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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان زنجان:

روانآب حوزه آبریز سد تهم
 ۵۰درصد کاهش دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان
گفت :روانآب حوزه آبریز سد تهم نسبت به
سال گذشته بیش از  ۵۰درصد کاهش دارد.
علیرضا جزء قاسمی در نشست خبری با
خبرنگاران به مناسبت هفته صرفه جویی آب،
به پدیده خشکسالی در دنیا و ایران اشاره کرد
و گفت :در استان زنجان ،حدود  ۲۸درصد
بارندگیها کاهش یافته است .وی با بیان
اینکه رژیم بارش از برف به باران تغییر کرده
و بارندگیها ی استان در سالجاری به صورت
رگباری بوده است ،که تاثیری در منابع آبی
ندارد ،افزود :عالوه بر سفرههای زیرزمینی که
وضعیت مناسبی ندارد ،روانآبهای ورودی به
ح نیز با مشکل مواجه است.
سطو 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
زنجان ،کاهش ذخیره آب سد تهم درزنجان
اشاره کرد و گفت :روانآب حوزه آبریز سد تهم
نسبت به سال پیش بیش از  ۵۰درصد کاهش
داشته است.
جزءقاسمی با بیان اینکه  ۸۶روستا دارای تنش
آبی دائمی هستند ،ابراز داشت ۱۱۶ :روستا دارای
تنش فصلی اند و  ۱۶۹روستا نیز دارای تنش آبی
فرسودگی تجهیزات را دارند.
وی افزود ۱۰۰ :درصد شهرهای استان زنجان
تحت پوشش شرکت آب و فاضالب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
زنجان ،با بیان اینکه  ۹۰درصد روستاهای استان
زنجان نیز تحت پوشش هستند ،گفت :در ۵۰۸
روستای در استان  ۲۳۶روستا پروژه آبرسانی در
دست اجرا دارند .جزءقاسمی تاکید کرد :استان
زنجان  ۴۰۰هزار رشته انشعابات آبی دارد و در
شهرستان ماهنشان و زنجان منابع تامین آب
پایدار نداریم.
وی با بیان اینکه و در استان زنجان ،برای
استفاده از پسابهای فاضالبهای صنعتی
در استان ،در  ۷شهر استان باز چرخانی آب
فاضالب داریم ،ابراز داشت ۹۹ :درصد فاضالب
آب است و خروجی پساپ صنایع دارای کیفیت
باال است و با توجه به محدودیتهای منابع
دولتی در شهر زنجان دارای پروژههای مدول
های تصفیه خانهای هستیم و در حال رایزنی
برای استفاده از پساپ صنایع برای تامین آب
صنایع دراستان هستیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان،
با بیان اینکه متاسفانه مصرف آب در ماهنشان
بسیار باال و سه برابر الگوی مصرف است ،گفت:
سرانه مصرف آب استان  ۱۸۹لیتر است که این
رقم در ماهنشان به سه برابر میرسد.
جزءقاسمی با یادآوری اینکه با توجه به قیمت
پایین آب ،زیان انباشته باالیی داریم که مجبوریم
برای ادامه ارائه خدمت ،از سرمایه خود استفاده
کنیم ،متذکر شد :قیمت تمام شده آب در زنجان
نزدیک به  ۳۰۰۰تومان است اما پول آبی که از
مردم میگیریم یکسوم از مبلغ یعنی چیزی
حدود  ۱۰هزار ریال است .وی با بیان اینکه در
هفت شهر استان تاسیسات فاضالب یا در حال
بهرهبرداری و یا در حال اجرا است ،ادامه داد :در
روستای نصیرآباد این طرح در حال بهرهبرداری و
در روستای تهم و روستای پری نیز در حال اجرا
است که هر دو در مرحله پایانی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان،
با اشاره به اینکه مطمئنترین منبع برای صنایع
ما بحث استفاده از پساب است ،یادآور شد:
 ۹۹.۹درصد فاصالب را آب تشکیل میدهد که
با بازچرخانی میتوان از آن در صنایع استفاده
کرد .جزءقاسمی با بیان اینکه بدمصرفی در
روستاهای طارم بسیار باال است ،تاکید کرد:
اغلب در حیاط روستاییان درخت زیتون قرار دارد
که برای آبیاری این درختان از آب شرب استفاده
میشود که همین موضوع سبب افزایش مصرف
میشود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
زنجان ،با بیان اینکه برخی ارگان های دولتی
و نظامی هزینه ای بابت استفاده از آب شرب
پرداخت نمی کنند ،گفت :ارگانهای دولتی از
جمله نیروهای نظامی و انتظامی و علوم پزشکی
و… هم انشعابات غیر مجاز دارند .جزءقاسمی
افزود :امسال در طی  ۵۱سال اخیر خشکسال
ترین سال را استان تجربه کرده است.
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رئیس کل دادگستری هرمزگان اعالم کرد :

سرشماری بیش از ۱۲۲هزار کانتینر در پی بازدید رئیس قوه قضاییه
مجتبی قهرمانی در جریان برگزاری همایش
سراسری قوه قضائیه ،پیرامون بحث نظارت و
پیگیری حقوق عامه در دوران نوین تحول و تعالی
قوه قضائیه به سخنرانی پرداخت و دیدگاهها و
نقطه نظرات خود را مطرح کرد .وی در جریان این
نشست گفت :سابقه پیدایش حقوق عامه مقارن
است با آغاز تشکیل جوامع بشری و در طول زمان
هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی و هم
در دستورالعملها بر این موضوع تأکید شده است.
قهرمانی با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به
استان هرمزگان در اسفند ماه  ،۱۴۰۰تصریح کرد:
در جریان این سفر موضوعی ،تخصصی و بدون
تشریفات به همت حوزه ریاست قوه قضائیه و با
همکاران مرکز رسانه فایل صوتی بیانات ریاست
قوه قضائیه پیاده سازی شد و از محتوای آن ۶۳
دستور تدوین و استخراج شد و برای اجرای هر کدام
از آنها زمانبندی اجرا تعیین گردید.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد:
از این  ۶۳دستور  ۲۷مورد آن ماهیت حقوق عامهای
دارند ،که موضوعاتی چون بنادر ،گمرکات و اموال
تملیکی را در بر میگیرد.
این مقام قضائی تصریح کرد :نکته قابل توجه در
دستورات مذکور این است که ما تاکنون در خصوص
دادخواست و شکایت تصمیم میگرفتیم اما در ۲۳
دستور از این  ۶۳دستور رئیس قوه قضائیه ما مأمور
شدیم که تحلیل کنیم ،آسیب شناسی کنیم و راهکار
صحیح در موضوعات مختلف ارائه دهیم که این هم
از ویژگیهای خاص مدیریتی دوران نوین تحول و
تعالی در قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت :در
حوزه سازمان اموال تملیکی  ۳۳مکاتبه و گزارش بعد
از سفر ریاست قوه قضائیه صورت گرفته است که
در نتیجه آن ۱۶ ،بازدید از  ۴۱بازدید انجام شده با
موضوع تعیین تکلیف کاالهای متروکه بوده که در
نتیجه ،فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان
با رشد  ۲۱۰۰درصدی معادل  ۴۶۳میلیارد تومان
و معدومی کاالهای متروکه رشد  ۹۲۰درصدی را
نشان میدهد .وی اظهار داشت :کانتینرهای تعیین
تکلیف شده هم رشد بیش از  ۹۰۰درصدی داشته
و فروش اسفند ماه معادل کل فروش سال قبل
از آن بوده است .قهرمانی بیان داشت :همچنین
یک جلسه با هیأت مدیره سازمان اموال تملیکی
برگزار شده است که خروجی آن ،افزایش اختیارات
سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان بوده و یک
جلسه نیز با مدیرکل ساختارهای سازمانی اداره امور
استخدامی کشور برگزار شد که طی آن چارت اموال
تملیکی افزایش یافته است .رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان عنوان کرد :در نتیجه سفر رئیس
قوه قضائیه به استان هرمزگان برای اولین بار یک
کار بزرگ و بی سابقه در حوزه بنادر استان هرمزگان

استاندار فارس تاکید کرد :

صنایع الکترونیک از شیراز نمی رود

رئیس کل دادگستری هرمزگان از سرشماری بیش از  ۱۲۲هزار کانتینر در پی بازدید رئیس قوه قضائیه از بندر شهیدرجایی خبر داد.

سابقه پیدایش
حقوق عامه
مقارن است با
آغاز تشکیل
جوامع بشری
و در طول
زمان هم
در قانون
اساسی و هم
در قوانین
عادی و هم در
دستورالعملها
بر این موضوع
تأکید شده
است
انجام شده است ،کاری که در نگاه اول غیر ممکن بود
اما در نتیجه اجرای دستور ریاست قوه قضائیه برای
آسیب شناسی حوزه بنادر میسر شد و طی آن ۱۲۲
هزار و نود و پنج عدد کانتینر تک تک شمارش شدند،
شماره آنها در نرم افزار وارد شد ،پر یا خالی بودن
آنها ثبت شد و اطالعاتشان با اطالعات ترمینالها
تطبیق داده شد.
وی با بیان اینکه نتیجه این سرشماریها بسیار
قابل توجه است ،عنوان داشت :در حین سفر
رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان ،حدود ۱۵۰
کانتینر کشف شد که فاقد اطالعات بودند و بر این
اساس ریاست محترم قوه قضائیه دستور دادند
که در خصوص تمام کانتینرها و انبارها سرشماری
صورت بگیرد و با دو مرحله مغایرت گیری مشخص
شد که بیش از  ۱۳هزار کانتینر دارای مغایرت در
اطالعات بودهاند که البته این موضوع در مرحله سوم
مغایرت گیری و راستی آزمایی قرار دارد.
قهرمانی همچنین از تعامل خوب استاندار
هرمزگان و اداره کل بنادر و دریانوردی و گمرکات
استان به منظور اجرای این سرشماری تشکر کرد
و اذعان داشت :تعیین تکلیف محموله  ۴هزار
تنی گچ ،محموله بزرگ چای ،محمولههای المپ،
برنج ،الکل ،پارچه و آمبوالنسهای معطل مانده

مدیرکل صمت استان بوشهر خبر داد

در بندر شهید رجایی هم از دیگر نتایج اجرای
دستورات  ۶۳گانه ریاست قوه قضائیه در سفر
به استان هرمزگان میباشند که برای تک تک
آنها گزارشاتی برای ایشان ارسال شد و در خصوص
هرکدام شخصا ًدستور صادر نمودند یا نکات تکمیلی
را بیان داشتند.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان تأکید کرد:
در نتیجه سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان
در حوزه گمرکات  ۹هزار و سیصد و هشت فقره
اظهار نامه تعیین تکلیف و بروزرسانی شده است
و در خصوص بخشی از آنها صاحبان کاال مراجعه
نمودهاند و پس از تحویل گرفتن محمولههای خود،
آنها را روانه بازار کردند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان
همچنین از صدور  ۲هزار و صد و شصت و دو
دستور مرتبط با حقوق عامه توسط دادسرای
بندرعباس طی دوسال خبر داد و گفت فقط
یک دستور قضائی برای توزیع عادالنه بار باعث
رضایتمندی بیش از  ۵۰۰هزار راننده کامیون در
سراسر کشور شد .وی همچنین از دستور حمل
یکسره بار کشتیها که در نتیجه آن از هر کشتی
حداقل  ۱۰میلیارد تومان سرفه جویی صورت گرفته
است خبر داد و در ادامه ،تعیین تکلیف خودروها

و موتورسیکلتهای موجود در پارکینگهای استان،
حل کامل مشکل افراد فاقد شناسنامه به عنوان
مطالبه بحق رئیس قوه قضائیه ،عمل به مسئولیت
اجتماعی شرکتها و صنایع ،مقابله با صید ترال،
انتقال پرونده شرکتهای بزرگ به استان ،کشف
احتکار بیش از  ۶۷هزار تن کاغذ و تعیین تکلیف
سازههای دریایی غیر مجاز را به عنوان دیگر اقدامات
صورت گرفته در استان هرمزگان در حوزه احقاق
حقوق عامه نام برد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در
پایان تأکید کرد :برای دستیابی به تحول در
قوه قضائیه مرکز یا مراکز ثقلی نیاز هست که
اصلی ترین مرکز میتواند حقوق عامه باشد ،چرا
که حقوق عامه قابلیت پیش بینی و پیش دستی
و پیشگیری دارد و قوه قضائیه متحول و متعالی
به سراغ ریشهها میرود و بر این اساس باید از
هم اکنون در خصوص موضوعات جدید چون
ارزهای دیجیتال و اینترنت اشیا پیش بینی و چاره
اندیشی شود .قهرمانی همچنین پیشنهاد ایجاد رشته
تحصیلی حقوق عامه در مقطع تحصیالت تکمیلی
در دانشگاه علوم قضائی را مطرح کرد و بیان داشت
با توجه به ویژگیهای موضوع حقوق عامه این رشته
میتواند رشتهای پرمحتوا ،کارآمد و جذاب باشد.

پیشبینی صادرات  ۲۰۰میلیون دالری بوشهر به قطر تا سه سال آینده

مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر از پیشبینی
صادرات  ۲۰۰میلیون دالری به قطر تا سه سال آینده از این
استان خبر داد .مهدی صفوی در نشست با خبرنگاران
اظهار داشت :صادرات کل کشور به قطر  ۹۰میلیون دالر
است که از طریق استان بوشهر این میزان محقق میشود.
وی تصریح کرد :بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته پیشبینی
میشود ساالنه حدود  ۳۰الی  ۴۰میلیون دالر به این میزان اضافه
شود و در سه سال آینده به  ۲۰۰میلیون دالر برسد.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر گفت :بنادر استان
بوشهر برای صادرات بهویژه صادرات مواد معدنی باید توسعه یابد.
وی بیان کرد :طی سهماهه نخست امسال صدور جوازهای
تأسیس صنعتی در استان بوشهر در خصوص سرمایهگذاری حدود
 ۴۱درصد و در زمینه اشتغال  ۶درصد رشد داشته است.
صفوی اضافه کرد ۷۴۵ :درصد رشد در سرمایهگذاری و  ۵۲درصد

رشد در زمینه اشتغال واحدهای به بهرهبرداری رسیده در استان
بوشهر داشتهایم.
وی افزود :در سال جاری با برنامهریزیهای که انجامشده است
پیشبینی ما این است که  ۲۴۵جواز تأسیس با سرمایهگذاری حدود
 ۹هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان و اشتغال  ۵هزار و  ۶۰۰نفر در استان
بوشهر داشته باشیم.
صفوی اضافه کرد :از مجموع  ۳۰هزارنفری که استان بوشهر در
خصوص اشتغال تعهد دارد ۱۰ ،هزار نفر باید از طریق بنگاههای
صنعتی ،معدنی و تولیدی محقق شود به معنی دیگر یکسوم
اشتغال بهوسیله واحدهای صنعتی ،معدنی و تولیدی باید محقق
شود .وی افزود :پیشبینی میشود در سال جاری  ۴۵پروانه
بهرهبرداری در استان بوشهر صادر شود که میزان سرمایهگذاری در
این واحدها  ۱۰هزار میلیارد تومان و اشتغال تقریبی  ۸۰۰نفر است.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه
فعالسازی واحدهای راکد از دیگر فعالیتهای اداره صمت استان
بوشهر است افزود ۸۰ :واحد صنعتی غیرفعال در استان بوشهر
وجود دارد که انتظار است  ۵۰واحد به چرخه تولید در سال جاری
برگردند.
صفوی افزود :در صورت برگشت این واحدها به تولید موجب احیا
 ۳۰۰میلیارد سرمایهگذاری و زمینه اشتغال  ۵۰۰نفر فراهم میشود.
وی با بیان اینکه بازسازی و نوسازی صنایع از دیگر مأموریتهای
اداره صنعت ،معدن و تجارت است گفت :در سال جاری پنج واحد
از واحدهای صنعتی نوسازی میشود و به بازسازی آنها کمک
میکنیم که موجب برگشت سرمایهگذاری  ۲۰میلیارد تومانی و
اشتغال  ۳۰نفر میشود.
صفوی با بیان اینکه تمدید واحدهای صنعتی از طریق بانکهای
عامل از جمله مشکالت موجود در صنایع استان بوشهر است افزود:
این واحدها در دستور کار اداره صمت استان بوشهر برای برگشت
آنها به صاحبان قبلی یا جدید است که بر اساس برنامهریزیهای
انجامشده پیشبینی ما بر این است که  ۵مورد از تملک بانکها

خارج کنیم .وی با بیان اینکه شناسایی واحدهایی که قابلیت
صادرات دارند از دیگر برنامههای این اداره است گفت :از بین جواز
شران است
تأسیسهایی که صادرشده است یک سری طرحها پی 
که نیاز به توجه بیشتری دارد که این طرحها اگر به تولید برسند
میتوانند منجر به ایجاد طرحهای دیگر بشوند.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر از شناسایی
شران در استان بوشهر خبر داد و اضافه
 ۱۰مورد از طرحهای پی 
کرد :صنایع معدنی ،صنایع پاییندست پتروشیمی ،لوازمخانگی و
نساجی از جمله این طرحهاست.
وی تصریح کرد ۱۰ :فرصت جدید در استان بوشهر را باارزش
حدود  ۱۲هزار میلیارد تومان و پیشبینی اشتغال هزار و  ۵۰۰نفر
شناسایی کردهایم که بستر الزم و مواد اولیه آنها را فراهم میکنیم
که در بخشهای مختلف هستند.
صفوی از تدوین برنامه جامع صنعت ،معدن و تجارت استان
بوشهر برای سال  ۱۴۰۱خبر داد و گفت :برش شهرستانی این برنامه
تهیه و به آنها ابالغ شده است .وی از پیشبینی صدور  ۲۴۵جواز
تأسیس در استان بوشهر خبر داد و افزود :این تعداد جواز تأسیس
با سرمایهگذاری  ۱۰هزار میلیارد تومان است.
صفوی با بیان اینکه اتمام طرحهای نیمهتمام دارای اهمیت
فراوانی برای استان بوشهر است گفت ۵۹ :واحد صنعتی باالی
 ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی در استان بوشهر وجود دارد که ۴,۶۰۰
میلیارد تومان سرمایهگذاری و اشتغال  ۲هزار نفر را ایجاد میکنند.
وی اضافه کرد :سال گذشته  ۲۹واحد صنعتی و معدنی به چرخه
تولید برگشتهاند که حدود  ۲۰۰نفر اشتغال ایجادشده است.
صفوی از ایجاد  ۲مجتمع فوالد در استان بوشهر خبر داد و
خاطرنشان کرد :احداث یک مجتمع فوالد در شهرستان بوشهر و
یک مجتمع در شهرستان دیر در دستور کار قرار دادهایم.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر در خصوص مجوز
برای فعالیت رمز ارزها نیز گفت :درصورتیکه برای استفاده از رمز
ارزها از انرژی نو استفاده شود مجوز فعالیت صادر میشود

استاندار فارس گفت :نه تنها اجازه خروج
صنایع الکترونیک از استان را نمیدهم بلکه به
دنبال طرح توسعه صنایع الکترونیک هستیم.
محمد هادی ایمانیه در جمع خبرنگاران بیان
کرد :به هیچ عنوان اجازه خروج صنایع الکترونیک
از استان را نخواهیم داد این در حالی است که
طرح توسعه این واحد صنعتی نیز در دستور کار
استان است .عالیترین مقام دولت در استان
فارس همچنین در خصوص کارخانه آزمایش بیان
کرد :کارخانه آزمایش قرار بود پس از ایجاد ١٠٠
شغل جدید افتتاح شود این در حالی است که بر
اساس توافقات صورت گرفته این واحد اقتصادی
مکلف به ایجاد اشتغال  ۵٠٠نفر تا پایان سال شده
است .وی افزود :علت عدم حضور استانداری و
نماینده استاندار در مراسم افتتاح هم عدم تحقق
وعدههایی است که مدیران این کارخانه پیشتر
عنوان کرده و محقق نشد این در حالی است که
اگر تا پایان امسال  ۵٠٠شغل ایجاد نشود مزایده
جدیدی برای کارخانه آزمایش برگزار میشود.
او در خصوص کارخانه مخابرات راه دور نیز
متذکر شد :مالک فعلی قرار بود مبلغی را به
حساب دادگستری در راستای پرداخت مطالبات
کارگران این کارخانه واریز کرده تا پس از تصفیه
حساب با کارگران نسبت به محاسبه تورمی
مطالبات آنان نیز تصمیم گیری شود.
ایمانیه افزود :تاکنون مبلغ توافق شده به حساب
دادگستری واریز نشده و استانداری فارس با
همراهی دادگستری استان در نامهای مراتب را به
وزارت کشور ابالغ و آمادگی خود را برای برگزاری
مزایده جدید اعالم نمود این در حالی است که ٢
خریدار جدید هم برای این کارخانه اعالم آمادگی
کرده اند .استاندار فارس در خصوص کارخانه
روغن نباتی نیز یادآور شد :مدیران کارخانه
روغن نباتی  ٢٠٠میلیارد اعتبار برای جابه جایی
کارخانه فراهم کرده و مقرر شده در فاز نخست
با استفاده از این اعتبارات زمینه تغییر مکان فعلی
کارخانه و حضور در منطقه ویژه فراهم گردد و
فاز دوم نیز با پرداخت تسهیالت ساخته شده و
فاز سوم نیز پس از فروش زمین فعلی کارخانه
تأمین مالی گردد .او در خصوص فعالیتهای
عمرانی استان نیز تصریح کرد :تعامالت صورت
گرفته میان دستگاههای مختلف موجب نشد تا
کمربندی شیراز به سامان برسد از این رو مقرر
شده تا کمربندی جنوب کامال ًدر اختیار شهرداری
شیراز بوده و شهرداری در کمربندی شمال نقشی
نداشته باشد .به گفته این مقام مسئول ،راهداری
مکلف است تا تعهدات خود را در خصوص
کمربندی جنوب اجرایی و سپس از این طرح
خارج گردد این در حالی است که اعتباری بالغ
بر هزار میلیارد تومان برای ساخت کمربندی
شمال مورد نیاز استان است .ایمانیه در خصوص
آزادراه شیراز-أصفهان نیز تصریح کرد :براساس
برنامه زمان بندی این طرح دو هزار و  ٣۵٠میلیارد
تومان اعتبار نیازمند است و اگر این اعتبار تا پایان
سال تأمین شود قطعات اول تا ششم این طرح
به بهره برداری خواهد رسید .به گفته او وزارت
دفاع ،سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت
عمران شهر جدید صدرا در این طرح همکاری و
مسئول تأمین مالی هستند .استاندار فارس گفت:
بیش از یک هزار و  ۴٠٠میلیارد تومان اعتبارات
مصوب سفر ریاست جمهوری به استان فارس به
حسابهای استان واریز شد .ایمانیه بیان کرد:
 ١٣٢پروژه مصوبات سفر ریاست جمهور به استان
فارس بود که از این تعداد  ١٠٠پروژه طبق زمان
بندی در حال اجرا است .وی افزود :مسائل ٣٢
پروژه در جریان سفر معاونت اجرایی ریاست
جمهوری به استان فارس مورد پایش قرار گرفت و
 ٢٢طرح که دارای مشکل بودند تعیین تکلیف شد.
وی در خصوص تعطیلی برخی از مراکز فرهنگی
در شیراز نیز اظهار کرد :عالوه بر تخلفات صورت
گرفته در حوزه شهرداری و تغییر کاربریهای غیر
مجاز توسط این مراکز شاهد تخلفات فرهنگی نیز
در این مراکز بودیم از این رو نسبت به تعطیلی
این مراکز اقدام شد .ایمانیه گفت :این روند ادامه
خواهد داشت و اجازه بروز تخلفاتی شبیه به این
موارد در سومین حرم اهل بیت (ع) را نخواهیم
داد .به گفته وی هر فردی که با بد اخالقی اقدام
به خدشه دار کردن عفت عمومی کند برخورد
قانونی با آنان صورت میگیرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین خبر داد

رشد  ۳درصدی متوفیان سوانح کاری در استان قزوین
مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین گفت :با رشد  ۳درصدی در آمار متوفیان
سوانح کار در قزوین ،استان در جایگاه هشتم کشور در این زمینه قرار دارد.
مصطفی جعفرزاده در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات
سازمان پزشک قانونی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد :وظیفه پزشک قانونی
کارشناسی برای مراجع قضائی است و در پروندههایی که به هر نحوی با سالمت
جسم و روان فرد مطرح باشد و قاضی پرونده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
قاضی برای صدور رأی و اخذ نظر کارشناسی به ما معرفی میکند فعالیت دارد.
مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان قزوین بیان کرد :البته وظایف این
سازمان در حوزههای دیگر نیز تعریف شده که در راستا کارشناسی پرونده  ۶۰زیر
خدمت مختلف برای این سازمان تعریف شده است.
وی افزود :عمده فعالیت سازمان پزشک قانونی در چهار حوزه معاینات بالینی،
متوفیات ،کمسیونها و آزامایشگاههای تخصصی تعریف میشود.
این مسئول با بیان اینکه  ۹۰درصد پروندههای سازمان پزشک قانونی مربوط به
حوزه معاینات بالینی است ابراز کرد :افرادی که به هر نحوی دچار آسیب جسمی
یا روانی شدهاند و نیاز است که طبق ضوابط قانونی نظر کارشناسی لحاظ شود
فعالیت ما در این حوزهها پررنگتر میشود.
وی ادامه داد :حوزه متوفیان تنها سه درصد پروندههای ما را
تشکیل میدهد که در این حوزه مرگ مشکوک ،خشن ،تعیین علت
مرگ و شناسایی هویت با دستور مرجع قضائی انجام میگردد.
این مسئول با اشاره به اینکه کمسیون تخصصی در حوزه شکایت از کادر درمان

و حوزه آزمایشگاهی تمام امور نمونه برداری را به عهده دارد عنوان کرد :بخشی
از فعالیت ما در حوزه مدیریت بحران اقتصادی جمله شناسایی اجساد است.
وی مطرح کرد :پزشک قانونی در  ۵شهرستان از جمله تاکستان ،آبیک ،البرز،
بوئین زهرا و قزوین وجود دارد اما نمیتوان گفت امکانات شهرستانها استاندارد
است حتی در حوزه شهرستان قزوین نیازمند دستگاه  GSMSهستیم.
جعفرزاده با اشاره به اینکه پروژه پزشک قانونی تاکستان با  ۹۰درصد پیشرفت
متوقف شده است تاکید کرد :در حال حاضر ما با یک سوم نیرو انسانی نسبت
به چارت مصوب در حال فعالیت است و ساختمان پزشک قانونی قزوین تنها
شهرستانی است که مالک آن پزشک قانونی است.
وی سقط غیرقانونی را به عنوان مشمول پروندههای پزشکقضایی ندانست و
با بیا اینکه تنها پروندههای قضائی که به پزشک قانونی ارجاع داده شده جز آمار
محسوب میشوند افزود :از آذرماه سال گذشته تاکنون  ۱۰الی  ۱۲هزار پرونده
سقط جنین در کشور وجود داشته است که با  ۸الی  ۹هزار پرونده موافقت شده
است که در این راستا مسائلی نظیر نظیر قاضی ،رضایت والدین و کارشناسی
پزشک قانونی حائز اهمیت است.
مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان قزوین با اشاره به اینکه مسئولین حوزه
سقط جنین از پزشک قانونی به مرجع قضائی واگذار شده است عنوان کرد :در
سال  ۱۴۰۰حدود  ۳۳هزار و  ۴۸۶معاینات بالینی اتفاق افتاده است که از این
تعداد  ۶۵درصد آقا و  ۳۵درصد خانم بودهاند و شهرستان قزوین در میزان
مراجعات رتبه اول در سطح استان و بر اساس جمعیت رتبه  ۱۵در سطح کشور

را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد :در حوزه مصدومین حوادث ترافیکی آمار ثبت شده  ۶هزار و ۸۵۱
مورد بوده که از این تعداد  ۶۸درصد آقایان بودهاند و آمار رشد این حوزه نسبت
به سال گذشته بیش از  ۵۴بوده است که البته در این بخش باید به برداشته
شدن محدودیت کرونایی اشاره کرد که ما در این حوزه رتبه  ۱۳کشوری را داریم.
این مسئول تشریح کرد :در حوزه حوادث کار مجموع مراجعات  ۶۹۷مصدوم
بوده است که  ۹۶درصد این آمار آقا بوده و استان قزوین در رتبه  ۱۳کشوری
قرار دارد که این آمار نسبت به گذشته بیش از  ۳۱درصد افزایش داشته است.
جعفرزاده گفت :آمار متوفیان حادثه کار  ۳۴مورد فوتی است که نسبت
به سال گذشته رشد  ۳درصدی داشته و رتبه ما در سطح کشور  ۸است که
بیشترین علت فوت مربوط به سقوط از بلندی  ۱۱در مورد ،برق گرفتگی در ۷
مورد ،سوختگی در  ۴و خفگی در  ۲مورد است.
این مسئول اضافه کرد :طبق آماری که از اجساد صادر شده است مرگ غیر
طبیعی  ۵۹درصد و ۴۱درصد مرگ طبیعی بوده است و همچنین آمار ثبت شده
از علت مرگ  ۵۶درصد در حوزه ترافیک و  ۴۴درصد به علت بیماری قلبی و
عروقی بوده است که در این موضوع رتبه اجساد ما در جایگاه کشوری  ۴قرار
دارد.
وی تشریح کرد :در سال  ۹۹حدود  ۲۰۴مورد و در سال گذشته  ۱۸۳مورد
پرونده سقط جنین به سازمان ارجاع داده شده است که با کاهش  ۱۰درصدی
همراه بوده است.

جعفرزاده در پایان عنوان کرد :آمار کمسیون پزشکی سال  ۱۴۰۰در مجموع
 ۳۶۳مورد بوده است که نسبت به سال گذشته  ۳۳درصد افزایش داشته است.

