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ستادیاخبار

خوردهاند!شکستساماندهیحهایرطهمهجنسی/آزارهایتازبالهسطلدرکردنپرتازکار،کودکانآزارکار:کودکانیریاشبکه
)۹۹/۰۹/۰۱-۱۱:۳۶(

یابد.افزایشیافتهسازمانگونهایبهنظارتهابایدکرداعالمودانستیهازیرقانونگومتعددآزارهایقربانیراکارکودکانبیانیهای،درکارکودکانیریاشبکه

است.کردهمنتشربیانیهاییرکودکآزاازیرپیشگیجهانیروزمناسبتبهکارکودکانیریاشبکهایلنا،خبرنگارگزارشبه

بیما رفتار از کلیپی انتشار شاهد اخیر روزهای «در است: آمده بیانیه این است.ردر آورده درد به را ما همه قلب که بودهایم کار کودکان با رسان آزار افراد گونه

» خوردن به بار یک میشوند، آزار قربانی پیش از بیش آنها و رفته بین از کار کودکان برعلیه خشونت و آزار گونه هر قبح بارمتاسفانه و کردند مجبورشان ُگل»

تف بساط تا کردهاند پرت میجستند، آن در را خانواده و خود نان که زبالهای سطل در آنان کودکانردیگر جنسی آزار هم اکنون و شود فراهم عدهای عیش و یح

خط زنگ و… طالق و اعتیاد و جنایت و جرم افزایش همراه به دست این از رفتارهایی هستیم. شاهد را عام مالء اساسردر بر اینکه باشد. باید ما همه برای ی

عصبانیت ایران کشور گالوپ؛ موسسه روزانهراعالم ثبت و دارد را جهان مردم ج1600ین و ضرب به منجر نزاع دررمورد قانونیح سال(پزشکی آمار یا96در و (

آزا کودک افزایشی آمار اخباراعالم و… جامعه در هشداری باید و است کننده نگران بسیار باشد.ری امور متولیان و تصمیمسازان و سیاستگزاران برای جدی ی

آسیبپذیرت همواره کار کودکان میان این هردر مقابل در جامعه اقشار اینرین متاسفانه که بودهاند جنسی و جسمی آزارهای و سوءاستفاده و خشونت گونه

میدهد.نشانراخودیانتررعصورتبهاخیرسالهایدرموضوع

یا پیشگیرشبکه جهانی روز آستانه در کودکان حامی مردمنهاد سازمان دهها از متشکل کار کودکان آزاری کودک از تشدیدری از تاثر و تاسف ابراز ضمن ی

میرساند:استحضاربهرایرزمواردکارکودکانیززعونحیفجانوتنبرآزاروخشونت

افشاگ1 شد، منتشر کار کودکان آزار کلیپهای از تاکنون مجار-آنچه فضای گسترش خاطر به آن هیچگونهزی است. بوده کودکان اشتغال آشکار اقسام از و ی

گارآما در کودکان این که میدهد نشان ما بررسیهای نیست، موجود آن پنهان اقسام در کار کودکان تعداد از بدتزگاههایری به مخوف و وجهریرزمینی ین

د اندک دستمزد و داشته طوالنی کار ساعات است، کننده نگران بسیار جسمی سالمتی و کار ایمنی لحاظ از کار شرایط میشوند، میکنند،راستثمار یافت

ندارند.راآزارهاگوییزباتوانآنانازیربسیاومیشوندمتحملراجنسیوجسمیآزارهای

کا2 آن اساس بر که رسید تصویب به کودکی حقوق ضد قانون ششم مجلس خا10یرزگاههایر-در کار قانون شمول از کهرنفر است حالی در این و شد ج

کا در کودکان کازگاههایراغلب و میشوند، گمارده کار به نفر ده ازریر بیش هم خانگی خا50گاههای کار قانون شمول از که است بارتررسال تاسف است. ج

نداشتهاند.مصوبهاینحذفوکارکودکانوضعیتبررسیبرایدغدغهایمجلسمختلفادوارنمایندگانگویاتاکنونششممجلسازکهاستآن

مجو3 نباید اخیر کلیپ وسیع جمعآوز-انتشار تداوم برای جلری بهانه به خیابانی کودکان بیهدف و کور شماررگیوی پر حضور چراکه باشد آنها آزار از ی

تق خیابانهای سطح در کار ازرکودکان بیش شکست گویای ایران شهرهای تمام بارط30یبا خیابانی» کودکان «ساماندهی مختلف عناوین تحت دولتی ح

تفاو بار این و است بوده هنگفت بودجههای طصرف این اجرای که است این شاید قبل دفعات با آن واگذاررِت «ساماندهی» کار پیمان و کار مقاطعه به را ح

واگذا البته که پیمانکارکردهاند به اجتماعی مهم مسئله یک هرری از پس میدهد نشان ما کارشناسان بررسیهای تمام است. فراوان پرسش و تامل جای ی

ط اجرای آوربار جمع کارحهای میشوند. رانده مخوفتر و پنهان اشتغال سمت به کودکان بهری، انداختن چراغ به تمایلی هیچگاه امور متولیان که گاههایی
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نیست؟عجیبکمیساله20غفلتاینآیابراستینداشتهاند،راآنها

تو4 نبود در فقرا آن طی در که است مختلفی عوامل محصول کودکان کار که کردهایم اعالم منزلتز-بارها و دانش از و شده رانده حاشیه به ثروت عادالنه یع

دادن سوق و فقرا» اجتماعی طبقه «حذف به منجر فراگیر بیعدالتی این اخیر سالهای طی در جامعهشناسان گفته به و ماندهاند محروم رفاه حداقلهای و

فرایند، این در که میآورند روی غیررسمی اشتغال به میکند، تالش خود بقای برای فقط حاال که شدهای رانده حاشیه به طبقه این است. شده حاشیه به آنان

میکند.سنگینیکودکاننحیفشانههایبرخانوادهمعاشتامینازمهمیبخش

سال5 از ما کشور که کودک حقوق جهانی نامه پیمان مفاد جمهو73-برابر اساسی قانون سیام اصل و است آن اجرای به آموزشرمتعهد ایران، اسالمی ی

اجبا و رایگان تحصیل اجبارو آموزش مسئول را خود دولت چنانچه است، کودکان همه حق کیفیت با و اجتماعیری طبقه به توجه بدون کودکان همه ی

کا در کودکان حضور از تبعا کند، فراهم همگان برای را تحصیل حداقلی شرایط و بداند جنسیت و ملیت چشمگیزگاههایرو نحو به خیابانی و زمینی یریر

شد.خواهدکمترنیزبیپناهکودکانپنهانوپیدادلخراشآزارهایصورتآندروشدهکاسته

دستگی6 و آزاردیده کودکان از دلجویی نمیدانیمر-ما کودکان علیه بر افزایش به رو آزار و خشونت نهایی راهحل را آنها به رسانان آزار مجازات حتی و ی

دا اعتقاد بهرو باید پیگیریم و روانکاوی با است بدیهی شود، پرداخته جامعه ذیل تا راس از خشونت رواج آزارریشههای کودک افراد این همه گذشته ی

آزا «بیجه»، مانند افراد این از تعداد چه که شد خواهد ورمشخص جنسی آزار مختلف اقسام از یکی قربانی زندگی مختلف مراحل در خود کودکان، معروف گر

بودهاند.و…تبعیضوخشونت

و امنیت تامین برای شرایطی اتخاذ به را مسئولین و دولتی متولیان نقش و کرده محکوم را کار کودکان برعلیه بیپایان خشونتهای دیگر بار یک پایان در

برخوردا و تحصیل و زندگی امکان برای برابر شرایط ایجاد همچنین و کودکان همه از کودکانرمحافظت همه برای آرامش و آسایش و رفاه حداقلهای از ی

میشویم.»یادآورملیتوجنسیتازغرفاراکشورمانیززع

-آنالیناقتصادعصرگرنیوز،رکایرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۱۱:۰۷-۹۹/۰۹/۰۱(مازندران)()99(یرسالجامهرماهدرنزاعدرصدییکافزایش

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:کردیحرتصعباسیدکتر،استانقانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطگزارشبهنیوز؛وارش

بیشت گزارش این اساس ساربر شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع بارین ومیاندرود با207ی آمل بابل152، کمت126و و بارنفر سوادکوه شهر در نزاع موارد ین

است.شدهنفرثبت19

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

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

)۱۲:۳۴-۹۹/۰۹/۰۱(مازندراندریرگیردونزاعافزایش

گنمایی:ربز

سا از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش به - مازند کلرپیام مدیر عباسی علی دکتر ، قانونیی وپزشکی هزار اینکه بیان با 900مازندران

هزار گفت: داشت، افزایش درصد یک پارسال مشابه مدت با مقایسه در که شد انجام مازندران در امسال ماه مهر نزاع شده244معاینه معاینه افراد از نفر

بودند.نزبقیهومردنزاعبرای

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
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است.شده

بخوانیدبیشتر

د و کلرگیرنزاع مدیر یافت کاهش مازندران در قانونیی دپزشکی و نزاع اینکه بیان با بیشترگیرمازندران مراکزری به افراد مراجعه دلیل پزشکیین

دقانونی و نزاع وقوع دنبال به افراد از توجهی قابل بخش گفت: مراکزرگیراست، به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی برپزشکی که میشود ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازاتقانونبهتوجهبادیدگیآسیبمیزانونوعاساس

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

خبرنگارانباشگاهمنبع:

خبردوربینیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۱۱-۹۹/۰۹/۰۱(نزاعبدلیلتهرانقانونیپزشکیبهنفرهزار۵۹مراجعه

مهرماه پایان تا فروردین ابتدای از گفت: تهران استان قانونی پزشکی کل مدیر - ایرنا - و۵۹تهران مراجعه۹۱هزار استان قانونی پزشکی مراکز به نزاع از ناشی های آسیب دلیل به نفر
اند.کرده

گزارش ازادارهبه ایرنا شنبه قانونیکلروز تهران،پزشکی مدتاستان این در افزود: فروزش به۹۱هزارو۵۹مهدی نزاع از ناشی های آسیب دلیل به نفر

قانونیمراکز سالپزشکی مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که اند کرده مراجعه تهران مراکز۹۸استان به نزاع دلیل به مراجعان تعداد قانونیکه ۶۴پزشکی

است.یافتهکاهشدرصد۸بودشدهاعالمنفر۴۳۴وهزار

اند.بودهنزنفر۷۵۷وهزار۲۰ومردنفر۳۳۴وهزار۳۸نزاع،ازناشیهایآسیبدلیلبهمراجعانکلازگفت:وی

خبرکیوسکنیوز،منجیلناطقان،نیوز،افکارآنالین،ایرانیرخبپایگاهجم/جامروزنامهپانا/ایلنا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۲۶-۹۹/۰۹/۰۲(استدایرتعطیلی،دوهفتهایندرتهرانقانونیپزشکیمراکز

است.دایرتعطیلی،هفتهدوایندراستانقانونیپزشکیمراکزهمهتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش کلرگزاربه اداره عمومی روابط از نقل به سیما و صدا قانونیی ستادملیپزشکی دستورالعمل به توجه با افزود: فروزش مهدی دکتر تهران، استان

مراکز همه قضاییه، قوه بخشنامه اجرای به نظر و تهران دوهفتهای تعطیلی و قانونیکرونا تکپزشکی راستای در تهران رسانیراستان خدمت و رجوع ارباب یم

انمازندردریگیردرواعنزایشافزمازند:پیام|خبرخبرادامهادامه
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است.دایربهداشتینامههایشیوهرعایتبامراجعانبه

کنند.رعایترااجتماعیفاصلهوبهداشتینامههایشیوهومراجعهقانونیپزشکیمراکزبهماسکباحتماخواستمراکزاینبهمراجعانازوی

)۰۸:۲۲-۹۹/۰۹/۰۲((تهران)نزاعدرصد8کاهش

)۱۳:۴۱-۹۹/۰۹/۰۱((کرمان)یرجاسالدرنزاعبامرتبطارجاعیموارددرصدی3.5کاهش

مدی ایسنا/کرمان - رصد قانونیکلرکرمان کاهشپزشکی از کرمان سالجا3.5استان اول ماهه شش در نزاع با مرتبط ارجاعی موارد بهردرصدی نسبت ی

داد.خبرقبلسالمشابهمدت

تش در آمیان" کلر"عباس اداره ماهه شش عملکرد قانونییح اولپزشکی ماهه شش در رانندگی حوادث با مرتبط ارجاعی فوت موارد افزود: کرمان استان

است.داشتهکاهشدرصد21نیزقبلسالمشابهمدتبهنسبتیرجاسال

سالجا ابتدای ماه شش در نیز رانندگی حوادث با مرتبط ارجاعی مصدومان کرد: خاطرنشان کاهشروی با قبل سال مشابه مدت به نسبت درصدی24ی

است.بودهروبرو

قانونیکلرمدی افزایشپزشکی به کرمان سالجا3استان اول ماهه شش در کار حوادث با مرتبط ارجاعی مصدومین سالردرصدی مشابه مدت به نسبت ی

کاهش با امسال ماهه شش در کار حوادث با مرتبط ارجاعی فوتیهای افزود: و کرد اشاره است.14قبل شده مواجه قبل سال مشابه مدت به نسبت درصدی

سالجا اول ماهه شش در که مطلب این به اشاره ضمن سرآمیان معاینات حوزههای قبل سال مشابه مدت به نسبت کلری اداره قانونیپایی استانپزشکی

کاهش با مطروحه6.8کرمان پروندههای تعداد رابطه این در کرد: عنوان است، شده مواجه مراجعان و3درصدی بوده140هزار قبل سال از کمتر پرونده

است.

است.بودهمورد548وهزار33یرجاسالابتدایماهششدرکرماناستانقانونیپزشکیمعایناتبخشپاییرسمراجعینتعدادکرد:بیانوی

استدایرتعطیلی،دوهفتهایندرانتهرقانونیشکیپزکزامرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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قانونیکلرمدی جاپزشکی سال ابتدای ماهه شش در شد: یادآور کرمان تشراستان تاالرهای کلری اداره قانونییح درصدپزشکی دهم شش با کرمان استان

است.شدهمواجهکمترفوتیمورد8بامعادلکاهش،

پیامانتهای

ایسنامنبع:

)۱۴:۵۳-۹۹/۰۹/۰۱(درمانیمجوزسقط۲۷۲صدورباختند/جاناصفهانیهایزآتشسونفردر۱۰۶امسال؛ماههفتطی

دادهاند.دستازراخودجانسوختگیاثربریرجاسالماههفتدراصفهاناستاندرنفر۱۰۶گفت:اصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی–اصفهان

گفت در پور سلیمانی جاوعلی سال ماهه هفت در زمینه این در داشت: اظهار اصفهان در جنین سقط مجوز صدور آمار خصوص در مهر خبرنگار با ۳۵۰یرگو

بودند.مجوزاینیافتردبرایالزمشرایطفاقدنفر۷۸وشدصادرمجوزنفر۲۷۲برایتعداداینازکهکردنداقدامدرمانیسقطمجوزیافتردبراینفر

کاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه هفت در شده صادر مجوزهای تعداد کرد: اضافه سقط۲۱.۲وی مجوزهای تعداد که چرا داشته درصدی

است.بودهمورد۳۵۱قبلسالماهههفتدرشدهصادرجنین

گرفتگیزگااثربرنفر۱۵گرم

مون گاز با مسمومیت از ناشی متوفیان آمار کاهش به همچنین معاینهووی اجساد آمار بازه این در داد: ادامه و کرد اشاره امسال ماهه هفت در کسیدکربن

بودند.مردهمگیکهاستبودهنفر۱۵کربن،مونواکسیدگازبامسمومیتگرمعلتتشخیصبااستانقانونیپزشکیمراکزدرشده

کل قانونیمدیر گذشتهپزشکی سال کرد: اضافه اصفهان دو۱۸استان شامل وزنفر گا۱۶ن اثر بر مشابهزمرد مدت به نسبت آمار این که باختند جان گرفتگی

است.داشتهکاهشگذشتهسال

م آمار راروی امسال نخست ماه هفت در اصفهان استان در سوختگی از ناشی میر و تعداد۱۰۶گ این از افزود: و کرد اعالم وزنفر۳۶نفر مرد۷۰ن نفر

بودهاند.

م آمار پور رارسلیمانی گذشته سال در سوختگی از ناشی میر و شامل۱۴۵گ وز۵۴نفر م۹۱ن گفت: و کرد اعالم جارمرد سال در سوختگی از ناشی دررگ ی

است.داشتهکاهشاصفهاناستان

باختندجانقشدگیرغاثربرنفر۵۹

م آمار خصوص در غروی از ناشی تصرگ امسال ماه هفت طی اصفهان استان در شدگی زمانیرق بازه این در کرد: شامل۵۹یح وز۱۴نفر جان۴۵ن مرد

دادهاند.دستازقشدنرغاثربرراخود

کل قانونیمدیر غپزشکی تلفات آمار گفت: اصفهان جاراستان سال ماهه هفت در رودخانهرقشدگی در د۲۳ی در دررمورد، نفر، پنج سد و مصنوعی یاچه

شدهاند.قرغاماکنسایرنیزدرنفرسهواستبودهنفر۹آبکانالهایدرنفر،۱۶یزکشاوراستخردرنفر،دوشنااستخردرنفر،یکطبیعییاچهرد

ب آمار خصوص در زمانیروی بازه این در گفت: نیز امسال ماه هفت طی اصفهان استان در گرفتگی چهار۲۱ق شامل وزنفر ب۱۷ن اثر بر دررمرد گرفتگی ق

است.داشتهافزایشعلتهمینبهگذشتهسالدرنفر۱۸گرمبهنسبتآماراینکهدادهانددستازراخودجاناصفهاناستان

آنالینجمجامیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

مان)(کریجارسالدراعنزبامرتبطجاعیاردموارصدیدر3.5کاهشصد:رمانکر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۷:۰۱-۹۹/۰۹/۰۱((اصفهان)امسالماههششدردرمانیجنینسقطمجوز270ازبیشصدور

شد.صادرمجوزبرایشانوبودندشرایطواجدنفر272تعداداینازکهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیکلادارهبهدرمانیجنینسقطمتقاضی350یرجاسالماهههفتدر

عمومی روابط از نقل به ایمنا گزارش قانونیبه جاپزشکی سال ماهه هفت در اصفهان، درمانی،راستان جنین سقط مراجعین کل از د272ی مجوز یافترنفر

بودند.مجوزاینیافتردبرایالزمشرایطفاقدنفر78اماکردند،

کاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه هفت در شده صادر مجوزهای تعداد گزارش، این اساس مجوزهای21.2بر تعداد است. داشته درصدی

است.بودهمورد351قبلسالماهههفتدرشدهصادرجنینسقط

سال مصوب درمانی جنین سقط قانون واحده ماده اساس بر درمانی سقط مجوز میشود عهده1384یادآور بر آن اجرایی آئیننامه و اسالمی شورای مجلس

قانونیسازمان تپزشکی مورد قانون در آنچه اساس بر و است کهأکشور میشود صادر باردار مادر برای خاص شرایط داشتن صورت در تنها گرفته قرار کید

است.هفته19ازکمتریربارداسنآنینرمهمت

باردا سن اگر دیگر بیان ازربه بر19ی عالوه داشت. نخواهد وجود وجه هیچ به سقط مجوز صدور امکان جنین، در روح ولوج دلیل به باشد گذشته هفته

باردا ناهنجارسن وجود باید حری موجب تولد از بعد که جنین در بیماری یا و شود مادر باردارج ادامه که نحوی به مادر همراهری به جانی خطر او برای ی

تا برسد تأیید به متخصص پزشک سه توسط باشد قانونیداشته ناهنجاپزشکی تمام که تصور این بنابراین کند؛ اقدام مجوز صدور به موجودرنسبت یهای

بیما هر یا و جنین تصوردر میانجامد سقط مجوز صدور به مادر کامری است؛ی نادرست ناهنجازاًل تنها حریرا موجب که جنینی یاریهای و شود مادر ج

شد.خواهدمنجرمجوزصدوربهباشدداشتههمراهبهجانیخطرمادربراییربارداادامهصورتدرکهیهاییربیما

/۹۹/۰۹(رضوی)خراسان(قدیمیدوستیکمالقاتتلخ؛خاطراتکالبدشکافیمشهد/قانونیپزشکییحرتشسالندرساعتی
۰۱-۱۸:۵۲(

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.شدهماندگارذهنشدرکهاستخاطراتیینرتلختهمکار،یکناگهانیفوتعلتتعیینوبچههاکالبدشکافییح،رتشتخت

تش نمیرود.رسالن آنجا به خودش پای با هیچکس که است جایی همان است، ترسناک خیلیها برای هم نامش شنیدن حتی که جایی قانونی، پزشکی یح

رازهای روز هر که تشزسالنی تخت روی دفاع بی و آرام حق صاحبان میدارد، بر جنایتها از پرده و میکند مال بر را دستانریادی به میسپارند تن یح

ندارند.خودازدفاعبرایصداییوجاندیگرکهکسانیحقشود،پایمالحقیمباداتاباشندقویبایدکهآدمهایی

میخوانید.ادامهدرکهمیکنیمگووگفتفوت،علتتعیینکمیتهدبیرورضویخراسانقانونیپزشکییحرتشسالنمعاونبامطلبایندر
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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،کارشانرابزاوخونیپیشبندهایبهگذرانگاهیاست؛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

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

ضوی)راسان(خرقدیمیدوستیکمالقاتی:فورمشهد|خبرخبرادامهادامه
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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،علتتعیینبرایوکشفخاکیرزیاچاهتهراقبلسالهاوماهها

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

تش نمیرود.رسالن آنجا به خودش پای با هیچکس که است جایی همان است، ترسناک خیلیها برای هم نامش شنیدن حتی که جایی قانونی، پزشکی یح

ضوی)راسان(خرقدیمیدوستیکمالقاتی:فورمشهد|خبرخبرادامهادامه
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رازهای روز هر که تشزسالنی تخت روی دفاع بی و آرام حق صاحبان میدارد، بر جنایتها از پرده و میکند مال بر را دستانریادی به میسپارند تن یح

ندارند.خودازدفاعبرایصداییوجاندیگرکهکسانیحقشود،پایمالحقیمباداتاباشندقویبایدکهآدمهایی

میخوانید.ادامهدرکهمیکنیمگووگفتفوت،علتتعیینکمیتهدبیرورضویخراسانقانونیپزشکییحرتشسالنمعاونبامطلبایندر

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،کارشانرابزاوخونیپیشبندهایبهگذرانگاهیاست؛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

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

ضوی)راسان(خرقدیمیدوستیکمالقاتی:فورمشهد|خبرخبرادامهادامه
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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،علتتعیینبرایوکشفخاکیرزیاچاهتهراقبلسالهاوماهها

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

ضوی)راسان(خرقدیمیدوستیکمالقاتی:فورمشهد|خبرخبرادامهادامه
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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

)۰۸:۲۸-۹۹/۰۹/۰۲((تهران)اسنقضاییدستگاهتوامندبازویقانونیپزشکیسازمان

)۰۸:۵۶-۹۹/۰۹/۰۲(بویراحمد)و(کهگیلویهگذاشتجابرزخمی۲وکشتهیکیاسوجدرپرایدگونیژوا

م رئیس ایرنا- مدیریاسوج- فورکز و حوادث واریت گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های وژیت کشته یک گذشته شب یاسوج، شهر بشار سوم پل محل در پراید خودروی ۲گونی
گذاشت.جابرزخمی

گذشته شب داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز جلیل اورژانسدقیقه۳۰و۱۰ساعتمحسن با مردمی تماس بر۱۱۵طی مبنی یاسوج،

شد.اعزامحادثهمحلبه۱۱۵اورژانسآمبوالنسدستگاهیکبالفاصلهیاسوجبشارسومپلمحلدرپرایدیرسواخودروگونیژوا

افزود: کهوی داشت سرنشین نفر سه مذکور نوجوانخودرو اورژانس۱۸متاسفانه نیروهای رسیدن از قبل پراید خودرو سرنشین شدت۱۱۵ساله، دلیل به

سپرد.جاندمدرواردهجراحات

م مدیررئیس فورکز و حوادث بویراحمدریت و کهگیلویه پزشکی های کرد:رتصیت درمانی۲یح های حمایت و اقدامات انجام از پس مصدومین از دیگر نفر

ضوی)راسان(خرقدیمیدوستیکمالقاتی:فورمشهد|خبرخبرادامهادامه
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شدند.دادهانتقالیاسوجبهشتیشهیدبیمارستانبهاولیه

است.شدهگزارشمساعدمصدومینازدونفرحالداشت:ابرازوی

است.داشتهپیدرنخاعیضایعه۱۵۰وزخمیهزار۳۰کشته،هزاریکازبیش۹۵تا۱۳۹۰سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیسوانح

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.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکهایاستانازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۴۰ازکمترداشتنبااستاناین

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

است.شدهواقعایران

احمد)بویرو(کهگیلویهگذاشتجابرخمیز۲وکشتهیکیاسوجدرایدپرواژگونیایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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