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ستادیاخبار

)۱۲:۳۲-۹۹/۰۳/۱۴(استنبودهاوقافادارهمستاجرپناهیآسیهمرحومهاوقاف؛کلرمدیصالحیاالسالمحجت

.استنداشتهاوقافبایراستیجارابطههیچگونهپناهیآسیهمرحومهگفت:کرمانشاهاستانیهروامورخیاوقافکلادارهکلرمدیصالحیمحمداالسالمحجت

خب گزارش کرمانشاه،رگزاربه از بسیج شهردا30ی اجرائیات ماموران پناهی،راردیبهشتماه آسیه خانه کرمانشاه شهزی در آلونکنشین دلیلرن به را فدک ک

کردند.یبرتخقویفشارقربوسبزفضاییمرحدرغیرقانونیسازوساخت

جل برای پناهی تخرگیوآسیه از سری که آلونکی شهرداریب نیروهای مقابل در بود ونوهاش دختر خود، بسیارپناه مقاومت اینری که جایی تا میکند نزی

تخ از مانع تا نشسته مکانیکی بیل پیررروی کردن بیداد داد و مقاومت اما شود، خود سکونت محل اجرائیاتزیب ماموران و نمیدهد نتیجهای کرمانشاهی ن

میدهند.انجامراخودکار

تخ از دسترپس از را خود جان و انتقال مسیر در اما شد اجرائیات خودروی سوار شهر، جنوب در سفید» «چشمه کمپ به انتقال برای پناهی آسیه کپر، یب

میدهند.تحویلقانونیپزشکیبهگرمعلتشدنمشخصبرایراجسدومیدهد

پیگی حال در جد به و پرونده این به ورود به استان انقالب و عمومی مردادسرای علت رئیسری گفته به که است خانم این قانونیگ ازپزشکی بعد کشور،

میشود.مشخصپناهی»«آسیهخانمگرمعلتزمان،اینازکمترحتیوآیندهماهیکدرمربوطهآزمایشهایویژپاتولوسمشناسی،معاینات،انجام

و اجرائیات اداره رئیس وی دستور به راستا همین در و میشود حادثه این عامالن با قاطع و جدی برخورد خواستار کرمانشاه استاندار قضایا، این دنبال به

میشود.تعلیقنیزسهمنطقهشهرداروکنارربسهمنطقهیرشهرداحقوقیامورمسؤولهمچنینوی،مقامقائم

میدهد.خبرمرحومهایننوهودخترزندگیادامهبرایمهرمسکنمسکونیواحدیکاهداازمتوفیخانوادهازدلجوییباهمکرمانشاهیرشهرداطلوعی،

تدبی بی اما کند، عمل بهتر میتوانست پناهی مرحومه با برخورد در اجرائیات گفت: اجرائیات، ماموران نامناسب برخورد از عذرخواهی ضمن طلوعی یرسعید

میداد.انجامدیگرصورتیبهرایبرتخوکردهخاموشرالودربایدنشست،مکانیکیبیلچنگکدرونخانماینوقتیکردند

زمین این دادهاند، ارائه متوفی خانواده که قولنامهای طبق داد: ادامه کرمانشاه آلونکی960شهردار که است ساخته40تا30مترمربع آن در مجوز بدون متر

ح در گرفتن قرار دلیل به که حرشده فصلی، رودخانه بریم کاربریم داشتن و فشارقوی اینرق در که ندارد، ساز و ساخت پروانه اعطای قابلیت سبز فضای ی

کند.مییریدارخآنهاازرازمینروز،قیمتبرابرکارشناسیبعدیاوماعوضمالکینبهمالکیتاحرازازبعدیرشهرداموارد

زمین افزود: وارثین960وی سوی از شده اعالم متراژ با زمین این قیمت اولیه کارشناسیهای در هستند آن مالکیت مدعی پناهی مرحوم خانواده که مترمربعی

حدود در پناهی، حدود2خانم در غیرمجاز صورت به پناهی مرحومه و شده اعالم تومان احتمال40میلیارد که بود داده انجام غیرمجاز ساز و ساخت را آن متر

تق فراوان مشکالت دلیل به خانم این توسط ساز و ساخت ماند.راین خواهیم نظارتی دستگاههای و قضایی مجموعه نظر اعالم منتظر ما و است غیرممکن یبا

مدی خیرحال امور و اوقاف مرکل از تاسف ابزار ضمن کرمانشاه استان رابطهریه هیچگونه پناهی آسیه مرحومه کرده، اعالم کرمانشاهی شهروند این گ

است.نداشتهاوقافبایراستیجا

است.کیوکرکآیتاهللموقوفهجزءآنمحدودهوفدککرشهاراضیداشت:اظهارصالحیمحمدحجتاالسالم

استیجا رابطه هیچگونه پناهی آسیه مرحومه کرد: بیان بودیم ماجرا زوایای کردن روشن حال در روز چند این طول در اینکه بیان با ادارهروی و موقوفه با ی

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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استیجا رابطه هیچ نیز فروخته مرحومه آن به را زمین محله، در ساکن افراد و همسایگان ادعای طبق که فردی بلکه مرحومه خود تنها نه نداشته؛ باراوقاف ی

است.نداشتهاوقاف

استنبودهاوقافهادارمستاجرپناهیآسیهحومهمربسیج:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۱۲:۲۲-۹۹/۰۳/۱۴(شدندقرغمازندراندرنفر109گذشتهسالدرداد:خبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

.شدندقرغکانالواستخر،رودخانه،یارددرهموطنانازنفر109گذشتهسالدرگفت:استانقانونیپزشکیکلمدیر

ایلنا، خبرنگار گزارش تعدادبه این گفت:از خبر این اعالم با مازندران پزشکی کل عباسی،مدیر د62علی در ،رنفر ،33یا رودخانه در ،2نفر شنا استخر در 4نفر

هستند.یزکشاوراستخرهمنفریکوهامکانسایرهمنفر3وکانالنفر4وسدومصنوعییاچهرددرهمنفر

ت ابتدایی از آنها رعایت و ها محدودیت با شنا،آشنایی اولیه فنون با آشنایی اینکه به اشاره با عمقروی وضعیت از است،افزود:اطالع شنا از قبل الزامات ین

است.یرضروآببهورودازقبلحتیوزدنشیرجهبهتصمیمازقبلآب

دارد.دنبالبهراگردنشکستگینیزوسربهضربهخطرعمقکمهایآبدرشیرجهداد:ادامهعباسی

نوسالمکنا،رنیوز،بهارایران،عصرتابناک،یرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۱:۳۹-۹۹/۰۳/۱۵(مازندران)(قناتتاخانهفاصلهدرجنین5سقط

خوزستان،153کشف استان در غیرمجاز سالح آتشسو40قبضه مهار هند، در شیمیایی مواد کارخانه بخار دیگ انفجار حادثه در تازمصدوم محوطه در تبری ربعرشیدی مهارریخی یز،
است.گذشتهساعت24حوادثینرمهمتعناوینگذشته،سالیکطولدرمازندراندرنفر109گباررمیحرتفوسمناندرگندممزرعهیزآتشسو

جام تربت آباد بشیر روستای دهیار ، ایمنا خبرنگار گزارش ترتیب(به به آنها فاصله که چشمهای یا قنات از ناچار به روستا زنان گفت: رضوی) متر700خراسان

جنین سقط باعث حتی و شوند گردن آرتروز و کمر دیسک به مبتال روستا زنان اکثر شده باعث که میکنند حمل دوششان بر را آب است کیلومتر نیم و یک و

است.شدهباردارمادرپنج

سال از و نیست کشی لوله آب دارای روستا این میگوید: روستا این آبی بی مشکل درباره شکارچی میشود1382محمد انجام تانکر توسط روستا این آبرسانی

لیت هزار ده تانکر یک روز هر شهرستان آبفای اداره اکنون مخرو در حتیزی مصرف کفاف آب این که میکند تخلیه روستا بتنی هم50ن را روستا مردم درصد

میروند.دارد،قرارروستایرکیلومتنیمویکدرکهچشمهاییانیستبهداشتیآبشکهقناتیسراغبهآبتأمینبرایروستامردمبقیهونمیدهد

میلیون یک حدود مبلغی درخواست آب تانکر هر بابت امسال ابتدای از شهرستان آبفای اداره میگوید: ادامه در بشیرآباد مبلغردهیار این که است کرده یال

داد.نخواهیمآبشمابهدیگرمبلغاینپرداختعدمصورتدراستکردهتهدیدادارهاینونیستروستامردمویردهیابودجهتواندر

داد.خبراستانایندرگذشتهروزچنددرغیرمجازسالحقبضه153کشفازخوزستاناستانانتظامیفرمانده

خ عامالن غیرمجاز، سالح دارندگان با بیامان مبارزه درباره عباسزاده حیدر تیراندارسردار عامالن و غیرمجاز مهمات و سالح فروش و استانزید در یها

۶
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ط خوزستان، استان عمومی امنیت ارتقا راستای در کرد: اظهار جمعآورخوزستان، دستگیرح و غیرمجاز مهمات و سالح مناری سمت به که افرادی اماکن،زی ل،

تیراندا خودروها و برنامهزمغازهها با میکنند، استانزیری عمومی امنیت و اطالعات پلیس به عملیاتی دستورات اجرایی، راهکارهای ارائه و مناسب یهای

شد.ابالغ

همکا با عمومی امنیت و اطالعات پلیس داد: ادامه خوزستان استان انتظامی چهاررفرمانده در استان سطح در مستمر تالش و اطالعاتی کار با یگانها سایر ی

کردند.دستگیروشناساییرابودندغیرمجازسالحدارندگانویهازتیرانداعامالنازکهمتهم91پیدرپیعملیاتچندیندرقضائیهماهنگیباگذشتهروز

تص انتظامی مقام متهمان،راین مخفیگاه از بازرسی در کرد: جنگی،27یح سالح شکا126قبضه سالح غیرمجا153ًامجموع(یرقبضه سالح همراهزقبضه به (

شد.کشففشنگانواععدد736وهزاریک

در اینکه بیان با جا75وی سال از گذشته ورروز هزار یک تعداد و545ی، سالح و16قبضه شکا58هزار و جنگی مدت،رفشنگ این در گفت: شده، کشف ی

شدند.دستگیرنیزمتهم204وهزاریک

خ عامالن با پلیس کرد: خاطرنشان قضائی، مراجع به متهمان معرفی به اشاره با عامالنرعباسزاده و مجاز غیر سالحهای دارندگان سالح، فروش و ید

باشد.داشتهپیدرآرامشمردمآحادبرایوناامنمتخلفانبرایرامحیطتااستمصممامرایندروداشتهجدیبرخوردیزتیراندا

آتشسو وقوع پی نیتزدر اسید بخار دیگ انفجار از ناشی دستکمری هند، "گجرات" ایالت "داهج" شهر در شیمیایی کارخانه یک در شدند.رکا40یک زخمی گر

ش یک بخار دیگ انفجار وقوع دنبال به چهارشنبه ظهر از بعد هند، محلی مقامات اعالم بینرطبق "گجرات" ایالت در زراعی-شیمیایی دچاررکا40تا35کت گر

شدند.سوختگیجراحات

است.درنوردیدهراکشوراینازبخشهایینیزگا"ر"نیساطوفانامروزکهدادهخرحالیدرحادثهاین

دارد.ادامههمچنانیزآتشسولرکنتبرایتالشهاوشدهاندمنتقل"بهاروچ"منطقهبیمارستانهایبهمصدومانهمه

شدهاند.تخلیهپیشگیرانهاقدامیکطیاطرافروستاهایساکنانکارخانه،ایننزدیکیدرسمیشیمیاییموادوجوددلیلبه

آتشسو10حدود شدهاند. اعزام حادثه محل به آمبوالنس چندین همراه به آتشنشانی کامیون اززدستگاه آن از ناشی دود ستونهای که است حدی به ی

است.مشاهدهقابلدورفاصله

است.کردهآغازرازمینهایندرتحقیقاتپلیس،امااستنشدهمشخصشیمیاییکارخانهدریزآتشسواینوقوعدقیقعلتهنوز

است.بودهکشورسراسرکارخانههایدرحوادثازسابقهایبیشمارشاهدهند،19-کوویدیربیمایرهمهگیدلیلبهیرسراسقرنطینهاعمالپیدر

پلیمر کارخانه در گاز نشت به میتوان میان این از که افتاد اتفاق هند سراسر در کارخانه چندین در حوادث از مجموعهای گذشته ماه اسپوتنیک، گزارش بر بنا

ش یک به حداقلرمتعلق آن در که هند "ویساکاپاتنام" شهر در جنوبی کره حدود12کت و دادند دست از را خود جان بست2000نفر بیمارستان در شدندرنفر ی

کرد.اشارهنیز

شد.مهاریزیرتبنشانانآتشتالشبایزرتبربعرشیدییخیرتامحوطهدریزآتشسو

شدند.اعزامحادثهمحلبهنشانیآتشنیروهاییزرتبربعرشیدییخیرتامجموعهمحوطهدریزسوآتشوقوعگزارشازبعدچهارشنبهعصر

شد.خاموشومهاریزرتبربعرشیدیمحوطهدریزآتشسویزرتبیرشهردانشانیآتشنیروهایموقعبهاقداموحضوربا

است.نشدهاعالمامرمسئوالنطرفازیزسوآتشعلتهنوز

ح آتشنشانان تالش با اینکه بیان ضمن سمنان آتشنشانی گفت:رمدیرعامل شد، مهار سمنان شهر در گندم مزرعه گسترده این10یق اطفای برای آتشنشان

شدند.اعزاممحلبهیزآتشسو

ساعت اینکه بیان ضمن پور اسماعیل ح15:57سعید وجود چهارشنبه داشت:رروز ابراز شد، گزارش سمنان آتشنشانی سازمان به گندم مزرعه در گسترده یق

ان)(مازندرقناتتاخانهفاصلهدرجنین5سقطایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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کا بالفاصله شهروندان تماس با که پیوست وقوع به (ع) اشرف امامزاده پشت کشاورز میدان در حادثه حراین اطفای کار و اعزام محل به آتشنشانی یقرکنان

شد.آغاز

و خودرو دستگاه چهار افزود: آتشسو10وی این امدادرسانی برای آتشنشانی سازمان چهار و دو یک، شماره ایستگاه از اعزامزآتشنشان حادثه محل به ی

شدند.

با عملیات داشت: ابراز شدند، تقسیم عملیاتی تیم چند به سرعت با محل به رسیدن از بعد عملیاتی نیروهای اینکه بیان ضمن سمنان آتشنشانی مدیرعامل

دید.خسارتمزرعهامانداشتجانیآسیبحادثهاینگفتبایدکهآمدعملبهیرگیوجلاطرافعرمزاوباغهابهسرایتازومهارآتشنشانانورود

همشه از کرد: اضافه پور خودداراسماعیل جد طور به درختان پای و مراتع در پالستیک و شیشه انداختن از میشود تقاضا کنندریان ضمنزی وسایل این یرا

میشود.ناپذیرجبرانحوادثویزآتشسوباعثوکردهعملذرهبینهمانندیستزمحیطکردنآلوده

شدند.قرغکانالواستخررودخانه،یا،رددرهموطنانازنفر109گذشتهسالدرگفت:استانقانونیپزشکیکلمدیر

کل مدیر عباسی، قانونیعلی تعدادپزشکی این از گفت: خبر این اعالم با د62مازندران در رودخانه،33یا،رنفر در شنا،2نفر استخر در در4نفر هم نفر

هستند.یزکشاوراستخرهمنفریکومکانهاسایرهمنفر3وکانالنفر4وسدومصنوعییاچهرد

ابتداییت از آنها رعایت و محدودیتها با آشنایی شنا، اولیه فنون با آشنایی اینکه به اشاره با عمقروی وضعیت از اطالع افزود: است، شنا از قبل الزامات ین

است.یرضروآببهورودازقبلحتیوزدنشیرجهبهتصمیمازقبلآب

دارد.دنبالبهراگردنشکستگینیزوسربهضربهخطرعمقکمآبهایدرشیرجهداد:ادامهعباسی

)۱۷:۱۷-۹۹/۰۳/۱۵(رانندگیسوانحاثربرگذشتهسالطیلرستاندرنفر523کشتهلرستان:قانونیپزشکیکلرمدی

است.بیشتردرصد10/6لرستاندرگذشتهسالرانندگیتلفاتبامقایسهدرتلفاتمیزاناین

است.بودهاستانروستاییهایجادهوایجادهبرونتصادفاتبهمربوطسوانحایندرصد88/6،لرستانکزرمسیماوصدایرگزارخبگزارشبه

)۱۷:۴۸-۹۹/۰۳/۱۵(همدان)(عکس+بود؟!چهمدرسهدرساله10یناژرتلخگرمراز

شد.مشخصتهرانقانونیپزشکینفرهنهکمیسیوننظربامرموزپروندهاینسرانجامدرنهایتومیگذردساله"10ینایژر"معمایوتلخگرمازماهنوزده

ان)(مازندرقناتتاخانهفاصلهدرجنین5سقطایمنا:|خبرخبرادامهادامه

۶

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MH15Q8OJ
http://www.newswire.ir/KH15RUM9


از نقل به شمانیوز گزارش "رربه : سال10یناژکنا آبان هفتم مشک٩٧ساله" طرز به برمیگشت، خانه به مدرسه از فردایووقتی تا که آنقدر شد؛ بدحال کی

ر نماند. بدنش در جانی دیگر روز سژآن خانوادهاش و مرد خواب در و خانه در نمیشد.رینا آشکار که حقیقتی رفتند؛ حقیقت کشف دنبال به غمگین و گردان

مط بیجواب سوال ررچندین بود. درژح این داد؟ جان خونش داخل سم علت به او پزشکان نظر اساس بر که بود افتاده اتفاقی چه مدرسهاش در مرد؟ چرا ینا

ر همکالسیهای که بود مژحالی این راز گرینا خاطر به مدرسه در روز همان دختربچه این که گفتند آنها کردند. فاش را تلخ حالزگ از حشره یک نیش یدگی

احتمال به میشد گفته که حشرهای بود؛ رزرفته همکالسیهای است. بوده زنبور یا عقرب ازژیاد حشره این نیش خاطر به روز آن دختربچه این که گفتند ینا

بود.شدهحالسرکمیدوبارهوآمدههوشبههمبعددقایقیورفتهحال

اولگامدرمدرسهازشکایت

ج بخش دادسرای در پرونده این آن از پس کردند. شکایت مدرسه مدیر از دختر این مادر و پدر که بود آن از بررسیهایوبعد و شد بررسی همدان پزشکیکار

مقانونی علت برای شد.رهمدان آغاز دختربچه این م9گ از ررماه مرموز مژگ علت نشد. مشخص پرونده این سرانجام ولی گذشت، دهرینا دختر این گ

و نشد داده تشخیص بهدرستی همدانی قانونیساله مپزشکی دقیق علت نتوانست کالبدشکافی وجود با سازمانرهم این سوی از نامه چهار کند. تعیین را گ

ر فوت علت آنها از کدام هر که شد دیگرژصادر بار و بود آمفتامین و متادون مصرف و دارویی مسمومیت از صحبت بار یک کردند. اعالم مختلفی موارد را ینا

شد.اعالمنامشخصگرمعلت

شداعالمپزشکیکمیسوننتیجه

کا جلسه دو در که پزشکی کمیسیون شرنتیجه این به شد، بررسی مطری بالینی عالیم به توجه با حشره گزش ادعای با فوت «ارتباط بود: جانبرح از شده ح

تأثی شده استفاده الکل نیست. احراز قابل پزشکی نظر از زمانی فاصله و نیاروالدین ندارد. فوت و عارضه بدترشدن در استزی گاز نمونه از معاینه انجام به یلری

و داروها نظر از استان دو هر نتیجه که گرفت قرار مجدد آزمایش مورد مختلف استان دو آزمایشگاه در باقیمانده سمشناسی نمونههای نیست. شده استفاده

آزمایشگاهی).خطای(میشودتلقییکنلمکانمالیرکزرمسمشناسینتیجهفلذاشد.گزارشمنفیسموم

است.»تشنجیاحادعروقی-قلبیحوادثفوتحرمطعللسفید)(کالبدشناسیبودهنامشخصفوتاصلیعلتفوقتوضیحاتبهتوجهبا

کرداعالمحشرهنیشراگرمعلتتهرانقانونیپزشکی

ازرپیگی ما قانونییهای ازپزشکی پس اینکه تا میکرد. تأیید را موضوع همین کموبیش هم ر١٩تهران مادر کهژماه گفت ما خبرنگار به دیروز صبح پزشکیینا

مقانونی «رتهران است: کرده تأیید را حشره نیش علت به م١٩گ کشیدیم. عذاب کشیدیم. سختی خیلی دویدیم. روشننشدنرماه طرف، یک از دخترمان گ

تأثیر من آبروی و حیثیت در خیلی است، باخته جان شیشه و متادون مصرف اثر بر میگفتند اینکه کرد. نابود را ما خانواده دیگر طرف از ماجرا حقیقت

پیگیر آخرش تا هم من شد. روشن حقیقت باالخره ولی میدانستند، مقصر مرا همه و دارد حقیقت موضوع این میکردند تصور هممحلیها و مردم گذاشت.

بود، داده اطالع ما به زودتر مدرسه مدیر اگر دارم. شکایت بودند، بیآبروشدنم باعث که کسانی از دارم. شکایت مدرسه مدیر از هم هنوز هستم. ماجرا این

فک و میبردم دکتر پیش را نظربچهام با حاال ندهد. جان مظلومانه اینطور تا میکردم برایش قانونییهری شکایتپزشکی موضوع پیگیر صراحت با میتوانم

باشم.»

شهرخوانآنالین،کوشنیوز،تهراننیوز،فرتاککنا،راقتصادی،رصدیرخبپایگاهدیگر:منابع

(همدان)عکس+بود؟!چهسهمدردرلهسا10ینارژتلخگمرازرنیوز:شما|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۸:۰۵-۹۹/۰۳/۱۶(باختندجانلرستانرانندگیتصادفاتدرنفر۵۲۳لرستان:قانونیپزشکیکلرمدی

باختند.جانگذشتهسالطیاستانرانندگیتصادفاتدرنفر۵۲۳گفت:لرستان،قانونیپزشکیکلرمدیخرمآباد-

فوت به اشاره با رسانهها با گو و گفت در جمعه امروز نظیفی حمیدرضا مهر، خبرنگار گزارش گذشته،۵۲۳به سال طی رانندگی تصادفات دلیل به لرستان در نفر

است.یافتهافزایشدرصد۱۰.۶آن،ازقبلسالبهنسبتفوتیتعداداینداشت:اظهار

است.بودهشهرهادرونبهمربوطدرصد۱۱.۵وروستاییویرشهبرونجادههایبهمربوطتصادفاتایندرصد۸۶.۸کرد:عنوانوی،

قانونیکلرمدی ازپزشکی بیش افزود: حدود۴۳لرستان، و بوده هم با نقلیه وسیله دو برخورد تصادفات وا۳۰درصد دلیل به نیز نقلیهژدرصد وسایل گونی

است.بوده

اند.کردهفوتنقلیهوسایلسرنشیناندرصد۳۷.۱ورانندهدرصد۴۴.۷متأسفانهتصادفاتایندرگفت:نظیفی،

اند.کردهفوتکهاندبودهپیادهینرعابتصادفات،اینازدرصد۱۷.۴داشت:بیانوی،

نیوزگذارآینده،اقتصادخبرآنالین،یرخبپایگاهایرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۱۹-۹۹/۰۳/۱۶(اصفهاناستاندرترافیکیحوادثمتوفیاتآمارکاهشکرد؛اعالماصفهاناستانقانونیپزشکیکلاداره

جا سال اول ماهه یک در ، اصفهان از آنالین جوان خبرنگار گزارش ،ربه ارجاعرنف43ی اصفهان استان قانونی پزشکی کل اداره به دادند دست از را خود جان ترافیکی حوادث در که
است.داشتهکاهشقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآمارایناند.شدهداده

جا سال اول ماهه یک ،ردر کلرنف43ی اداره به دادند دست از را خود جان ترافیکی حوادث در قانونیکه اینپزشکی اند. شده داده ارجاع اصفهان استان

است.داشتهکاهشقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآمار

اند.بودهمردنفر33ونزنفر10استان،ایندریرجاسالترافیکیحوادثتلفاتمجموعاز

است.شدهگزارشسایرنفر1ویرشهدرونمسیرهاینفردر17،یرشهبرونجادههایدرنفر25باترافیکیحوادثتلفاتینربیشتاینکهتوجهقابل

فوق مدت در کل956همچنین اداره در ترافیکی حوادث قانونیمصدوم تعدادپزشکی این از که شدند معاینه تابعه مراکز و اصفهان وزنفر238استان 718ن

است.داشتهکاهشدرصد1.9،قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکههستندمردنفر

(همدان)عکس+بود؟!چهسهمدردرلهسا10ینارژتلخگمرازرنیوز:شما|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۴۹-۹۹/۰۳/۱۷((گلستان)کروناازترقوییربیکاومعیشتیمشکالتویروسدهد؛میگزارششبستان

بیکا ویروس شر از را خود هستند تالش در کرونا ویروس از بیش مردم اما کنیم محافظت آن گزند از را خود باید که بود ویروسی همان نجاترکرونا اقساط ماندگی عقب و پولی بی ی،
دهند.

-گرگزارخب شبستان بری عادی شرایط به زود خیلی انگار است، شلوغ ها تفرجگاه و خیابان رائیجی؛ فاطمه کمرگان، ما سر از کرونا ویروس شر آنکه بی گشتیم

شود.

بیما برابر در گلستان گوید می مسئوالن های گزارش بود، تکلیف رفع برای اقدامات تمام ایرگویا گونه به مردم رفتارهای اما است، رسیده ثبات به کرونا ی

کرد.باورراثباتاینبتوانیمکهنیست

بیکا ویروس شر از را خود هستند تالش در کرونا ویروس از بیش مردم جامعه در اما کنیم محافظت آن گزند از را خود باید که بود ویروسی همان ی،رکرونا

دهند.نجاتاقساطماندگیعقبوپولیبی

بسیا شود، نمی انجام مکرر صورت به ها دست شستشوی جایردیگر هم ها تفرجگاه و است شلوغ بازارها گرفتند، سر از را دیگران با دادن دست افراد از ی

نیست!انداختننزسو

بهداشتیهایپروتکلازنهواستیرخبماسکاز*نه

گذا فاصله رعایت بدون ها خیابان و بازار سطح در مردم رفتارهای مردمرالبته و فروشندگان ذهن از حداقل کرونا تلخ خاطرات که دهد می نشان اجتماعی ی

خب ماسک از نه است، شده سپرده فراموشی ایربه سامانه صنفی های تشکل فعالیت برای که هم امر مسئوالن گویا بهداشتی، های پروتکل از نه و است ی

آمدند.کناروضعاینباکردندطراحیرا

گیرند.نمیگلستاناستانبهگردشگرانومسافرانورودمیزانازیرخبهمهارسانهحتیدیگرواستبازمسافرانبرایناکجاآبادتاهاجادهمسیر

های زخم مگویا از کرونا کنتراقتصادی برای شرایط تا شده موجب مهم این و است بوده تر سخت جامعه در کرونا از ناشی های دررگ کرونا ویروس شیوع ل

اصفهاناستاندرافیکیترحوادثمتوفیاتآمارکاهشآنالین:جوان|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۳/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LH1CIFK5


باشد.سفیدگلستاناستان

شود می عنوان سپ12گرچه را کرونایی زرد وضیعت گلستان استان سرشهرستان از برای اجرایی هایی دستگاه و امر مسئوالن سبز چراغ اما کنند می یرگیری

برسد.نظربهکردیممیتجربهراH1N1آنفوالنزایکهزمانیدرحتیگذشتهازسفیدترگلستاندرکروناوضعیتکهاستشدهباعثهافعالیتازبرخی

دارد.وجودکرونابامقابلهستادومسئوالنرفتاردرکهاستتناقضیهاتفاوتیبیاینعلتبینیممیکنیممیبررسیراشرایطوقتی

شدشروعآمارهاحذفازچیز*همه

آما تنها و نشد ارائه گزارشی اسفندماه متوفیان آمارهای به نسبت نیز احوال ثب هماهنگی شورای جلسات در حتی شد، شروع آمارها حذف از چیز یرهمه

است.داشتهافزایشدرصد10آنقبلسالبهنسبت98سالپایانتاحداقلمتوفیانمیزانکهاستآنداردوجودکه

سال آمارهای اساس از97بر بیش گذشته سال انتهای در که کنیم بیان توانیم، و9می تق800هزار که باختند جان سال900ًایبرنفر از بیشتر بوده97نفر

است.

سال در که است حالی در گلستان استان در متوفیان آمار گزارشرتق98افزایش اساس بر قانونییبا گلستانپزشکی م9استان سوانحردرصد اثر بر میر و گ

است.یافتهکاهشایجاده

تق مردم اشتغال و زندگی روال که حاضر حال در گوید؛ می باره این در گلستان پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی بایبرمعاون عادی حالت به مردمزًا است گشته

باشند.داشتهیربیشتجدیتکروناویروسخطربهنسبتباید

جعف بار«ناهید با دهد؛ می ادامه حفظزی» بهداشتی، های پروتکل رعایت شرایط این در و شده بیشتر ارتباطات و تجمعات عادی حالت به مشاغل گشت

گیرد.قرارتوجهموردپیشازبیشبایدهادستمکررشستشویودستکشوماسکازاستفادهاجتماعی،فاصله

باشندکروناناقلاستممکنسالمظاهربه*افراد

کنند.منتقلیردیگبهرا19کوویدیربیماوباشندناقلاستممکنهستندسالمظاهربهکهافرادیواستنرفتهبینازهنوزکروناخطرکرد:بیانوی

هوا گرمای داد: پاسخ شود، می تر ضعیف کرونا ویروس هوا شدن گرم با آیا که پرسش این به پاسخ در گلستان پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاون

بودیم.کروناویروسگستردهشیوعشاهدخوزستاناستاندرکههمانطورشودنمیکروناویروسشدنضعیفموجب

بیمارجعف شیوع حاضر حال در کرد: اضافه کوویدری به19ی ارتباطی هوا گرمای دهد می نشان مسئله این و است یافته افزایش گرمسیر های استان در

اگر و دارند قرار کرونا قرمز وضعیت در مازندران و شمالی خراسان از اعم گلستان همجوار های استان در شهرها از برخی طرفی از ندارد، کرونا شیوع کاهش

(گلستان)کروناازترقوییبیکارومعیشتیمشکالتویروسشبستان:|خبرخبرادامهادامه
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بگیرند.قرارقرمزوضعیتدرنیزمااستانشهرهایازبرخیاستممکننگیرندجدیرابهداشتیهایتوصیههاگلستانی

است.نشدهمتوقفکروناازناشیمیروگرمهنوزامااستیافتهکاهشگلستاناستاندرکروناازناشیهایفوتیتعدادگرچهشد:یادآوروی

کنت برای باشیم گلستان در کرونا افزایشی روند شاهد دوباره که صورتی در کرد: خاطرنشان گلستان پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی بیمارمعاون محدودیترل ی

شوند.میتعطیلمراکزازیربسیاوشدخواهدِاعمالیربیشتهای

ترجعف ضروأی مواقع در جز کنم می توصیه سالمندان به کرد: منرکید از خازی وجودرل مشخصی زمان کرونا از رهایی برای که آنجایی از طرفی از نشوند، ج

بمانند.اماندریربیمااینگزندازتادهیمآموزشنیزنوجوانانوکودکانبهراکرونابهمقابلهورفتارنوعبایدندارد

ضرو را دستکش و ماسک از استفاده بگیرندروی جدی را بهداشتی های توصیه مردم طلبد می مسئله این و است نامعلوم کرونا وضعیت افزود: و دانست ی

است.شدهتمامکروناکهنکنندگمانو

کندپیداتغییربایدمردمرویکرد*

گوید: می و داد خبر استان در کرونا نزولی شیب توقف از نیز چراغعلی» کووید«عبدالرضا به مبتالیان و۱۹نمودار است آمده در خطی شکل به گلستان در

کند.تغییرنموداراینمعادالتنیزصعودیصورتبهحتیبهداشتیهایپروتکلرعایتعدمصورتدراستممکن

استاندا امنیتی و سیاسی فاصلهرمعاون از بخشی شد: یادآور یابد، کاهش اجتماعی های خسارت تا کند پیدا تغییر باید مردم رویکرد اینکه بیان با گلستان ی

کنند.نمیاستقبالاماکناینازهاهتلوهارستورانشدنبازوجودباکههستندمردماینمثالبرایوداردبستگیمردمیرهمکابهاجتماعییرگذا

بهت ظرفیت کرونا شیوع نخست روزهای به نسبت گلستان استان اینکه بیان با مدیرچراغعلی کرونا حوزه در کرد: تاکید دارد، کرونا با مقابله برای استانری یت

کردند.فروشیکمزمینهایندرنیزبرخیالبتهگذاشتهبرجایدفاعیقابلکارنامه

دا اعتقاد و شود می اعالم پزشکی علوم دانشگاه سوی از نهایی و قطعی آمارهای شد: یادآور وروی پاییز فصل در حتی که نیست ای گونه به شرایط یم

برسد.صفربهاستاندرکرونابهمبتالیانآمارتعدادهمزمستان

شبستان، خبرنگار گزارش جا31به سال ماه آخراردیبهشت براساسری و شد اعالم استان پزشکی علوم دانشگاه رئیس توسط گلستان در کرونا وضعیت ین

بودند.یربستگلستاندرمانیمراکزدرتنفسحادبیمار212شدهارائهآمارینرآخ

استنشدهاعالمخرداددرهنوزگلستانکرونا*آمار

در آمار این به31ارائه مبتالیان آمار مشخصی زمان مدت در و مداوم صورت به بود داده وعده گلستان پزشکی علوم دانشگاه که بود حالی در ماه اردیبهشت

(گلستان)کروناازترقوییبیکارومعیشتیمشکالتویروسشبستان:|خبرخبرادامهادامه
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اما کرد خواهد اعالم را استان در بیماکرونا شیوع از ماه سه از بیش گذشت با بلکه نشده اعالم خردادماه در کرونا به ابتال جدید آمار تنها کوویدرنه آمار19ی

شود.کمرنگکرونابامقابلهبرایجامعهعمومیافکاریترمدیدررسانهنقششدهموجبموضوعایناست،نشدهارائهکرونابهابتالشهرستانیوتفکیکی

با با و گیرند نمی جدی را شود می اعالم ها رسانه سوی از که بهداشتی های پروتکل و هشدارها حتی مردم که رسیدیم ای نقطه به امروز مراکززحال گشایی

کند!نمیتهدیدراآنهاکروناخطردیگرکهکنندمیتصورمشاغلیرگیرسازویرتجا

695پیام/پایان

(گلستان)کروناازترقوییبیکارومعیشتیمشکالتویروسشبستان:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۳/۱۷۱۳۹۹/۰۳/۱۷

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار
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