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)۱۰:۵۶-۹۹/۰۸/۲۸(کشورجادههایدرناامننقطه3000ازبیش

اصلیت همچنان خطوطرراه، آنکه علیرغم و است کشور در نقل و حمل و ارتباطی محور نارین و یافتهویلی توسعه کشورمان در اخیر سالهای در هوایی گان

از بیش همچنان اما ط80است، از کشور نقل و حمل از بیشتردرصد که راههایی میشود، انجام زمینی راههای خودریق به نیز را نقل و حمل قربانیان ین

است.دادهاختصاص

حوادث بیشترگرچه حساسیت با قطارها یا هواپیماها برای داده بسیاررخ اختالف با همچنان اما میشود، دنبال رسانهها و افکارعمومی سوی از یادزی

بیشترحوادث راهها در داده طورخ به است، داده اختصاص خود به را مصدوم و قربانی سویرین از شده اعالم آمار طبق قانونییکه ماههپزشکی شش در

دادهاند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرنفر7891بود،همراهنیزکروناشیوعباکه99سالاول

رانندگیتصادفاتدرنفر42روزانهگرم

تلفات آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در گرچه رقم بود،9357این سپ15.7نفر روزهای تعداد بر آن تقسیم اما است، داشته کاهش شدهردرصد ی

است.تکاندهندهیرآماکهمیرسد،جادهایحوادثدرنفر42روزانهگرممیانگینعددبه99سالنخستنیمهدر

شه برون جادههای نیز میان این مردر آمار از نیمی از بیش همچنان حدودری یعنی دادهاند. اختصاص خود به را میر و شه5242گ برون محورهای در یرنفر

و باختهاند شه2075جان درون مسیرهای در نیز روستایی،533ی،رنفر مسیرهای در هم و9نفر اختصاصی راههای در جان32نفر راهها سایر در نیز نفر

دادهاند.دستازراخود

99سالنخستنیمهدررانندگیحوادثمصدومهزار146ازبیش

هولناکت عدد به کنیم اضافه نیز را مصدومین تعداد اگر آمار این امسالربه نخست ماهه شش در رانندگی حوادث مصدومان تعداد چراکه رسید، خواهیم ی

کشور!دررانندگیحوادثمصدومنفر788متوسططوربهروزانهیعنیاست،نفر610وهزار146کردهاند،مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهکه

طو به است، توجه قابل نیز تصادفات این وقوع دلیل غیرمجاز،راما سبقت سرعت، ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس رییس هادیانفر، کمال سید سردار یکه

بود: گفته ایسنا به نیز این از پیش و دانسته تصادفات این وقوع اصلی عامل چهار را جلو به توجه عدم و آلودگی خواب و در82خستگی تصادفات درصد

است.دادهخراست،یرپیشگیقابلهمراحتیبهاتفاقاکهچهارعاملایندلیلبههاجادهوشهرها

در را آن در نقص سهم تواند می راهور پلیس که راههایی شد، غافل داده، قرار توجه مورد را آن نیز قانون که نیز راهها ایمنی سهم از نباید اما، میان این در

هادیانفر سردار گفته بنابر میشود شناخته حادثهساز نقاط عنوان تحت عمدتا که ایمنی فاقد نقاط این تعداد بگیرد. نظر در تصادفات در و خاص 5300شرایط

است.یرشهبینراههایآنمورد3200حدودکهاستمورد

کشورجادههایدرحادثهخیزنقطه60تنهایزساایمن

گفت کشور راه پلیس جانشین شرافتی، ایوب سرهنگ با زمینه همین سالودر در گفت: ایسنا به کشور جادههای در ناایمن نقاط تعداد درباره او کردیم، 95گو

شدند.شناسنامهدارنقاطاینیرراهداوراهپلیسیهایرپیگیباکهشدشناساییکشورجادههایدرحادثهسازهمانیاناایمننقطه3500حدود

حدود تعداد این از داد: ادامه ما1580او بگیرد، قرار معایب و خطر رفع اولویت در تا شد بنا و شده شناسایی پرخطرتر و ضرورت دارای نقاط عنوان به نقطه
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حدود نیز تعداد این از حدود250حتی نهایت در که کردیم منتقل راه وزارت به را موضوع این و کرده احصا نیز را ویژه ایمنسا60نقطه تعداد این از یزنقطه

شد.

از بیش حاضر حال در اینکه بیان با آشکارسا3200شرافتی مانند اقداماتی گفت: است، مانده باقی جادهها در حادثهخیز دهندهزنقطه هشدار عالئم نصب و ی

شود.اصالحجادههادرخیزحادثهنقاطاصولیشکلبهکهاستالزماماشده،انجامنقاطاینعمدهدر

تصادفات تعداد است، سال سه حدود که مشخص زمانی بازه یک در گفت: ایسنا به نیز خیز حادثه نقاط شناسایی معیار درباره کشور راه پلیس جانشین

عالوه باید که میشود معرفی خیز حادثه نقطه عنوان به نقطه آن باشد باالتر تعدادی یک از اگر و شده بررسی آن وقوع دالیل نیز و نقطه آن در فوتی و جرحی

شود.انجامآندرنیزمشکلحلبرایعمرانیاقداماتدهندههشدارعالئمنصببر

پرترددت همچنان که جادهها در نقل و حمل ایمنی ارتقای برای گفت: و شد جادهها در حادثهخیز نقاط رفع خواستار اصلیترشرافتی و ورین حمل مسیر ین

سا ایمن زودتر هرچه نقاط این که است الزم است، جهان حتی و ما کشور در اعتبازنقل منابع امیدوارم که شود راهداری اختیار ودر شده تامین نیز آن یری

بگیرد.قرار

تاکنون99سالابتدایازجادهایتصادفاتدرصدی18کاهش

سالجا ابتدای از رانندگی تصادفات کاهش از کشور راه پلیس درونرجانشین وضعیت از و است راه حوزه به مربوط بنده آمار گفت: و داد خبر هم کنون تا ی

حدودرشه اما ندارم، اطالعی نیز18ی بخشی و سفرها کاهش و کرونا شیوع دلیل به آن از بخشی که داشته کاهش کشور در ای جاده تصادفات از درصد

است.بودهیرراهداوپلیساقداماتازناشی

نا این تصادفات و عمومی نقل و حمل حوزه در وی گفته قبلوبه سال مشابه مدت با مقایسه در وقوع آمار کاهش شاهد نیز تاکسیها و اتوبوسها یعنی گان

بودهایم.

آدمکشی!درتصادفاتجدیدرقیبکرونا

بز تهران راهور پلیس عملیات معاون رازقی، محمد مرسرهنگ عامل دومین نیز دومینرگ گفت: ایسنا به و دانسته تصادفات را کرونا از بعد کشور در میر و گ

است.گرفتهقرارکرونایربیماازبعدجانباخته،نفر42میانگینیزروباکههستندتصادفاتماکشوردرمیروگرمعامل

جمله از ... و معابر ایمنی رانندگی، نحوه رانندگی، فرهنگ نقلیه، وسیله ایمنی گفت: دارد، نقش مختلفی عوامل و علل تصادفات وقوع در اینکه بیان با رازقی

است.موارداینینرمهمت

اما باشد نداشته کافی توجه راننده اگر شویم، غافل نیز راه نقش از نباید اما گفت: و کرد اشاره رانندگی حین در رانندگان سوی از کافی توجه ضرورت بر نیز او

بود.خواهدخسارتینرکمتبادادخرهمایحادثهاگروکردیرگیوجلناگوارحوادثوقوعازتوانمیحدیتاباشدایمنماراه

دستاند تمام اقدامات قدردان باید گرچه نقل و حمل ایمنی هفته ناردر در ایمنی تامین هوایی،وکاران از اعم نقل و حمل مختلف ...رگانهای و زمینی یلی،

یادآو نیز حوزه این در تصمیمگیران و مسئوالن تمام به است الزم اما همربود، خودروها و راهها ایمنی ارتقا مستلزم نقل و حمل در ایمنی ارتقا که شود ی

انداخت.مردمفرهنگدوشبرراآنبارتمامنبایدوهست

کشورجادههایدرناامننقطه3000ازبیشسالمت:ادیور|خبرخبرادامهادامه
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)۰۰:۴۶-۹۹/۰۸/۲۹(جنین!سقطمجوزصدوربرایمراجعههزار۱۲الی۱۱حدودساالنه

گذا سیاست باید زمینه این در کرد: بیان قانونی اصالح ضرورت و غیرقانونی جنین سقطهای درباره زاده مهدی گذارفرزانه سیاست تغییر این اگر و کند تغییر کشور صورتریهای یها
باشیم.باالییقانونیغیرجنینسقطآمارشاهداستممکننگیرد،

(ایسکانیو دانشجویی خبرنگاران باشگاه گزارش گفتزبه رادیو اجتماعی» «گفتگوی برنامه فرزانهو)، دکتر حضور با و ایران در جنین سقط سیل موضوع با گو

رفت.آنتنرویبهقانونیپزشکیسازمانبالینیمعایناتامورکلرمدیزادهمهدی

سازمان گفت: ادعا این صحت درباره میدهند، خبر روز در جنین سقط هزار دو آمار از مراکز برخی اینکه به اشاره با زاده مهدی قانونیفرزانه متولیپزشکی

داد.ارائهراقانونیسقطهایآمارمیتوانتنهاواستقانونینظرازدرمانیجنینسقطانجام

حدود ساالنه افزود: دا۱۲الی۱۱وی جنین سقط مجوز صدور برای مراجعه حدودرهزار تعداد این از که مشخص۹یم نامهها آئین در که قانونی مصادیق با هزار

نیست.مشخصجنینسقطهزاردویزروآمارمنبعبنابراینومیگیرندمجوزاست،شده

سازمانرمدی بالینی معاینات امور قانونیکل ارائهپزشکی امکان که مصادیقی که است این قانون تغییر از منظور اگر کرد: بیان قانون تغییر ضرورت درباره

میشود.مرورویربازنگپزشکیتوسطجنینسقطمصادیقباریکسالسهیادوهربگوییمبایداستباشند،داشتهراسقطبرایقانونیمجوز

سال افزود: مصادیق۱۳۸۴وی در که بیاید پیش خصوص این در موردی است ممکن امروز اما داد ارائه قانونی جنینهای سقط با رابطه در قانونی مجلس

قانونی جنین سقط به نسبت حتما میشود، ایجاد مادر برای مشقت فرزند، یک آوردن دنیا به با شود، مشخص متخصصین تائید با اگر ولی دارد وجود قانونی

میشود.اقدام

طول در قانون این کرد: عنوان و گفت جنین سقط قانون تغییرات از زاده بسیار۳۰الی۲۰مهدی آن مصادیق و است داشته پیشرفت بسیار گذشته سال

است.شدهبهترپیشسال۱۵بهنسبتجنینسقطقانونیمصادیقوشرایطمیشویممتوجهکنیم،مقایسهاگروشدهاندترگسترده

گذا سیاست باید زمینه این در کرد: بیان قانونی اصالح ضرورت و قانونی غیر جنین سقطهای درباره سیاستروی تغییر این اگر و کند تغییر کشور یهای

است.یرضرویرامتغییراینبهنیازاتفاقاینازیرگیوجلبرایوباشیمباالییغیرقانونیجنینسقطآمارشاهداستممکننگیرد،صورتیهارگذا

پیام/انتهای

افروغحامد

1081469خبر:کد
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)۱۹:۰۱-۹۹/۰۸/۲۹(گرمایشیوسایلازاستفادهدربارهاحمرهاللتوصیههای

کنیم.رعایتبارهایندررانکاتیتااستنیازبنابراینمیکندپیداافزایشفصلایندرگرفتگیگازخطرگرمایشی،وسایلازاستفادهوسرمافصلآغازبهباتوجه

دهید قرار مدنظر باید را نکاتی گرمایشی وسایل از استفاده برای سرما فصل در ، جوان خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه تعاون و رفاه حوزه خبرنگار گزارش به

عنوان به کنید، تسهیل را هوا تهویه عمل شرایطی هر تحت و نکنید استفاده گرمایش برای پز و پخت وسایل از وجه هیچ به مثال طور به کنید، توجه بدان و

د تهویهرمثال برای مناسبی حل راه نیز نشود بسته که مطمئن نحو به در یا کوچک پنجره یک گذاشتن باز هواست، تهویه برای مناسبی عمل کولر باز های یچه

د و پنجرهها درب، درزهای تمام پوشاندن از و خوددارهواست خانه گرمترشدن بهانه به تازه، هوای تأمین هریچههای و کنید وری بودن روشن زمان در گاه

(بخا گازسوز وسایل از مراستفاده موتورخانه حتی و اجاقگاز پکیج، شومینه، آبگرمکن، سزکری، و سردرد و هوا سنگینی احساس سری) کردید یایعرگیجه در ًا

ید.ربگیتماساورژانسبالزومصورتدروشویدجرخامحیطازکنید،زباراپنجرهها

پا فضای در را خودرو همچنین کنید، تمیز را آن های دوده و بررسی را ها شومینه نورد ویژه به ها دودکش سال روشنرهر است، تهویه فاقد و بسته که کینگ

سف های کپسول از ورو اتصاالت در گاز نشتی عدم از صابون کف بهوسیله گازسوز وسایل از استفاده و کردن روشن از قبل نکنید؛ استفاده داخلی فضای در ی

نکنید.استفادهمنظوراینبراییردیگشعلهگونهرهیایترکبازبههیچوجهوکنیدحاصلاطمینانبستهامحل

(کاله باد ضد انتهایی وسیله باید دودکشها شماکتمام اطمینان به گرمایشی وسیله کردن روشن از پس دودکش بودن داغ به توجه باشد، داشته مناسب (

بخا دودکش لوله اگر کرد. خواهد کمک گاز تخلیه خاراز آن دلیل است سرد شما صورتری این در است دودکش از سمی گازهای و احتراق محصوالت نشدن ج

با با موقت طور به نقص، رفع ضمن اندازباید راه از قبل بنابراین کنند ایجاد محیط در تهویه پنجره یا در از قسمتی مسیرزکردن سالمت از گرمایشی، وسایل ی

ت بدون و ساختمان بخاردودکش لوله صحیح و مناسب اتصال از و نموده حاصل اطمینان آن بودن نشتی و دیوارک دودکش به آبگرمکن و اطمینانری ی

شود.حاصل

فلره قوطیهای یا پولیکا لوله مثل نامناسب دودکشهای یا شکسته دودکشهای از استزگز الزم نکنید، استفاده دیوار داخل سیمانی دودکش بهجای ی

گرمای اینکه بر عالوه وسیله این شود، حادثهساز میتواند وسایل سایر از بیشتر که است وسایلی از شومینه که بیشتزبدانید مقدار میدهد، راهدر گازریادی ی

است.آنگرمایشیازبیشتروسیلهاینتزییناتیجنبهمیکند،لزمنواردنیزرا

آخزگا طبق کرد، توجه آن به باید که است اهمیتی قابل موضوعی سرد فصول در سویرگرفتگی از شده منتشر آمار قانونیین نخستپزشکی ماهه شش در

جا ورسال هزار یک من112ی گاز با مسمومیت شامل رقم این دادند، دست از را خود جان مختلف مسمومیتهای اثر بر باونفر مسمومیت و کربن کسید

است.شدهبیشتردرصد2.7قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکهسموموداروها

امسال، اول نیمه در مسمومیت اثر بر شده فوت افراد کل از موجود آمارهای من254مطابق گاز با مسمومیت اثر بر دادهونفر دست از را خود جان کسیدکربن

بودند.نزنفر57ومردنفر197تعداداینازاند.

من گاز با مسمومیت تلفات تعداد قبلوهمچنین سال مشابه زمان به نسبت مدت این در کربن که14.4کسید است ذکر قابل است. یافته افزایش درصد

دربیشت آمار منرین گاز با مسمومیت از اصولوگذشتگان رعایت خصوص در را هموطنان جدی توجه امر این و میباشد سال هر دوم نیمه به مربوط کسیدکربن

میطلبد.گرمایشیوسایلازاستفادهدرایمنی

کشورجنوبوغربساکنانومسافرانبرایاحمرهاللمهمتوصیه10
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میشود؟کوهدرحادثهبروزسببعواملیچهکوهستان/درحادثهبروزکاهشبرایاحمرهاللتوصیههای

پیام/انتهای

جوانتابناکیرخبپایگاهدیگر:منابع

مایشیگروسایلازاستفادههدرباراحمرهاللتوصیههایان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



استانیاخبار

)۱۱:۳۷-۹۹/۰۸/۲۸((تهران)الکترونیکتبادلبامراجعینبیمارستانیپروندهاخذ

و میالد بیمارستانهای با الکترونیک تبادل از تهران استان قانونی پزشکی کل دزبیمارستان19مدیر برای بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه بیمارستانیریرمجموعه پروندههای یافت
داد.خبرمراجعین

تکرگزارخب منظور به افزود: فروزش مهدی میزان- غیرضروری ترددهای کاهش نیز و پروندهها به رسیدگی سرعت رجوع، ارباب بیشتر هرچه ازریم پرهیز و ی

فی شکل به پروندهها گیزجابجایی همه شرایط در ویژه به مراکزریکی، الکترونیک تبادل امکان کرونا، ویروس قانونیی میالدپزشکی بیمارستان با تهران استان

است.شدهفراهمبهشتیشهیدپزشکیعلومدانشگاهیرمجموعهزبیمارستانهایازبیمارستان19و

تص برقراروی با کرد: مراکزریح برای بیمارستانها این از الکترونیکی صورت به مراجعین بیمارستانی پرونده الکترونیک، تبادل امکان قانونیی ارسالپزشکی

نیست.پروندهیکزفیارائهبهیزنیادیگرومیشود

قانونیکلرمدی مراکزپزشکی از یک هر اکنون هم کرد: خاطرنشان شده، برقرار پیش سال یک از میالد بیمارستان با ارتباط اینکه بیان با تهران پزشکیاستان

کنند.یافتردراپروندهوثبتبیمارستانازرامراجعینپروندهدرخواستمستقیمصورتبهمیتوانندتهراناستانقانونی

همکا از قدردانی با برقراروی و امر این شدن اجرایی در میالد بیمارستان ازری بیش تاکنون گفت: قانونی، پزشکی با الکترونیک تبادل از300ی پرونده

است.شدهیافتردالکترونیکیتبادلشیوهبهمیالدبیمارستان

بیمارستانهای با الکترونیک ارتباط داد: ادامه (زفروزش تهران استان سطح در بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه مجموعه از19یر نیز ماه3بیمارستان)

د میزان موجود موانع رفع با است تالش در کل اداره این و شده آغاز جارپیش سال پایان تا را نظر مورد بیمارستانهای از بالینی پرونده الکترونیکی یریافت

کند.عملیاتیدرصد100صورتبه

قانونیکلرمدی موجبپزشکی امر این گفت: پزشکی، علوم دانشگاههای سایر با الکترونیک ارتباط گسترش برای کل اداره این آمادگی اعالم با تهران استان

کارشناسان و رجوع ارباب قانونیرضایت اختیارپزشکی در درخواست زمان از روز یک طی حداکثر پروندهها که چرا است قانونیشده درپزشکی میگیرد قرار

میبرد.زمانهفتهیکازبیشرجوع،ارباببرایزحمتایجادازگذشتهها،پروندهدستیارائهاین،ازپیشکهحالی

تص شهروی درون سفرهای رساندن حداقل به لزوم همچنین و بیمارستانی محیطهای آلودگی و کشور کرونایی شرایط در کرد: برقراریح با امکانری، این ی

است.داشتههمراهبهرارجوعاربابرضایتنیزامراینکهکنندمراجعهبیمارستانهابهخودپزشکیپروندهیافتردبراینیستندناچاررجوعارباب

پیام/انتهای

حمایتروزنامهسیما/وصداخبرنگاران،باشگاهایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۲:۰۴-۹۹/۰۸/۲۸()ه(کرمانشاشدندقرغاستانآبهایدرنفر31امسالکرمانشاه:قانونیپزشکیکلرمدی

شدند.قرغمهرماهپایانتایرجاسالابتدایازکرمانشاهاستانهایآبدرنفر31امسالکرد:اعالمکرمانشاهقانونیپزشکیکلرمدی

تعداد این از افزود: خانی سلیم کرمانشاه، از ایلنا خبرنگار گزارش د17به در نفر چهار رودخانه، در درنفر در نفر هشت سد، و مصنوعی یکریاچه طبیعی، یاچه

اند.شدهقرغآبیهایحوضچهدرنفریکواستخرنفر

بودند.شدهقرغکرمانشاهاستانآبهایدرمرد)20ونز(یکنفر21قبلسالمشابهمدتدروی،گفتهبه

افزود: و کرد اشاره استان در کربن مونواکسید گاز با مسمومیت به (13وی وز2نفر سپ11ن ماه هفت در جارمرد) سال از شده باری مسمومیت علت به ی

است.داشتهافزایشبودند،مردهشتونزچهارکهقبلسالمشابهمدتبهنسبتآماراینکهکردندفوتاستاندرمونواکسیدکربنگاز

قانونیکلرمدی مپزشکی از ادامه در (یک23گرکرمانشاه، وزنفر جا22ن سال در کار از ناشی حوادث براثر مراکزرمرد) در که داد خبر قانونیی استانپزشکی

گرفتند.قرارمعاینهمورد

آن از قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این داشت: اظهار سال(وی ابتدایی ماه متوفیان1398هفت آمار که افزایش(نفر19) بودند، مرد) همگی

است.داشته

با خانی، گفته به نیز امسال کار حوادث از ناشی مصدومین (392آمار شامل وز11مورد که381ن گذشته سال ابتدایی ماه هفت به نسبت مورد431مرد)

است.داشتهکاهشبوده،مرد)422ونز9(شامل

)۱۲:۵۷-۹۹/۰۸/۲۸(شدندپیدااجساد/کرمانشاهدرمرد11ونز2سروحشتناکبالی

شد.کشفاجسادشانوشدندکشتههولناکیطرزبهکرمانشاهدرمردونز13کنا:رحوادث

شدند.قرغمهرماهپایانتایرجاسالابتدایازکرمانشاهاستانهایآبدرنفر31امسالکرد:اعالمکرمانشاهقانونیپزشکیکلرمدی

گزارش افزود:ربه و کرد اشاره استان در کربن مونواکسید گاز با مسمومیت به خانی سلیم ، (13کنا وز2نفر سپ11ن ماه هفت در جارمرد) سال از شده یری

چهار که قبل سال مشابه مدت به نسبت آمار این که کردند فوت استان در مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت علت داشتهزبه افزایش بودند، مرد هشت و ن

است.

ان)(تهرلکترونیکاتبادلبااجعینمرستانیبیمارپروندهاخذان:میز|خبرخبرادامهادامه
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قانونیکلرمدی مپزشکی از ادامه در (یک23گرکرمانشاه، وزنفر جا22ن سال در کار از ناشی حوادث براثر مراکزرمرد) در که داد خبر قانونیی استانپزشکی

گرفتند.قرارمعاینهمورد

آن از قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این داشت: اظهار سال(وی ابتدایی ماه متوفیان1398هفت آمار که افزایش(نفر19) بودند، مرد) همگی

است.داشته

با خانی، گفته به نیز امسال کار حوادث از ناشی مصدومین (392آمار شامل وز11مورد که381ن گذشته سال ابتدایی ماه هفت به نسبت مورد431مرد)

است.داشتهکاهشبوده،مرد)422ونز9(شامل

)۱۲:۲۳-۹۹/۰۸/۲۸(شدندمصدومیربختیاوچهارمحالجادهایتصادفاتدرنز۴۰۹

مدی - استانها بختیارگروه و چهارمحال قانونی پزشکی دررکل گفت: امسال۶ی که۱۷۹۵ماهه مراجعه استان قانونی پزشکی مراکز به تصادفات از ناشی بانوان۴۰۹مصدوم از آنها نفر
است.بوده

گفت در سامانپور شهوعلی در تسنیم خبرنگار با دررگو اظهارداشت: ترافیکی تصادفات وقوع به اشاره با امسال6کرد، شه114ماهه درون برونرتصادف ی،

کردهاند.مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهکهاستشدهاعالممورد8امسالترافیکیغیرسوانحواستدادهخرروستاییجادههایدرویرشه

بیشت اینکه بیان با باروی آقا و خانم مصدومان و379ین ترافیکی حوادث در آقا مصدومان تعداد سال نخست نیمه در افزود: است، بوده تیرماه در مصدوم

است.بودهنفر409خانممصدومانونفر1386غیرترافیکی

قانونیکلرمدی بختیاپزشکی و فعالیتهایرچهارمحال اکثر افزود: دارد، حمایتی بازوی کار و ساز پزشکیقانونی، اینکه اعالم با مواردپزشکیقانونیی جز به

میگیرد.صورتقضاییمرجعدستورونظارتتحتاستشدهمشخصقانوندرکهخاص

)۱۵:۲۰-۹۹/۰۸/۲۸(ی)ربختیاو(چهارمحالقانونیپزشکیمراکزبهمصدوم795وهزاریکمراجعه

کردند.مراجعهیربختیاوچهارمحالاستانقانونیپزشکیمراکزبهتصادفاتازناشیمصدوم795وهزاریکامسال

شه از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش مدیربه سامانپور علی ، قانونیکلرکرد بختیاپزشکی و یکرچهارمحال امسال، ماهه شش در گفت: ی

است.بودهبانوانازآنهانفر409کهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهتصادفاتازناشیمصدوم795وهزار

شدافتتاحکیارقانونیپزشکیکزرم

است.دادهخرروستاییجادههایدرویرشهبرونی،رشهدرونتصادف114مدت،ایندرداشت:اظهارترافیکیتصادفاتوقوعبهاشارهبااو

بود.نفر409خانممصدومانونفر386وهزاریکغیرترافیکیوترافیکیحوادثدرآقامصدومانتعدادامسالنخستنیمهدرافزود:سامانپور

نپیام/انتهای

شدندپیدااجساد/مانشاهکردردمر11ونز2سرکوحشتنابالیکنا:ر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۲:۲۸-۹۹/۰۸/۲۸((گلستان)فجردههدرگنبدکاووسقانونیپزشکیکزرمافتتاحخبرداد؛گلستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی امیدوارایسنا/گلستان ابراز استان، در قانونی پزشکی اقدام دست در پروژههای به اشاره با گلستان قانونی پزشکی دههرکل در آزادشهر و گنبدکاووس قانونی پزشکی مراکز که کرد ی
برسند.یربهرهبردابهامسالفجر

گفت در زارعی موحسین کرد: اظهار ایسنا با قانونیکزرگو حدودپزشکی مساحت به زمینی در با2000گنبدکاووس بنایزمترمربع محل1350یر از مترمربع

سال از پروژه این ساخت است. ساخت حال در استانی شهرسا94منابع و راه کل اداره اززتوسط بیش حاضر حال در و شده آغاز استان پیشرفت90ی درصد

رسید.خواهدیربهرهبردابهامسالفجردههدراستان،مسئوالنقولوگرفتهصورتیهایرپیگیباوداردیکیزفی

م این اینکه به اشاره با تشروی و معاینات بخش دارای مرکز این افتتاح با افزود: است، مناسبتریح خدمات معاینات بخش در ارائهرکز، اربابرجوع به ی

میشود.یرگیوجلاستانکزرمبهمینودشتوگالیکشآزادشهر،رامیان،گنبدکاووس،شهرستانهایازاجسادارجاعازهمچنینوشدخواهد

قانونیکلرمدی اداپزشکی و تخصصی تجهیزات تمامی کرد: بیان توسطرگلستان نیاز مورد قانونیی خپزشکی درریداراستان بنا، تکمیل صورت در و شده ی

شد.خواهندمستقرمحلدرزمانینرکمت

پروژه به اشاره با ادامه در قانونیزارعی مپزشکی سازمانردر ملی اعتبارات محل از آن مناقصه و شده فراهم پروژه این نیاز مورد زمین گفت: استان، پزشکیکز

شد.خواهدزنیکلنگبهزودیواستانجامحالدرکشورقانونی

ادا و کمیسیون معاینات، بخشهای شامل پروژه این اول فاز کرد: بیان بهرهبرداروی به نیم و سال یک از کمتر ظرف که است حالری در رسید. خواهد ی

فی فضای محدودیت بسیارزحاضر خصوصزیکی میادی در معاینات بخش در دارًا استان خواهدرکز برطرف مشکالت از خیلی پروژه، این افتتاح صورت در و یم

شد.

م گفت: قانونیکزرزارعی فیپزشکی پیشرفت با ملی پروژههای محل از امیدوا35یکیزآزادشهر است. ساخت حال در مردرصد این بخشریم شامل که کز

برسد.یربهرهبردابهامسالفجردههدراست،معاینات

قانونیکلرمدی مپزشکی کرد: خاطرنشان قانونیکزرگلستان حاضرپزشکی حال در پروژه این است. ساخت حال در استانی اعتباران محل از نیز 35کردکوی

کنیم.دنبالیربیشتسرعتباراآنساختآیندهسالازبتوانیمیمرامیدواوداردیکیزفیپیشرفتدرصد

م کرد: بیان قانونیکزروی اعتباپزشکی اگر کرد. خواهد ارائه خدمات استان غرب شهرستانهای مردم به مناسبرکردکوی زمین و گیرد قرار ما اختیار در ویژه ی

یم.ردانیزراکمنرتبندردرقانونیپزشکیکزرمایجادآمادگیشود،فراهمنیز

است.شدهیریدارخاستانقانونیپزشکیتوسطآزادشهروکردکویکزرمدوتخصصیویراداتجهیزاتتمامیکرد:خاطرنشانزارعی

پیامانتهای
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)۱۷:۲۷-۹۹/۰۸/۲۸(یرجاسالدربلوچستانوسیستانمواصالتیمحورهایازکیلومتر750آسفالتکشورعملیاتاجرای

راهدا کل طرمدیر گفت: بلوچستان و سیستان استان ای جاده نقل و حمل و بهساری ملی رزح کیفی ارتقای و ووی ایمن سفر بستر آوردن فراهم هدف با ارتباطی راههای آسفالت کش
شد.اجراییکلادارهاینپوششتحتمحدودهمواصالتیمحورهایازکیلومتر750برافزونسطحدرتاکنونیرجاسالابتدایازجادهایکاربرانبرایروان

خب پایگاه گزارش شهرساربه و راه وزارت مدی(یزی کمیسیون جلسه در کرد ایوب بلوچستان) و اینکهرسیستان بیان با نقل و حمل ایمنی اجرایی یت

شرایطرمطلوبت ایجاد اظهارداشت: است، الزم ایمنی عالئم نصب با همراه مناسب و کیفیت با آسفالت رویه داشتن جادهای نقل و حمل برای شرایط ین

ه کاهش و ایمن سفر برای مهمتزمناسب جمله از نقلیه وسایل استهالک طرینههای این اجرای اهداف استانرین این در قوت با همچنان که است ملی ح

داشت.خواهدتداوم

رو شبانه تالش با داد: ادامه راهدازوی نیروهای راهداری کل اداره طری، نخست رتبه توانست بلوچستان و سیستان استان ای جاده نقل و حمل و حری

کند.خودآنازراکشوریانیرشهایراهرویهکیفیارتقای

راهدا کل ماههرمدیر هفت در گفت: استان مواصالتی محورهای در رانندگی سوانح آمار به اشاره با بلوچستان و سیستان استان ای جاده نقل و حمل و ی

جا ورسال هزار یک استان867ی مواصالتی محورهای در تصادف بارفقره مشابه مدت به نسبت که داد و2خ کاهش513هزار نشان26فقره را درصدی

دهد.می

آمار اساس بر همچنین افزود: قانونیکرد جا6درپزشکی سال نخست شه399یرماهه برون های راه در خودرنفر جان بلوچستان و سیستان روستایی و ی

و هزار سه و اند داده دست از با238را قبل سال مشابه مدت به نسبت که شدند مصدوم نیز و499نفر هزار چهار و کاهش37فوتی را20مصدوم درصدی

دهد.مینشان

تص باالتروی انسانی عامل که آنجایی از کرد: انجامریح عالوه کل اداره این دهد می اختصاص خود به را بلوچستان و سیستان رانندگی سوانح علل درصد ین

اجرای نظیر بازدارنده اصالح250اقدامات پوشش، تحت محورهای تمامی در شیارلرزاننده بر300کیلومتر افزون نصب و تهیه شیروانی، شیب 16کیلومتر

بردا بهره جداکننده، حفاظ ازرکیلومتر اجرای32ی و نصب دادن قرار اولویت در و راهی بین رفاهی خدمات مروردر51مجتمع و عبور تخلفات ثبت سامانه

جا طرسال از رانندگی سوانح کاهش بر را خود همت تمام ساری، فرهنگ گیزیق بهره با تلویری برنامه اجرای نظیر ها ظرفیت همه وزی راهبران سیمای یونی

است.بستهبکارآموزاندانشومعلمانآموزشویژهترافیکفرهنگآموزشیهایدورهیرگزارب

راهدا کل محورهایرمدیر شناسایی با کل اداره این در ما همکاران همچنین کرد: اضافه پایان در بلوچستان و سیستان استان ای جاده نقل و حمل و ی

سا آشکار اصالح نظیر ها راه کیفی ارتقای جهت ایمنی اقدامات رانندگی، سوانح بروز نظر از بازبحرانی تصادف، پر نقاط حذف دیدزی، شعاع افزایش و گشایی

است.دادهقرارتوجهموردرامحورهاکشیخطوایمنیعالئمنصبو
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)۱۵:۰۷-۹۹/۰۸/۲۹((اردبیل)ایمنیهایتوصیهرعایتباگرفتگیزگاحوادثکاهشمکتوب؛گزارش

بودند.نزنفر57ومردنفر197تعداداینازاند.دادهدستازراخودجانکسیدکربنومنگازبامسمومیتاثربرنفر254امسالاولنیمهدر

خب گزارش مرگزاربه سیمای و صدا ساری فرهنگ ؛ اردبیل بسزاییزکز تاثیر آن از ناشی حوادث کاهش در طبیعی گاز از ایمن و صحیح استفاده آموزش و ی

دارد.

ش مدیرعامل تعدادراسماعیلی سرما، فصل شروع با سال هر گفت: اردبیل استان گاز بازکت مرتبط ایمنی مسائل به توجهی بی دلیل به هموطنان از یادی

فراوان ضرورت گازسوز وسایل از استفاده در ایمنی نکات رعایت دلیل همین به و میدهند دست از را خود جان یا شده حادثه دچار طبیعی، گاز از استفاده

دارد.

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره آمارهای قانونیمطابق امسالپزشکی اول نیمه در ، من254کشور گاز با مسمومیت اثر بر جانونفر کسیدکربن

بودند.نزنفر57ومردنفر197تعداداینازاند.دادهدستازراخود

من گاز با مسمومیت تلفات قبلوتعداد سال مشابه زمان به نسبت مدت این در کربن بیشت14.4کسید که است ذکر قابل است. یافته افزایش آمارردرصد ین

منرد گاز با مسمومیت از دروگذشتگان ایمنی اصول رعایت خصوص در را هموطنان جدی توجه امر این و میباشد سال هر دوم نیمه به مربوط کسیدکربن

میطلبد.گرمایشیوسایلازاستفاده

کل اداره رسانی اطالع و عمومی روابط گزارش به قانونیهمچنین درپزشکی اردبیل، سال12استان را13متاسفانهcoگاز98ماهه ما استانیهای هم از نفر

کشانید.گرمکامبه

میدهد.نشانرادرصدی7.7کاهشآنازقبلسالبهنسبتالبتهکهمیباشداسفندودیبهمربوطآمارینربیشتتعدادایناز

مون گاز خروج راه شدن پومسدود خوراک اجاقهای از استفاده استاندارد، غیر دودکشهای از استفاده علت، هر به کربن گرمایش،زکسید برای دودکش فاقد ی

میباشند.گرفتگیگازحوادثوقوععلتهایینرمهمتازحمامداخلدرآبگرمکنقراردادننیکی،پیکگازهایازاستفاده

هستند.مندبهرهطبیعیگازنعمتازاردبیلاستاندرکرمشتمیلیوننیماکنونهمگفت:اردبیلاستانگازکترشمدیرعامل

مشت تعداد افزایش و استان سطح در گازرسانی شبکههای گسترش به توجه با افزود: شدهراسماعیلی اعالم آمار براساس گذشته سالهای در طبیعی گاز کین

است.یافتهکاهشیرچشمگیمیزانبهطبیعیگازازناشیحوادثمیزان

سا فرهنگ پیشگیزوی هدف با را طبیعی گاز از صحیح و ایمن استفاده گذارتری تاثیر از یکی حوادث، از شری این اقدامات داشت:رین اظهار و برشمرد کت

مشت افزایش و استان محروم مناطق به گازرسانی افزون روز پیشگیرتوسعه هدف با طبیعی گاز از صحیح استفاده آموزش به نیاز طبیعی گاز جدید یرکین

ش و سازد می آشکار پیش از بیش را گاز از ناشی حوادث تهیهراز با اخیر سالهای طی دارد حوزه این در که اجتماعی مسئولیت به توجه با استان گاز کت

ش این کارشناسان حضور با و آموزشی سارمحتواهای فرهنگ به نسبت گازسوز وسایل از استفاده صحیح آموزش و مدارس و مساجد در رسانیزکت اطالع و ی

است.نمودهاقدامگازازایمنوبهینهمصرف

تمهیدات با استان در دما کاهش و هوا برودت رغم علی افزود: سال، سرد فصول از گذر جهت ستادی و عملیاتی واحدهای کامل آمادگی اعالم با اسماعیلی

برنامه مجزیرو نیروهای توان از مندی بهره با و خصوص این در گرفته انجام های مشتی ایمن و مستمر ، پایدار گاز تأمین برای اهلل انشاء مشکلیرّرب، کین

داشت.نخواهیم

ش عامل مشترمدیر از را ایمن و بهینه مصرف اردبیل استان گاز گازرکت به مربوط حوادث افزایش شاهد سال سرد فصول در گفت: و خواست طبیعی گاز کین
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عمدت که هستیم انگاطبیعی سهل از ناشی سارًا فرهنگ بر عالوه راستا این در که باشد می تجهیزات از ناایمن استفاده و طبیعی،زی گاز از ایمن استفاده ی

مشت کلیه استفادهراز استاندارد تجهیزات از و فرموده رعایت را ایمنی مسائل خدادادی نعمت این از استفاده در پیش از بیش کرد درخواست استان در کین

نمایند.

شه گاز ایمنی نکات رعایت ضرورت خصوص در مشتراسماعیلی گفت: خودری خانه گرمایشی وسایل همه سرما فصل رسیدن از پیش بایستی طبیعی گاز کین

شوند.مواجهسرمافصلدرمشکلینرکمتباتاکنندسرویسرا

ت هوا با شود منتشر هوا در گاز که زمانی افزود: بهروی طبیعی گاز گیرد، آتش اشتعال قابل منبع یک یا آتش شعله به رسیدن صورت در میتواند و شده کیب

میشود.بیهوشیموجبوبردهمیانازراهوانژاکسیشود،جمعبستهفضاییدریادزمقداربهکهصورتیدرامانیستسمیوجههیچ

ش برایرمدیرعامل آن از انشعاب گرفتن و شیر یک از استفاده افزود: شود، وصل مستقل شیر یک به باید گازسوز وسیله هر اینکه بیان با اردبیل استان گاز کت

د با باید نیست استفاده مورد که شیرهایی اینکه بر تاکید با اسماعیلی است. ممنوع و غیراستاندارد گازسوز وسیله وسیلهرچند هر گفت: شود، مسدود پوش

است.شکلHکالهکبامستقلدودکشینیازمندآبگرمکنویربخانظیرگازسوز

شوند.مطمئنآنمحکماتصالازودادهقراربازدیدموردگاههرچندرادودکشباگازسوزوسیلهاتصالمحلتاخواستکینرمشتازهمچنینوی

بخا دودکش کالهک اینکه بر تاکید با مسئول مقام خودراین جای در کالهک این که شود بررسی باید گفت: گیرد، قرار بازدید مورد باید دورهای شکل به نیز ی

باشد.نشدهجابجاطوفانوبادتوسطوباشدگرفتهقرار

سبب دودکش کالهک نبودن که چرا داد قرار خود جای در را آن باید باشد شده جابجا یا نبوده خود جای در کالهک که صورتی در افزود: باره این در اسماعیلی

جل سبب دودکش انسداد و میدهد افزایش را آن انسداد احتمال و شده دودکش داخل فضای به باران و برف همچنین و خارجی اجسام شدن ازرگیووارد ی

شد.خواهدساکنانگرفتگیزگاوگازسوزوسیلهناقصسوختننتیجهدرواحتراقمحصوالتخروج

در گاز کردند احساس و شدند گاز نشت متوجه شهروندان که صورتی در گفت: و پرداخت شود، انجام باید گاز نشت زمان در که ایمنی نکات آموزش به وی

کب زدن یا و سیگار کشیدن از کرده، باز را پنجرهها و دربها باید ابتدا است، شده پر آنها خانه فضای برداخل کلید یا و برقیریت لوازم کردن روشن یا و ق

نیاورند.وجودبهرااشتعالیقابلمنبعهیچتاکنندیرخوددا

ش عامل بخارمدیر لوله که شوند مطمئن باید شهروندان : کرد توصیه اردبیل استان گاز میکنندرکت کار درست و است نشده مسدود خانه هواکشهای و ی

شود.منتقلبیرونبههاهواکشاینازبهراحتیبتواندبخارودوداینکهتا

و ایمن و کامل سوخت برای هوا وجود چون دارند، نگه تمیز همیشه را مناسب سوخت برای هوا خروجی و ورودی مدخل باید افراد : کرد خاطرنشان وی

است.الزمشومینههاویربخادرکسیدکربنومنکاملخروج

محیط و ایمنی بهداشت، رئیس شزفیضی مونریست گفت: اردبیل استان گاز گاوکت کربن بهزکسید جهت همین به میباشد بو و عالیم بدون و سمی ی

میشود.خونگلوبینوهمجذببیشتربرابر250محیطدرشدهمنتشرکربنکسیدومونگازوشدهمشهورخاموشگرم

کنت دودکشها باید سوز گاز وسایل از ایمن استفاده برای افزود: سوز گاز وسایل نصب در ایمنی نکات رعایت بر تاکید با کشروی دود کالهک حتما شود، Hل

کنت را بام پشت در کالهک صحت وتندباد بادی روزهای در متر، یک بام پشت از آن ارتفاع بخارباشدو رابط لوله کنیم، رفاهرل دمای باشد، گالوانیزه حتما ی

کنیم.تنظیمسانتیگراددرجه60تا50بینراموتورخانهدمایبایدبنابرایناستدرجه21تا18

غ فوردکتر و اورژانس رئیس مونریبانی با مسمومیت گفت: نیز استان پزشکی های منگی،ویت و گیجی جمله از دارد سرماخوردگی همچون عالیمی کسیدکربن

تا کنیم باز را ها پنجره بالفاصله گرفتگی گاز عالیم مشاهده صورت در که تشنج اغماو و هوشی بی نهایت در و شکم درد و سردرد بعضا و حالی بی و ضعف

کند.پیدایانرجسالمهوای

دبیل)(ارایمنیهایتوصیهعایتربافتگیگرگازحوادثکاهشسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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غ صورتردکتر در تا شود خوابانده باشد تر پایین سرمصدوم که حالی در چپ سمت ترجیها طرف یک به است بهتر شود بیهوش مصدوم اگر داد: ادامه یبانی

نشود.گرموهواییراهشدنبستهموجبمعدهمحتویاتخروجواستفراغ

رفاهدمایرعایت

است.طبیعیگازجوییصرفهراهکارهایینرمهمتازیکیسازمانهاولزمنادررفاهدمایرعایت

ش بینرمدیرعامل رفاه دمای رعایت همچون ساده بسیار نکات رعایت با گفت: استان گاز زمستان،21تا18کت فصل در گرم لباس پوشیدن سانتیگراد، درجه

بود.خواهیمطبیعیگازمصرفچشمگیرکاهششاهدمحیط،فضایبامتناسباستانداردسوزگازوسایلوضخیمپردههایازاستفاده

از بیش حاضر حال در اینکه بیان با مشت500اسماعیلی دارهزار استان در طبیعی گاز ازرک اقداماتی با میتوانند سازمانها و ادارات مسئوالن گفت: یم،

ادا وقت آغاز از قبل ساعت یک گرمایشی وسایل نمودن روشن ادارقبیل وقت پایان از قبل ساعت یک آنها نمودن خاموش و وسایلری نمودن خاموش ی،

سا بهینه تعطیل، روزهای در شزگرمایشی توسط موتورخانهها کلیه فنی معاینه انجام و ایران،ری استاندارد ملی سازمان سوی از شده صالحیت تائید کتهای

دمای و بسته و داخلی فضاهای در رفاه دمای س18رعایت عمومی فضاهای و راهروها در گراد سانتی چشمگیردرجه جویی صرفه گازرپوشیده، مصرف در ی

باشند.داشتهطبیعی

اطمینان و کورهها زدایی رسوب خصوص به شوفاژخانه، جمله از مسکونی مجتمعهای گرمایشی سامانههای مجموعه کامل سرویس و تعمیر داشت: اظهار وی

فل بستهای از استفاده موجود، تجهیزات سایر و مشعلها سالمت لولههایزاز از نکردن استفاده استاندارد، شیلنگ و یکآی از نکردن استفاده و کاردئونی

باشند.داشتهتوجهآنهابهکینرمشتبایدکهاستنکاتیدیگرازگازسوزوسیلهچندبرایگازشیر

ش عامل طرمدیر اردبیل استان گاز سارکت بهینه تجازح و مسکونی واحدهای موتورخانههای طری این نمود: ابراز و کرد عنوان راستا همین در را ضمنری ح

ه نیز اقتصادی لحاظ از خانوار گاز مصرف در جویی کمتزصرفه انررینه سبد به را هدرژی کاهش و تاسیسات عمر افزایش موجب و نموده تحمیل خانوار ی

میشود.موتورخانههادریژانررفت

ش عامل حضورمدیر غیر خدمات ارایه با رابطه در اردبیل استان گاز بیمارکت شیوع به توجه با بیماری شیوع به توجه با گفت: کرونا حفظری ضرورت و کرونا ی

کا و شهروندان شرسالمت این خدمات تمامی غیرحضورکنان، صورت به شرکت وبسایت به ورود با میتوانند شهروندان کلیه و میشود ارائه استانری گاز کت

باشند.داشتهدسترسیوببستردرشدهارایهخدماتبهاشتراککدنمودنواردباوالکترونیکیخدمتمیزمنویقرطازاردبیل

عمدت که هستیم طبیعی گاز به مربوط حوادث افزایش شاهد سال سرد فصول انگادر سهل از ناشی راستارًا این در که میباشد تجهیزات از ناایمن استفاده و ی

سا فرهنگ بر مشتزعالوه کلیه از طبیعی، گاز از ایمن استفاده استاندارد،ری تجهیزات از استفاده و ایمنی موارد رعایت به میشود درخواست استان در کین

ه شاهد آینده در تا باشند داشته دقیق و خاص رسانیرتوجهی خدمات موجب بهینه مصرف رعایت با و نباشیم طبیعی گاز ناایمن مصرف از ناشی حادثه گونه

شویم.کانرمشتبهگازکترشمطلوبوپایدار
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/۹۹/۰۹(رضوی)خراسان(قدیمیدوستیکمالقاتتلخ؛خاطراتکالبدشکافیمشهد/قانونیپزشکییحرتشسالنازفارسگزارش
۰۱-۰۶:۵۰(

عرفانی سعید روی16دکتر قدیمیاش دوست مشاهده ناتوانند، آنها واگویه از جان بی اجساد که باشد رازهایی روایتگر قانون برای تا کرده تن بر را قانونی پزشکی لباس است سال
است.شدهماناذهنشدرکهاستخاطراتیینرتلختهمکار،یکناگهانیفوتعلتتعیینوبچههاکالبدشکافییح،رتشتخت

خب گزارش تشرگزاربه سالن مشهد، از فارس کهری است جایی همان است، ترسناک خیلیها برای هم نامش شنیدن حتی که جایی قانونی، پزشکی یح

رازهای روز هر که سالنی نمیرود، آنجا به خودش پای با رویزهیچکس دفاع بی و آرام حق صاحبان میدارد، بر جنایتها از پرده و میکند مال بر را یادی

ندارند.خودازدفاعبرایصداییوجاندیگرکهکسانیحقشود،پایمالحقیمباداتاباشندقویبایدکهآدمهاییدستانبهمیسپارندتنیحرتشتخت

سهگانه از اول قانونیگزارش دکترپزشکی یک تلخ قانونی«خاطرات سالنپزشک معاون با قسمت، دومین در بار این و بود نیشابور» قطار انفجار از

میخوانید.ادامهدرکهمیکنیمگووگفتفوت،علتتعیینکمیتهدبیرورضویخراسانقانونیپزشکییحرتش

به پرسنل، از نفر دو راهنمایی با و میدهم تحویل را تشزگوشی سالن به ورود از هستند نگران مدت تمام میرویم، زمین راریر پلهها نکنم، ضعف و غش یح

شود.چنداندونگرانیشانتااستکافی«نه»همینونهمیگویمدیدهای؟نزدیکازمردهحاالتامیپرسندمیرویم،پایینآرام

دیگ آن و هستند سیاه کاور داخل هنوز نفر دو تخت، سه روی میرسیم، تشرباالخره منتظر کاور از بیرون اجازهری اما شوم نزدیکش میخواهم است، یح

کا صحبتهای طبق دیگرنمیدهند، آن خورده، تیر یکی جوانند، اما سه هر سالن، روان،رکنان و اعصاب ناراحتی اثر بر هم یکی و درآمده پا از چاقو ضرب به ی

است.دردناککهصحنههاییمیکنم،کارشانرابزاوخونیبندهایپیشبهگذرانگاهیاست؛دادهپایانزندگیشبهوآویختهداربهراخودش

کنیم.صحبتاجسادازدورفضاییدروبرویمکارشاتاقبهمیکندپیشنهادشوم،همکالمیحرتشسالنمعاونبامیخواهم

سال از عرفانی، سعید حرفه16یعنی83دکتر این به ورودش نحوه مورد در است، فوت علت تعیین کمیته دبیر که او است، شده شغل این در وارد پیش سال

دکتر یک هم خودش که خانوادگی دوستان از نفر یک توصیه به کردم تمام را عمومی پزشکی که زمانی قانونیمیگوید: سالپزشک از شدم، کار این وارد بود

هستم.اینجاشودمیسال11ًاحدودکهاالنتا88سالازوچنارانقانونیپزشکرئیس88تا86سالازبودم،بجنورد86تا83
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تش سالن یکرمعاون که سوال این به پاسخ در و میداند دیگران حقوق احقاق و حقیقت کشف در را کار این جذابیت قانونییح، تشپزشک سالن چهردر یح

تشرکا کار فقط اینجا در ما میکند: اظهار میدهد، انجام فوت،ری علت کمیته در بعد و میشود مشخص فوت اولیه علت شکافی کالبد با میدهیم، انجام یح

میشود.همزندهافرادشاملمراجعاتمازبخشیکههستمهمکشیکپزشکانهمکارانجزومنالبتهمیرسد.تاییدبه

ش برایم فوت، علت تعیین زمان درباره عرفانی سردکتر یک میدهد: سرح یک اما میشود مشخص شکافی کالبد در فوت علل از استری ممکن هم دیگر ی

بردا نمونه و بندی جمع و باشیم داشته را سوابق باید یعنی نشود، مشخص شکافی کالبد میدهیم،ردر انجام شناسی سم آزمایشهای نهایت در و میکنیم ی

حدودا دفن، جواز صدور و فوت علت تعیین و معاینه تا جسد ورود زمان از میشود مشخص شکافی کالبد در که مواردی3تا2آنهایی اما میبرد. زمان ساعت

میبرد.زمانهمبیشترحتیگاهیوماه3تا2میانگینیستها،ژپاتولوکمتعدادویهاربردانمونهحجمبهتوجهبامیشویمیربردانمونهبهمجبورکه

تش سالن در را همکارانش و او که خطراتی کالبدشکافیراز در داشتم دستکش الیه سه که این با امروز من خود میدهد: پاسخ میپرسم؛ میکند، تهدید یح،

جسد خون و شده پاره دستکشها شدم، متوجه خورده گلوله سوزجسد سر کار حین در است ممکن است. رفته ناخنم کند،زیر برخورد دستانمان به تیغ و ن

بیما سایر یا کرونا به مبتال که باشد فردی جسد از ذرات این شاید کنیم، تنفس را میشود پخش هوا در که ذراتی است ممکن مسرحتی و عفونی یریهای

شود.منتقلمابهوباشد

تش سالن در کار برای را او همکاران انگیزه نتوانسته هم کرونا شیوع عرفانی، دکتر گفته حفظرطبق و کرونا شرایط خاطر به اینجا هیچکس کند، سست یح

میدهند.انجامراخودشانکارعشقباهمهواستنکردهمرخصیدرخواستخودش،جان

تش سالن ،رمعاون باشد داشته ایدز یا هپاتیت جسدی است ممکن حال هر به چون داشتیم تمهیداتی هم کرونا بحث از قبل ما میگوید: ادامه در یسکریح

باشد.شدهبیشترماتوجههموامکاناتهمشایداست.شدهبیشترکروناشروعزمانازکهیمردایرتدابیهمماداردوجودانتقال

استسختخیلیبرایمبچههاجسدرویکار

تش سالن در آمده پیش حاال تا میپرسم عرفانی دکتر از ولیروقتی داد انجام باید را کار میدهد: پاسخ کنید؟ کار جسدی روی نتوانید روحی لحاظ به یح

در ببرم. یاد از را کردهام روز آن در که کارهایی همه میآیم بیرون سالن از وقتی میکنم سعی من است. سخت خیلی بچهها جسد روی کار شخصا من برای

کا موضوعات درمورد وقت هیچ و میدانند هم چیرخانواده نمیکنند.زی سوال اصال افتاده اتفاق قتلی امروز که باشند شنیده اگر حتی نمیپرسند، من از ی

باشند.رسیدهقتلبهاگرخصوصبهشدهحکذهنمدربچههاجسدهایاکثراسالهااینهمهدرولی

سازمان فوت علت تعیین کمیته قانونیدبیر خبرهاییپزشکی مورد در و هستند کنجکاو همه میگوید: شغل این با آشنایان برخورد خصوص در رضوی خراسان

دارد.وجودسوالهمهبرایاست.چطورروحیهاتیاافتادهاتفاقیچهاینکهمیپرسند.سوالمیشنوندکه

تش سالن در را ما سالهاست آنچه میدهد: ادامه البتراو عادی مردم ترسناک(برای ظاهر به محیط این به را پایمان صبح روز هر و کرده پایبند میکشاند،هیح (

رارشی از پرده شکافی کالبد با توانستهایم میبینیم که است زمانی ما کار لذتهای از یکی کردهایم، حس کارمان در وجود تمام با که است بردازینیهایی یمری

با اولیه برداشت با بازکه ولی است خودکشی صحنه، از اولیه برداشت که میآید پیش گاهی مثال کند، احقاق را حقی و است متفاوت قتل قاضی و پرس

سا صحنه با قاتل و بوده قتل که میشود مشخص ما شیزبررسی خاطرات بیشتر دهد؛ جلوه خودکشی را موضوع خواسته کاری تشرین اتاق اینرکنان از یح

دلشان حال کنند ایجاد دیدگاه تغییر کارشناسی نظر اعالم با و ببرند پنهان جنایتی و ظلم به پی بیجان، جسمی شکافتن با میتوانند اینکه از است، جنس

میشود.خوب

استرفتهبینازنرمشاننسوجکهاجسادی

تش سالن به که شایدراجسادی و هفتهها روزها، که میکنند روایت اجسادی از من برای همکارانش و دکتر نیستند، کامل و تازه هم همیشه میآورند یح

میشوند.آوردهاینجابهفوت،علتتعیینبرایوکشفخاکیرزیاچاهتهزاقبلسالهاوماهها
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تش سالن میکنیمرمعاون اعالم را میبینیم آنچه گزارش فقط ببینیم، جمجمهاش در شکستگی یک اگر میشوند فاسد و صابونی که جسدهایی میگوید: یح

م علت نرم، نسوج نبود دلیل به است ممکن چون بدهیم، قطعی نظر نمیتوانیم فوت علت درباره باشدرو نمانده باقی مردگی خون دیگر ولی باشد خفگی گ

م علت است ممکن جمجمهاشریا که مینویسیم قاضی ذهن شفافیت برای فقط و میزنیم تعیین غیرقابل و نمیکنیم قضاوت پس باشد، چاقو ضربات گ

های رشته کردن جدا با دنیا در است. مDNAشکسته ثانیه و دقیقه حتی دررمیتوانند و مان امکانات به توجه با ما حال عین در کنند مشخص هم را گ

دهیم.میانجامراتشخیصینربهتتجربهمانکنارش

یح!رتشتخترویقدیمیدوستمشاهدهصحنه؛ینرتلخت

سعی اینکه دلیل میگوید:به سوال این به پاسخ در نه؟ یا است کرده کالبدشکافی هم را معروفی شخص جسد حاال تا عرفانی دکتر بدانم است جالب برایم

چی بهزمیکنم مربوط شده ماندگار ذهنم در که صحنهای ولی نمیآید خاطرم به نماند یادم به تش11ی سالن وارد وقتی صبح روز یک است، قبل یحرسال

تش تخت روی بودم بیخبر او از مدتی که را قدیمیام دوست و همکالسی جسد خیلیرشدم، تجربه بود؛ داده دست از را جانش تصادف اثر بر او دیدم، یح

بود.وحشتناکی

سرد کند، صحبت بیشتر تلخ تجربه این درباره نمیخواهد شاید و شده منقلب که متوجهم برمیگرداند، پنجره سمت به را رویش و میکند سکوت گمرلحظاتی

جا زبانم بر کلمهای اما کنم عوض را حرف باید برمیشوم رشته خودش بعد کمی نمیشود، درمانری کلینیک من میدهد: ادامه و میزند پیوند را کالم یده

آخ برای را معتادم مراجعان از مورد چند حاال تا دارم، هم اثرراعتیاد بر بعد و میکنند رها نیمه را درمان فرآیند آنها از بعضی کردهام؛ مالقات اینجا بار ین

مصرف« و آخزُاوردوز» میشود این و میدهند دست از را جانشان مواد، داشتندریاد اراده کمی اگر چون است سخت برایم هم آنها شکافی کالبد ما؛ دیدار ین

کنند.استفادهحیاتفرصتازوباشندزندهسالسالهایمیتوانستند

مرس بود، نشده داده تشخیص متاسفانه که داشت قلبی مشکل هم اینجا پذیرش بخش در خودمان همکاران از یکی میگوید: و میدهد تکان خیلیری گش

همکا کن تصور طبعا و کردم شکافی کالبد هم را او بود، مقدمه بی و سخترناگهانی چقدر کنی کالبدشکافی بخواهی را کردهای علیک سالم او با قبل روز که ی

تش تسلیم دفاع بی و مظلوم که آدمهایی زبان از تا نشود پایمال حقی تا باشیم قوی باید ما ولی است جانفرسا مرو از قبل آنچه شدهاند، سرشانریح بر گ

بگوییم.آمده

تش سالن در کار مطمئنم حاال میرسد، پایان به عرفانی دکتر با مرحرفهایم تنها نه قویترریح، انسانهایی آنها از بلکه نکرده عادی همکارانش و او برای را گ

پنهان.حقایقکشفبرایاست،گشانرمازبعدآدمهازندگیناگفتهداستانهایدقیقروایتهنرقانونیپزشکیاست؛ساختهقبلازمهربانترو

==================

مومنیانمعصومهاز:گزارش

=================

70068پیام/انتهای

فارسپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۹:۱۲-۹۹/۰۹/۰۱(یافتکاهشدرصد۳.۵کرمانقانونیپزشکیدرنزاعبامرتبطموارد

مدی - ایرنا - کاهشرکرمان از کرمان استان قانونی پزشکی در۳.۵کل نزاع با مرتبط ارجاعی موارد جا۶درصدی سال نخست قبلرماهه سال مشابه مدت به نسبت استان این در ی
داد.خبر

تش ضمن ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز آمیان عملکردرعباس کل۶یح اداره قانونیماهه باپزشکی مرتبط ارجاعی فوت موارد افزود: کرمان استان

است.داشتهکاهشدرصد۲۱قبلسالمشابهمدتبهنسبتیرجاسالنخستماه۶دررانندگیحوادث

است.بودهروبرودرصدی۲۴کاهشباقبلسالمشابهمدتبهنسبتمدتایندرنیزرانندگیحوادثبامرتبطارجاعیمصدومانکرد:خاطرنشانوی

قانونیکلرمدی سهپزشکی افزایش به کرمان طیاستان کار حوادث با مرتبط ارجاعی مصدومین جا۶درصدی سال اول سالرماهه مشابه مدت به نسبت ی

در کار حوادث با مرتبط ارجاعی های فوتی داشت: اظهار و کرد اشاره کاهش۶قبل با امسال شده۱۴ماهه مواجه قبل سال مشابه مدت به نسبت درصدی

است.

در اینکه به اشاره با جا۶آمیان سال نخست سرماهه معاینات های حوزه قبل سال مشابه مدت به نسبت کلری اداره قانونیپایی باپزشکی کرمان استان

است.بودهقبلسالازکمترپرونده۱۴۰وهزارسهمطروحههایپروندهتعدادرابطهایندرکرد:عنواناست،شدهمواجهمراجعاندرصدی۶.۸کاهش

است.بودهمورد۵۴۸وهزار۳۳یرجاسالابتدایماه۶درنیزکرماناستانقانونیپزشکیمعایناتبخشپاییرسمراجعینتعدادکرد:بیانوی

قانونیکلرمدی طیپزشکی شد: یادآور کرمان جا۶استان سال ابتدای تشرماه تاالرهای کلری اداره قانونییح کرمانپزشکی کاهش،۶بااستان درصد دهم

است.شدهمواجهکمترفوتیموردهشتبامعادل

ایسنایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۱۰-۹۹/۰۹/۰۱(مازندران)(یرسالجامهرماهدرنزاعدرصدییکافزایشداد:خبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

سالجا ماه مهر شده انجام معاینات آمار : ،گفت مازندران قانونی پزشکی کل هزاررمدیر را استان در درصد900ی یک قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این : افزود و کرد اعالم نفر
داشت.افزایش

هستند.نزمابقیومردنفر244هزارشدهاعالمموارداز:کردیحرتص،عباسیایلناخبرنگارگزارشبه

بیشت گزارش این اساس بر گفت: ساروی شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع بارین ومیاندرود با207ی آمل بابل152، کمت126و و شهررنفر در نزاع موارد ین

است.شدهنفرثبت19باسوادکوه

کل قانونیمدیر دپزشکی و نزاع اینکه بر تاکید با مازندران بیشترگیراستان مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین تصپزشکی ، قابلراست :بخش کرد یح

د و نزاع وقوع دنبال به افراد از مراکزرگیرتوجهی به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی آسیبپزشکی میزان و نوع اساس بر که شود می ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازاتقانونبهتوجهبادیدگی

زندگی های مهارت آموزش با میتوان : گفت و دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پائین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی استان اجرایی مقام این
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د جای به افراد تا برد باال استرس شرایط در را افراد تحمل میزان پایین سنین در خصوص فیرگیربه رازی بین ما فی مشکالت تفاهم و گفتگو ، بحث با ، یکی

کنند.فصلوحل

مازندپیامیرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۳۸-۹۹/۰۹/۰۱(مازندراندریرگیردونزاعافزایش

داشت.افزایشدرصدیکپارسالمشابهمدتبامقایسهدرکهشدانجاممازندراندرامسالماهمهرنزاعمعاینه900وهزار

سا از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش کلربه مدیر عباسی علی دکتر ، قانونیی وپزشکی هزار اینکه بیان با نزاع900مازندران معاینه

هزار گفت: داشت، افزایش درصد یک پارسال مشابه مدت با مقایسه در که شد انجام مازندران در امسال ماه مرد244مهر نزاع برای شده معاینه افراد از نفر

بودند.نزبقیهو

بیشت افزود: ساراو شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع بارین میاندرود و با207ی آمل بابل152، کمت126و و بارنفر سوادکوه شهر در نزاع موارد ثبت19ین نفر

است.شده

یافتکاهشمازندراندریرگیردونزاع

کل قانونیمدیر دپزشکی و نزاع اینکه بیان با بیشترگیرمازندران مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین بهپزشکی افراد از توجهی قابل بخش گفت: است،

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

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازات

در خصوص به زندگی مهارتهای آموزش با داد: ادامه و دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پائین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی عباسی دکتر

د جای به افراد تا برد باال استرس شرایط در را افراد تحمل میزان میتوان پایین فیرگیرسنین وزی حل را بین ما فی مشکالت تفاهم و گفتگو بحث، با یکی،

کنند.فصل

مپیام/انتهای

نیوزشمالعبارت،یرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

ان)(مازندریلجارساماهمهردراعنزصدیدریکایشافزداد:خبرانمازندرقانونیشکیپزکلمدیرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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