده عابران از داشته۳۶نفر کاهش درصد
است.

خب گزارش امسال،رگزاربه ماه پنج در داشت: اظهار عباسی علی مهر، شامل۶۶ی مابقی۵۱نفر و کهزمرد شدند کشته رانندگی حوادث در پیاده عابران از ن

داشت.کاهشدرصد۳۶قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماین

را امسال ماه پنج در رانندگی حوادث تلفات آمار مجموع شه۲۴۹وی برون محور تفکیک به افزود: و کرد اعالم بارنفر روستایی راه و بیشت۳۶ی ینردرصد

است.شدهگزارشآندرفوتی

باالت خصوص در بارعباسی بابل شهرستانهای گفت: استان در پیاده عابران متوفیات آمار سا۱۱ین بار، کدام هر تنکابن و بیشت۹ی شدهرنفر فوت عابران ین

است.شدهگزارشکههستندشهرهاییینرکمتعابرفوتییکباکدامهرنوروگاهوگلکالردشت،و

بیشت خصوص در همچنین درعباسی خودروی سوارین تفکیک به گفت: متوفیان با بارگیر با۵۸ی بار وانت با۲۱درصد، موتور با۹درصد، سایر و ۱۲درصد

با مرداد و است شده گزارش فوتی با۲۰درصد تیر با۱۶، اردیبهشت بیشت۱۳، بارنفر ماه فروردین و کمت۷ین است.رمورد شده گزارش که هستند ماههایی ین

کردند.فوتحادثهمحلدرنفر۳۱وبیمارستاندرعابرانازنفر۳۵گفت:پیادهعابرانفوتمحلتفکیکبهاستانقانونیپزشکیکلمدیر

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

باشند.مؤثررانندگیحوادثدرمصدومینوکشتههاآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایو

خبردوربینوارش،نیوز،شمالکنا،ریرخبپایگاهسیما/وصداایلنا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

دادکشتهسهیساردرکانکسباخودرودخوربرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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