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ستادیاخبار

)۰۵:۳۳-۹۹/۰۴/۱۴(یمرنخجانبهراخزرخطر

د خزر - ایرنا - بسیارتهران جان میتواند هم آرام مواقع در حتی است خطرناک و وحشی بسیار محیطریایی یک عنوان به آبی پهنه این به باید گردشگران بنابراین بگیرد را انسانها از ی
نسپارند.آندستبهراحتیبهراخودوکنندنگاهناشناختهوآلودهخطرناک،

گردشگران و رسیده تابستان دزفصل محیط از استفاده برای میریادی سفر کشور ساحلی های استان به آب محیط چه و ساحل خشک محیط چه حاال یا

خود به را خزر کرانه طول از نیمی به نزدیک که مازندران استان و دکنند وارد شنا برای گردشگران اینکه برای است مناسبی بسیار مکان داده یاراختصاص

است.حاکمنیزگلستانکمتروگیالنهایاستانبرایشرایطاینالبتهشوند

چای،ز بساط و پهن ساحلی های ماسه روی بر را بیرانداز را غذا و کردهرمیوه طی آن خنک نسیم و ساحل این به رسیدن برای را طوالنی مسافتی کنند، می پا

آب به پایش هنوز اما کند، رها آبی آبهای در را خود تا نداشت قرار و آرام بزند، آب به تنی که بود رسیده آن وقت دیگر حاال تیرهبودند، دنیا ناگهان نرسیده

فرزند مادر، و شود می تار کندو می سنگینی مادر های شانه روی بر غم از کوهی انگار کند، می تقال زندگی برای که بیند می فرا صدای فقط میرو را خود یاد

برد.وبلعیدرافرزندیاردنیست،فرزندشازیراثدیگروشدهمتوقفزمانگویی؛شنود

مازندران های استان در گذشته سال قانونی، پزشکی سازمان اعالم بر بنا و شده تکرار بارها و بارها اخیر سال چند طی صحنه گلستان۱۰۸گیالن،۱۰۹این ۱۹و

است.سدهاپشتوهارودخانهبهمربوطدیگربخشیوخزریایردبهمربوطبخشیکهاستشدهگزارششدگیقرغازناشیفوتی

خوشروان طرمجهمایون دری نوسانات اثر بینالمللی محیطرح بر خزر محیطزیای خبرنگار به باره این در ساحلی مناطق تابستانزیست گفت: ایرنا یست

مسافران که است دزفصلی از استفاده برای اماریادی کنند می سفر کشور شمال به کردن شنا و میا میزان شاهد ساالنه که است این بسیاررواقعیت میر و گ

هستند.منطقهبومیکهافرادییاوشوندمیمنطقهواردگردشگرصورتبهیاکهآنهاییحاالهستیمشناگراندرباالیی

م آمار افزود: آمروی حتی است جهانی آمار برابر چندین ما آمار که بینیم می کنیم می بررسی وقتی را میر و بهرگ نزدیک ساحلی ای کرانه خط طول با یکا

از م۱۰بیش میزان این شاهد ما کشور سواحل مدیربرابر در که دهد می نشان این پس نیست میر و گردشگرگ مخاطرات دریت داری مشکالتی وریایی یم

شوند.میآنواردشنابرایکهاستهاییمکانبهنسبتمردمگاهیآعدممااساسیمشکالتازیکی

طخوشروان که مناطقی در البته کرد: سارتاکید سالم دزح سری یک است کارهایریا اختصاصزی شنا برای را هایی مکان و ها محیط و شده انجام یربنایی

غ عنوان به افرادی و است امن اماریافته است امن نسبتا مناطق این بنابراین کنند می نظارت مردم شنای روی بر که هستند مستقر ها مکان درآن نجات یق

شوند.رسانیاطالعبایدکهکندمیتهدیدخزریایرددرراهاانسانجانعاملچندکهنکنیمفراموش

باشیمگشتیربیانهایرجمراقب

طرمج دری نوسانات اثر بینالمللی محیطرح بر خزر ساحلیزیای مناطق عدمگفت:یست بحث نکته دآاولین عمق به نسبت مردم وقتیرگاهی است یا

گذا عالمت عمیق و عمیق نیمه عمق، کم ناحیه یعنی است مشخص کامال استخر عمقی محدوده شوید می استخر دروارد در اما شده هایری حوضچه و یا

جرد تالطم علت به عمدتا که شوید می آبی وارد یعنی نیفتاده اتفاق این ای هایریاچه بدونزیان و است کدر آب آبی نیمآیر وضعیت از بستررگاهی خ

د دههاروارد از بیش است ممکن حتی و شوید می ناگهانیا اما دارد ادامه همینطور کم عمق این کنید می فکر و است کم آب عمق که ببینید و بزنید قدم متر
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شود.میشناگرانازیربسیامیروگرمباعثاینوکنیدحفظراخودیرشناوتوانیدنمیدیگرکهشویدمیپرتگاهییاچالهوارد

داد: ادامه دوی در درمعموال وارد وقتی خزر میریای ای ماسه های پشته به بعد است مالیم نسبتا شیب که بینیم می متر یک عمق تا ابتدا شویم می یا

از کمتر یعنی شده کم آب عمق دفعه یک که بینیم می شویم می ها پشته محدوده این وارد وقتی است امواج شکست محل که حتی۵۰رسیم و سانتیمتر

به آب شودزگاهی می ایجاد که نفسی به اعتماد این با و است کم آن عمق که ایم شده ای منطقه وارد که شویم می خوشحال اینجا و رسد می ها زانو یر

های پشته رسوبات فرسایش محل که دارد وجود هایی چاله ای ماسه های پشته این پشت که هستیم این از غافل اما رفتن جلو سمت به کنیم می شروع

بسیار اینجا در عمق تغییرات و است عمیق نسبتا و است ای تالطمزماسه مواقع در که است مکانی است امواج شکست محل که ها پشته همین و است یاد

ب و سرعترآب با را شناگر یک که شود می باعث آب جزگشت تاثیر تحت بریاد های شکافندرج(گشتیریان دهیان اعماق سمت به اینر) در که دهد هول یا

زند.میرقمرافردگرممسالههمینوشودمیغافلگیرشناگرشرایط

شناگرانکمیندرآبییرزتلههای

م سابق درمدیر تحقیقات و مطالعات ملی گفت:رکز خزر هاییای تله بحث مساله اکنونزدومین است، آبی دیر سواحل بحث بسیاردر در خزر جاهاریای از ی

دا را پره ماهیگران های کهرفعالیت ماهیگران این بزیم تورهای با معموال دارد ادامه اسفند اواخر تا و کنند می آغاز را کارشان مهرماه ماهیگیراز ماهیرگ ی

مت دو اعماق در و شود می پاره آنها تورهای از بخشی گاهی که کشند می بیرون و صید متررا نیم و یک و کهری هایی وزنه با تورها این و شوند می رها ی

د بستر کف در ساحلردارند به دوباره و کند شنا منطقه آن در تواند می که دارد اعتماد خودش به رود می عمیق محیط به شناگر یک وقتی مانند، می باقی یا

بهگرددرب و دارد برمی قوس که وقتی دزاما رود می آب بسیاریر و دهد نجات را خودش تواند نمی وجه هیچ به شرایط این در و شود می تورها این یرگیر

دهند.میدستازراخودجانعاملایناثربرشناگراناز

افزود: دوی عمق که نکنیم است،رفراموش تغییر حال در متعاقبا خزر سالیای پس۱۳۹۷از کردیم تجربه خزر در را ارتفاع اختالف متر سه از بیش کنون تا

در امروزه ها چاه این باشیم داشته ساحل کنار در آب چاه مانند هایی سازه اگر که است بسیازطبیعی و هستند آب وریر ندارند اطالعی آنها از شناگران از ی

غ برای عاملی ها چاه این و افتند می ها چاه این داخل شوند می آب وارد شناگران پالژروقتی بین بابلسر شهر حوالی در ها سازه مدل این از شود، می آنها ق

هستند.آبازآمدنبیرونحالدرخزرآبترازسطحکاهشعلتبهاکنونکهکردمشاهدهتوانمی۸تا۶

داد: ادامه دخوشروان اگر هم امواج خود که نکنیم فراموش متراما نیم و یک عمق از شناگر یک وقتی چون باشد خطرناک بسیار تواند می باشد توفانی یریا

شود.فردگرمسببوببرداعماقبهرافردتواندمیامواجنباشدآشناشنامهارتبااگرودهدمیدستازراخودیرشناوقابلیتدیگربرودجلوسمتبه

یاردآبشدنسمیوهاپساب

کرد: تاکید بگذوی اینها همه از بیماراگر عوامل اثر در که مخاطراتی بحث مناطقیریم در است، مهمی مساله نیز شود ایجاد تواند می میکروبی عوامل و زا ی

شه های پساب درکه وارد روستایی و آلکایری گسترش برای شرایطی مغذی مواد این و یابد می افزایش آب داخل مغذی مواد شوند می ایجادیا ها جلبک

کند، سبمی های معموالزجلبک هم اینجا و دارند وجود ساحل کنار های سنگ تخته روی بر معموال که میکروسکوپیی موجوداتی همراه توانند می ها جلبک

بسیا جان تواند می سمی شیمیایی مواد این و بزنند رقم آب در را سمی بسیارشرایط متاسفانه و کند تهدید را گردشگران از طری از ساری سالم های مازح ی

اند.گرفتهقرارناسالمهایآبمحدودهدراالن

نکنندشناحفاظتیدیوارهایکناردرشناگران

طرمج دری نوسانات اثر بینالمللی محیطرح بر خزر بسیازیای اینکه بر تاکید با ساحلی مناطق دریست نقاط از وری مناسب شرایط شناگران برای خزر یای

بدون شناگران گفت: ندارد خودآمساعدی جان نهایت در و شوند می نقاط این وارد آموزش و اندازند،گاهی می خطر به استرا این دارم که ای توصیه

د آب نفوذ با مقابله برای که هایی بزرمکان هایی سنگ تخته معموال و دارد حفاظتی دیوارهای بهریا شناگران هستند، نکنندگ شنا مناطق آن در وجه هیچ

یمنخرجانبهارخزرخطرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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نیم که هستند مناطقی درچون بستر بسیاررخ مناطق آن در شیب و کرده تغییر کامال آنجا در شناگرزیا تواند می باشد کوبنده امواج که زمانی و است یاد

م باعث و بکوبد ها سنگ تخته این به درررا ها سنگ تخته این اینکه ضمن شود پازگ باعث و دارند وجود هم آب تلهریر به باعث حتی و پا جراحت و گی

یم.ربگیفاصلهمناطقاینازجدیتبابنابراینشوندمیآنگرموشناگریکافتادن

شنابراینقاطینربهت

افزود: بسیاربهتخوشروان باشد، داشته فاصله رودخانه دهانه از که است مناطقی کردن شنا برای مناطق هایرین دهانه محله نزدیکی در ما شناگران از ی

میرود، رودخانه دهانه مانند ها غرالرودخانه و کردند شنا نکارود و دریم وارد ها رودخانه که ای چسبنده مواد که است این علت شدند موجبرق کنند می یا

شود.میشدگیقرغدچارورودمیفرورسوباتدرشودمییاردواردشناگروقتیوشودمیمصبناحیهدرشدناسفنجی

داد: ادامه «الوی بین محدوده در که سواحلی مثال دارند فاصله ها رودخانه مصب از که سواحلی رود»راما «چپک تا رودخانهیم» از مشخصی نسبتا فاصله در

خاک پهنای به توجه با گرفتند گیرقرار همه با امروزه همچنین هستند، شنا برای مناسبی مناطق کهریز مناطقی و ایم مواجه کرونا ویروس یادیزگردشگرانی

کنند.پرهیزمناطقآنازشناگرانبایدکهاستکشندهعاملیکخودشود،میشلوغوشوندمیآنوارد

طرمج دری نوسانات اثر بینالمللی محیطرح بر خزر کرد:زیای تاکید ساحلی مناطق خودیست همراه حتما ندارند شنا مهارت که پالستیکیشناگرانی توپ یک

بسیا جان ها توپ این باشند دهد،رداشته می نجات را ها آدم از درمهمتی در بقا برای عامل توجهرین نکته سه به شویم می خطر دچار وقتی که است این یا

رفتا های واکنش و کنیم سکوت کامال شویم می خطر محدوده وارد وقتی اینکه اول ناهنجارکنیم خودری از را تحتی حاال کنیم فکر اینکه دوم ندهیم، نشان

کنیم.کترحودهیمنشانواکنشبایدحاالاینکهسومودهیمانجاماستبهتریرکاچهشرایطاین

جگفت:وی دچار که برکسانی های جریان همان یا درگشتی امواج و شوند می شکافنده غریان دالیل از یکی معموال برد می اعماق سمت به را آنها قریا

خود و کنند شنا خالف جهت در خواهند می که است این آنها جشدگی سرعت که صورتی در برسانند ساحل به و۱۰یانررا است شناگر یک سرعت برابر

شود می باعث عامل غهمین و قلبی ایست باعث هم گرفتگی و شود می عضالت گرفتگی موجب خستگی و شود خسته زود شناگر شودرکه می فرد شدن ق

سا سالم مناطق در باید که است هایی آموزش اینها دزبنابراین طری از درریا هایی دستورالعمل و شود داده مردم به کرد استفاده شود می که مربیانی یق

رود.باالمردمگاهیآتاشوددادهشناگرهابهآموزشیبروشورهایقالب

گرددمیبرشکافندهیانرجبهیقرغنجاتکمکیعملیاتدرصد۸۰

الهیجانیهمچنین علیزاده فناوحمید و پژوهشی محیطرمعاون خبرنگار به جوی علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاه تزی قوی گفت: ایرنا وریست ین

ت جرمعروف با مقابله توان نیز شناگران جرین این ندارند، را شکافنده مهمتریان از یکی غریان عوامل استرین شناگران شدن طوق دلیلربه که درصد۸۰ی

گردد.برمیپدیدههمینبههایقرغنجاتکمکیعملیات

درج در هیدرودینامیکی پدیده یک شکافنده بزریان های دریاچه سواحل برگ، آب و ساحلی ناحیه در موج شکست از که هاست اقیانوس و درریاها گشتی

شود.میناشیخاصهایکانال

افزود: دوی جربرای این قدرت بهتر جرک این سرعت گفت باید ازریان بهتریان حتی که معنی این به است؛ باالتر نیز المپیک شنای سرعت قهرمانرکورد ین

ب ساحل طرف به و کند شنا آن خالف تواند نمی نیز المپیک جرشنای عرض ازرگردد، بیش تا سه شکافنده گاهی۶۰یان و است متفاوت بسیار آن طول و متر

د داخل به متر دهها جرتا این در فردی اگر و شود می کشیده صدماتریا دچار باشد، بلد ای حرفه را شنا اگر حتی کند مقابله آن با بخواهد و گیرد قرار یان

شوند.یاردواردگاهیآباوشدهآشنابیشترپدیدهاینبامردمبایدبنابراینشودمیگرمحتیوجدی

د در معمولی امواج که زمانی حتی داد: ادامه جروی گیرد می شکل جریا این در که کسی و شود تشکیل تواند می شکافنده استریان ممکن گیرد قرار یان

ج این با بنابراین شود. مخاطره مقابلردچار در بدانیم اگر البته نیست؛ آمیز مخاطره خود خودی به و است طبیعی پدیده یک این کرد. مقابله شود نمی یان
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کنیم.چهبایدیانرجاین

ج شکل درباره جرعلیزاده این داد: توضیح شکافنده بادبریان پهنه و ساحل در آن دسته که است بادبزنی مانند دزیان در آنرن آب رنگ است، گرفته قرار یا

ج که خاشاکرقسمت و خار و کف با باشد نزدیک اگر و آید می ساحل سمت به که است خروشانی آب مانند و شود می متفاوت است گرفته شکل آن در یان

دهند.میتشخیصراشکافندهیانرجراحتیبهگیرندقراریاردبهنسبتیرتمرتفعمکاندرافراداگراست،همراه

باالستخزردرشکافندهیانرجازناشیتلفات

فناو و پژوهشی معاون گفته جربه علمی مبانی جوی، علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاه دههری از شکافنده دهه۵۰یان از و شناخته میالدی۶۰میالدی

دهد.میهشدارمردمبهساحلیگاردوکنندمینصبتابلودنیامهمسواحلدرزمانآنازشد؛تبیینآنیاضیرویکیزفیمبانینیز

یادآو جروی از ناشی تلفات دنیا در کرد: گیرد،ری می قربانی خزر سواحل در باالیی رقم هنوز ایران در اما است یافته کاهش شدت به شکافنده گرچهیان خزر

فیرد نظر از اما است کندزیاچه می عمل اقیانوس یک شبیه هیدرودینامیکی و جیکی و موج از ناشی هیدرودینامیکی خطرات دربنابراین این در بایدریان یا

شود.گرفتهجدی

دیگ اتفاقات وقوع شاهد اوقات گاهی افزود: جروی از غیر «مرده»ری موج که هستیم شکافنده دورآ»یان «موج ممکنیا شرایط این در آنهاست. از یکی

د فاصلهراست در مثال اما باشد آرام و آفتابی ایران سواحل در توفانیرکیلومت۲۰۰یا ایران ساحل از درری شده تجمیع امواج شرایط، این در باشد. داده خ

دو یا یک رسد،قالب می ایران ساحل به چنینموج اما بیاید موجی دور از کند نمی فکر کسی است آرام و آفتابی ایران منطقه در ساحل چون حالت این در

باشد.آمیزمخاطرهتواندمیکهیمرداخزرساحلدرراناگهانیهایپدیده

داشت: اظهار بیشتعلیزاده دهد می نشان ها جربررسی از ناشی خطرات مرین بخش در شکافنده دزکریان ساحل محدودهری از که افتد می اتفاق خزر یای

است؛ بیشتر پدیده این خطر دارد، تندتر ساحل شیب که نوشهر و چالوس تا چابکسر از یعنی مناطق این داخلی بخش در است، نور تا جزانزلی هایریرا یان

است.بیشترپدیدهاینخطرمازندرانغربوگیالنقرشدریعنیشود،میتشکیلیرتقوی

کنیم؟چه

ج این در کنند سعی باید افراد گفت: جوی علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاه نگیرندرمعاون قرار جیان باالی قدرت به توجه با صورت این غیر یان،ردر

ج داخل را خود شناگر که است این راه تنها است؛ اشتباه آن خالف کردن درشنا سمت به را او دهد اجازه و کند رها طورریان به آرام آرام اما ببرد پیش یا

گردد.زباساحلسمتبهوشودجرخاآنازمورب

ج اینکه درباره دروی داخل به متر چند تا را شناگر نقطهریان یک در است ممکن دارد؛ بستگی ساحل شیب به مورد این داد: توضیح کشد، می و۵۰یا متر

د داخل به را فرد متر یکصد تا دیگر ای نقطه ببرد،ردر غیا ناجیان فقط مواقع این در و اندازد خطر به نیز را دیگران جان تواند می گرفتار شناگر یک یقرنجات

کنند.کمکتوانندمییانرجباآشناوایحرفه

ط از دستکم را الزم اطالعات مسافران کرد توصیه بارعلیزاده و کسب خود های گوشی دآیق در کامل کنند،رگاهی شنا خزر اقیانوسیای ملی پژوهشگاه

ج این شناساندن و شناختن هدف با جوی علوم و بسیارشناسی علمی تحقیقات آمیز مخاطره نکات کردن مشخص و باریان را اطالعات این همه و داشته ی

شوند.آشنایانرجاینباآنهامطالعهباتوانندمیگردشگرانکهاسترساندهچاپبهپوستروبروشورکتاب،درسادهزبان

نواخبارآنالین،یرهمشهنیوز،خطشهر،تیترمانا،یرخبپایگاهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع
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)۲۰:۰۵-۹۹/۰۴/۱۴(خشونت!اینهمهاست؟شدهچهراما

از غفلت دهه چند حدود محصول که شرایطی میگذرانیم؛ اجتماعی آسیبهای ازجمله و اجتماعی حوزه در را سختی شرایط نخواهیم، چه بخواهیم، چه

دوران در که کرد اشاره و... خانوادگی و اجتماعی خشونتهای با مرتبط آمارهای به میتوان شرایط این ازجمله حوزههاست. دیگر در اجتماعی آسیبهای

پدرش، دست به رومینا قتل قبیل از وقت چند این در خشونت اخبار باشد. دوران این محصول اینکه نه است؛ شده مشهودتر کمی کرونا ویروس یحانهرشیوع

کشوررعام در حوادث این . و... تهران کرمانشاه، کرمان، قتلهای بودند، عالقهمند هم به که خوزستان در همدیگر با جوان دو خودکشی پدرش، دست به ی

ندا حق اصال و نباید که میدهد نشان خود گرفته، قرار مسئوالن حتی و اجتماعی شبکههای رسانهها، مردم، عمومی، افکار توجه مورد همزمان برابررکه در یم

عادیسا آن اعمال و خشونت دیدن که هستم این نگران درواقع باشیم. بیتفاوت شرایط آمارهایزاین به میکنم استناد است. خطرناک خیلی که شود ی

سازمان رئیس سوی از قانونیارائهشده وقوعپزشکی از همسرآزا420هزارو85که روزانهرمورد طورمیانگین به که بودند داده خبر همسرآزا232ی دررمورد ی

حدود ساعت هر در و سال یک مدت در و آن10کشور رشدرمورد است. داده کودکآزا12.5خ دیگردرصدی خبر قبل سال با مقایسه در منتشرری که بود ی

دا اشراف من از بهتر گرامی مخاطبان شما گرچه بسیارشد. چون دارد؛ فاصله واقعی آمارهای با آمارها این که اینهارید نمیشود. گزارش یا ثبت موارد این از ی

سازمان در که هستند قانونیمواردی مددکاپزشکی خدمات ارائهکننده مراکز و اجتماعی اورژانس آمارهای به مراجعه است. شده مشاورهرثبت اجتماعی، ی

خشونتهای چقدر میشود؟ گزارش و ثبت جنسی خشونتهای آمارهای چقدر بود. خواهد خشونت منظر از ما حال وخامت گویای خود و... روانشناسی و

تخ غفلت، یا مسامحه از ناشی خشونتهای حتی و (روانی) کهرعاطفی میدهد نشان هم قضائی پروندههای آمار میشود؟ گزارش و... عمومی اموال یب

ضربوج ازجمله و قضائیرخشونت پروندههای فراوانی باالی رتبههای در میکنم، قلمداد اجتماعی خشونت مصادیق از هم را آن من که سرقت کنار در ح

مط سؤال این که میدهد نشان خام دادههای این بر تأملی دارد. قرار کشور روابطردر ضعف یعنی خشونت اینهمه است؟ شده چه را ما واقعا که شود ح

نزدیکت بین حتی اخبارانسانی حتی همکاران. و اقوام و دوستان و همسایگان یا و... همسر فرزند، مادر، پدر، خانواده: اعضای یعنی کسانمان، مبنیرین ی

نشاط کاهش قبیل از موضوعاتی نمیکنم؛ نفی است، دیگر حوزههای از غفلت نتیجه خشونت که را موضوع این میشنویم. هم را حیوانات به خشونت بر

قانونمدا کاهش اجتماعی، سرمایه کاهش فردی، و بهکاراجتماعی در ضعف اجتماعی، مدارای ضعف اجتماعی، اخالق ضعف قانون، به احترام و یرگیری

تابآو بروزرمهارتهای در روانی، و اجتماعی سالمت دیگر تعیینکنندههای کنار در میتوانند و... روانی اختالالت افزایش ضعیف، اقتصاد فردی، و اجتماعی ی

تأثی شرایطی چنین ظهور خودشرو برای اگر حتی قانون، به بیاحترامی یعنی میکشد؛ را دخترش و مینشیند قانون جای خود «رومینا» پدر وقتی باشند. گذار

نیس تأیید مورد من نظر (از بداند حق بر بهاصطالح را خود که باشد داشته آمارتدالیلی همین طبق ولی است؛ دوستی و مهر کانون و آرامش محل خانه .(

باشند مرهمی اینکه جای به افراد نیست. گرم کانون یک خانوادهها، همه در گذشته مانند کانون این دیگر که میبینیم دیگر مراکز آمارهای حتی و ارائهشده

سختتر آنها مداوای بشوند، عمیقتر هرچه که زخمهایی دیگر؛ زخمهای بر میشوند زخمی خود میشود، ایجاد خانوادهشان اعضای برای که زخمهایی بر
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آنها با که کسانی و اطرافیانم درباره پرخاشگرانهای رفتار من وقتی دارد). خطرناکی بسیار عوارض و میشود غیرممکن هم جاها (بعضی میشود سختتر و

سر و میکنم برتروزندگی را خود هستم، بیتوجه دیگران خواستههای و حقوق به خودخواهم، که میدهم را پیام این دارم یعنی میدهم؛ نشان دارم، کار

جل برای را دیگران رنجاندن میدانم، شما بهرگیواز احترام خانوادگی، و اجتماعی زندگی الزمه که است حالی در این و...، نمیدانم عیب خودم رنجش از ی

و خود احساسات و عقاید افکار، به اهمیتدادن و بهرسمیتشناختن دیگران، به صدمهنزدن دیگران، و خود نیازهای به اهمیتدادن حقوقشان، و دیگران

سال شعار که است انسانی روابط ترویج و دیگران با تعامالت در اخالق به توجه عامتر معنای یک در و و... مددکاران2020و2019دیگران جهانی فدراسیون

است.اجتماعی

استبردهباالرامعتادانگرمآمارچندگانهمخدرهایمصرف؛98سالدرمعتادانمیروگرمدرصدی21افزایشدالیلازگزارش
)۹۹/۰۴/۱۵-۰۳:۳۲(

گذشته سال در کرده، اعالم کشور قانونی پزشکی سازمان که آمارهایی اساس بر - (پانا) و4تهران مح472هزار مخدر، مواد مصرف سوء اثر بر چندگانهرنفر مصرف و مخدر داروهای ک،
است.داشتهرشددرصد21.8معادلآنازترپیشبهسالنسبتمیزاناینکهمیدهدنشانیابیهازاردادهاند.دستازراخودجانکشوردر

خی جمعیت یک مدیرعامل دیلمیزاده، عباس ایران، گزارش مربه باالی آمار چرایی درباره هست، نیز اعتیاد حوزه در اجتماعی فعال که معتادانریه میر و گ

تج داده میگوید: گذشته، سال کهزدر است حالی در این کرد، صحبت حدسیات اساس بر نمیتوان رابطه این در و ندارد وجود خصوص این در شدهای یه

بهمعمو کارش کند، فوت باال به رو متوسط طبقه در معتادی اگر قانونیاًل معموزنمیکشد،پزشکی افراد این خانوادههای میرا گزارشراًل اعتیاد نتیجه در را او گ

ش و کرنمیدهند افراد این حال متجاهرح معتادان و جامعه فرودست طبقات از که است افرادی مختص موجود دادههای نمیشوند. محاسبه دادهها جزو اًل

مشکالت و تحصیالت نبود نتیجه در اینکه بر مبنی دارد، وجود فرضیهای نیز خصوص این در هستند. دسته این از خوابها، کارتن مانند افرادی هستند.

م رشد افزایش حساب، این با میشوند. بیخانمان افراد، از عدهای البتهراقتصادی باشد. نیز بیخانمانها افزایش نشاندهنده میتواند، معتادان در میر و گ

شود.انجامخصوصایندریردقیقتتحقیقاتبایدواستفرضیهیکفقطاین

راهکارهای کاهش برای تا گرفتهاند یاد معتادان روزها، این دارند. توأمان را هروئین و شیشه مصرف خوابها، کارتن و خیابانی معتادان دیلمیزاده، بهگفته

مح یک به غرخشونتآمیز و عجیب خیلی اتفاق شده ارائه که آمارهایی کنند. استفاده توأمان بهصورت مخدر مواد از و نکنند بسنده نیست،رک برزیبی یرا

اجتماعی فعال این کنیم. صحبت بیشتر باره این در میتوانیم شود، رصد سال هر بیخانمانها تعداد اگر است. آمده پدید معتادان، تعداد افزایش اساس

سازمان مسئوالن از من انتظار میگوید: ادامه در اعتیاد، قانونیحوزه مپزشکی دالیل که است تجراین را معتادان میر و بهزگ دادههای و کنند تحلیل و یه

دهند.قرارمحققاناختیاردربیشتروبهترنتایجحصولبرایراآمدهدست

نشودقیداعتیادنتیجهدرگ،رمموردکهدارنداصرارخانوادههاازبرخی

م خصوص در اینکه به اشاره با نیز اعتیاد حوزه کارشناس صفاتیان، نزدیکرسعید معتادان میر و آما17گ سیستم که است دارد،رسال وجود کشور در ی

بر میتوان چقدر که اینجاست سؤال اما میبینیم. را کاهش سالهایی معدود در و افزایش سالها بعضی در میکنیم، نگاه آمارها به وقتی میدهد: توضیح

بیما علت به که فردی کرد؟ اعتماد آمار این ترصحت و میشود آورده بیمارستان به قلبی مری علت پزشک، میکند، مصرف هم مینویسد؟ریاک چه را گ

دیگ سؤال اعتیاد؟ یا قلبی مطرایست خصوص این در که مری درصد چند که، است این میشود، توسطرح معتادان میر و قانونیگ دادهپزشکی تشخیص

م خصوص در شده ارائه آمارهای همین به توجه با اینجاست جالب بهرمیشوند؟ دیگر تشخیصهای با که دارند وجود افرادی معتادان میر و پزشکیگ

خشونت!اینهمهاست؟شدهچهارماق:شر|خبرخبرادامهادامه
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اصقانونی و میشوند مطآورده موادراًل بودن ناخالص یا مصرف الگوی تغییر یا کردن مصرف چندگانه او، بهگفته کردهاند. فوت اعتیاد اثر بر که نمیشود ح

بیما ایجاد بر آن تأثیر و مرمخدر افزایش و ارقام و اعداد این پدیدآورنده عوامل از میتوانند همگی تنفسی و قلبی اینجاستریهای باشند؛ افراد این میر و گ

شوند.عملوارددقیقتربایدپزشکانکه

م یک درخصوص قبل سال در پزشک یک تشخیص است باشد.رممکن شده ثبت مخدر مواد مصرف سوء از ناشی دیگر، سال در و باشد تنفسی ایست گ،

م مورد که دارند اصرار نیز، خانوادهها از برخی میان، این قطعردر همه این با نشود. قید اعتیاد نتیجه در مگ، آمار افزایش دالیل از یکی میتوان میررًا و گ

از مصرف و است شده بیشتر نیز مخدر مواد در ناخالصیها وجود که نیست شکی البته دانست. پزشکها دقت افزایش رفتن باال را گذشته سال در معتادان

آسپ یا استامینوفنها مانند خطر کم ناخالص مواد موادرسمت از مصرف الگوی تغییر است. رفته خوابآور قرصهای مانند مخدرتر، قرصهای سمت به ین

قب که معتادی باشد. آمار این رفتن باال دالیل از میتواند هم پرخطر مواد سمت به خطر تکم سمت به است، میکرده مصرف حشیش فردیراًل یا میرود یاک

ت ترکه که افرادی مواردی، در میشود. کشیده هروئین سمت به میکرده مصرف تریاک حاال دالیلی به میکشیدند هروئینریاک که افرادی یا میخورند را یاک

میکنند.یقرتزراآناالنمیکشیدند

با این از پیش تا که فردی او گفته به است، بوده مؤثر بسیار روند این در که میداند اقتصادی مشکالت را مصرف الگوی تغییر دالیل عمده از 10تا5صفاتیان،

ت تومان خرهزار پول مواد، شدن گران با حاال میکرده مصرف تریاک خوردنرید به کند، تأمین را خود نیاز پایینتر مصرف با بتواند اینکه برای و ندارد را یاک

دقیقرت و کامل بهصورت خصوص این در اطالعات میدهد؛ نشان را خود مصرف الگوی تغییر در اقتصاد بحث میگوییم که اینجاست است. آورده روی یاک

م شود، ضعیفتر دولتها اقتصاد چه هر گفت، میتوان تجربیات اساس بر اما موادرنیست، در ناخالصیها میزان و میشود بیشتر هم معتادان میر و گ

نیازهای رفع برای مخدر مواد توأمان مصرف میروند. توأمان بهصورت مخدر مواد انواع مصرف بهسمت افراد آن، نتیجه در و میکند پیدا افزایش هم مخدر

ت که فردی مثال بهعنوان که است شکل این به راحتیربدن خواب شب بتواند اینکه برای و میکند استفاده شدن سرحال برای شیشه از میکند، مصرف یاک

م آمار افزایش سبب میتوانند، عوامل این مجموعه میآورد. روی الکل مصرف به باشد، معتقدرداشته اعتیاد، حوزه کارشناس این باشند. معتادان آمار میر و گ

برنامه نگاه که اعتقادراست به اما شده، بیشتر عواملی چه شوند متوجه و کنند پیدا را الگوها تا برود سویی و سمت به و کند تغییر باید اعتیاد حوزه در یزان

است.ماجراایناصلییشهراقتصادیمشکالتهمچنانمن

معتادانمیروگرمآمارافزایشخصوصدرجدیدتحقیقاتشروع

مدی جمعهپور، مرحمید آمار افزایش درباره مخدر مواد با مبارزه ستاد اجتماعی حمایتهای و درمان سالرکل از میر و پژوهشهای98گ انجام بدون میگوید:

نتیجهگی به را احتماالت و آمار حوزه موضوعات نمیتوان دقیق و مرعلمی آمار افزایش سبب میتواند دلیل دو زمینه، این در میرسد بهنظر اما رساند، وری گ

آخ در گیرمیر آمار آمارین شیوه در شده ایجاد تغییرات اول، دلیل باشد. شده گذشته سال به منتسب یعنی جمعآورگیریها و سالهایری در است؛ اطالعات ی

از قبل سالهای یعنی تش98قبل مراکز بررسیر، و قانونییح سالپزشکی در اما بودند، فعال استانها مراکز در شد98تنها فعال نیز شهرستانها در مراکز این

تش را اجساد هم آرامستانها برخی در حتی زمان آن از طبیعترو بنابراین میکنند. جمعآویح نمونههای تعداد میشوند،رًا ثبت که دادههایی و آمار و شده ی

دیگ علت است. قبل سالهای از تأثیربیشتر قضیه این در میتواند که آماری فرمهای که، است این باشد، دررگذار تغییراتی با قانونی، پزشکی سازمان ی

سال از قبل سالهای در نمونه بهعنوان است. شده رو به رو شده ثبت موارد تفکیک شمار98خصوص به مسمومیتها آمار جزو مخدر داروهای از ناشی فوت

سال از اما م98میآمدند، جزو هم مخدر داروهای از ناشی متوفیات بعد شدهربه سبب میتواند امر همین و میروند شمار به اعتیاد از ناشی میرهای و گ

باشد.شدهاضافهاعتیادازناشیمتوفیاتآماربهوشدهکممسمومیتازناشیمیروگرمآمارازکهباشد

م آمار افزایش گزارش خصوص در موضوع اهمیت بهدلیل مخدر، مواد با مبارزه ستاد اجتماعی حمایتهای و درمان کل مدیر درربهگفته معتادان، میر و گ

برآخ را متعددی جلسات کشور، تحقیقاتی مراکز با حوزه، این در گرفته صورت اقدام تفکیکرین و مواد تفکیک به نظر، مورد موضوع علل بررسی تا کردیم گزار

استدهبرالباارمعتادانگمرآمارگانهدچنهایمخدرمصرفپانا:|خبرخبرادامهادامه
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وی و جغرافیایی خصوصژمناطق این در هم را مداخلهگر فاکتورهای و شهرستانها و استانها تفکیک همچنین شود. انجام دقیقتر شناختی جمعیت گیهای

میکنیم.جستوجو

م آمار افزایش علل خصوص در دقیقتر بهطور البته تحقیق این اجرای از بعد میافزاید: ادامه در اظهاررجمعهپور، میتوان گزارشات، در شده مشاهده میر و گ

شد.خواهداعالمآمدهدستبهنتایجونمودنظر

آنالینایرانیرخبپایگاهایران/روزنامهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۱۴:۰۴-۹۹/۰۴/۱۴(تهرانشمالکلینیکدرانفجارحادثهبازخوانیگرفت؛قربانی19دیگرایمننایک

ش خیابان در اطهر، سینا کلینیک در تلخی حادثه گذشته شب سهشنبه نیوز: تهرانرسالمت جانباختنریعتی به منجر که داد پرسنل19خ از عمدتا که شد نفر

آتشسو یک از که حادثهای بودند؛ درمانی کادر آتشسوزو با نهایت در و یافت ادامه گاز کپسول چندین انفجار با شد، آغاز نامعلوم علتی با گسترده،زی ی

زد.رقمراتلخیپایان

م این ساختمان نو، صبح روزنامه از نقل به نیوز سالمت گزارش تجربه میدان نزدیک در مسکونی خانههای میان در که درمانی فاقدرکز گرفته قرار یش

شه مسووالن گفته به بنا و بوده ایمنی سالراستانداردهای از قرار94ی بیتوجهی مورد هربار که بود شده داده کلینیک این مسووالن به اخطار نوبت چند در

ناایمن ساختمانهای به دوباره نگاهی ماجرا این بهانه به شدهاند. بازداشت زمینه این در اهمال بهخاطر عدهای حاال و خورد رقم فاجعه که جایی تا شد گرفته

داشتهایم.شهر

داد؟خرچگونهحادثه

است.واقعماهروزادهکوچهاوایلدروتهران)یکمنطقه(یشرتجمیدانبهماندهکمییعتی،رشخیاباندراطهرسینادرمانیکزرم

نگهدا برای محلی کاذب، سقف از استفاده با کلینیک، حیاط اکسیردر سیلندرهای تعدادژی شده تهیه گاز همچنین و برزن بالغ سیلندر، آنجا25یادی در عدد

میشد.یرنگهدا

باحتما سیستم در نقص آتشسوراًل موجب گرما یا کارشناسانزق تالش و نیست مشخص حادثه این دقیق علت هنوز حال این با شده انفجار نهایت در و ی

آتشسو علت مشخصشدن بزبرای کابل قطع است؛ محتملتر فرضیه سه خصوص این در دارد. ادامه انفجار و بری سیمهای اتصالی نگهدارق، اتاقک یرق

است.شدهکپسولهایرنگهدااتاقکبهآتشسرایتموجبکهیکمنفیطبقهدرساختمانتاسیساتواحددرتعمیراتانجامیاکپسولها

ساعتزآتشسو حدود ابتدایی شب8:46ی کارسهشنبه میدهد. نگهدارخ اتاقک در آتش موجود آتشنشانی کپسولهای با میکنند سعی کلینیک یرکنان

ناگهان اما کنند خاموش را بز2کپسولها گاز ورسلیندر هم4گ سر پشت انفجار چند میشود؛ شعلهور آتش و شده منفجر کوچک گاز کهرسیلندر میدهد خ

ورآخ کلینیک شیشههای انفجارها این با و میکرده پرت طرف آن و طرف این به را کپسولها که بوده حدی به حادثه شدت است. مهیبتر همه از ینشان

میکشد.طولدقیقه7یا6حدودهولناکانفجارینرآختاآتشودودشروعزمانازیزد.رفرومیمجاورخانههایوساختمانها

ح اطفای و نجات عملیات و رسیده محل به حادثه از پس دقیقه پنج آتشنشانی امدادی تیم مخرنخستین یک میشود. شروع بززیق اینرن در نیز هلیوم گ

مخ این نگهداشتن خنک و امدادگران بهموقع حضور با که داشت وجود اتفاقیزمکان حرن این اطفای برای نداد. مرخ چهار از آتشنشانان محلریق در کز

میشوند.حاضر

طزحجم از دود و آتش آنقدرریاد آتش ولی میکند نفوذ باالیی طبقات به ساختمان هواکش داکتهای عمزیق که بوده آتشنشانانیاد اولیه لحظات در اًل

برسانند.یریاآنانبهساختمان،درحاضرافرادکمکدرخواستیادهایرفباوجودنمیتوانند

آتشسو اکسیزوقتی کپسولهای با آتشنشانان میشود مهار یکساعتونیم حدود از بعد میشوندژی متوجه و شده ساختمان وارد بازماندگان نجات برای ن

آخ یعنی چهارم، طبقه باالی نیمطبقه در که کسانی آنربیشتر علت دادهاند. دست از را خود جان بود، آنجا در عمل اتاقهای که جایی ساختمان طبقه ین
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طبقات از دود و حرارت که بود این آتشنشانانریزهم از یکی بود. شده جزئی سوختگیهای هم موارد بعضی در و خفگی باعث و رفته باال طبقات به ین

بسیا گفته: احتماردراینباره میداد نشان که داشتند وضعیتی فوتیها از بههمی بود. نداده امانشان دود اما بودهاند، یکدیگر به کمک حال در یختگیراًل

بست بخش و عمل اتاقهای بسیارداخل میداد نشان فراری راه بهدنبال قربانیان از اکسیری کپسول بهدنبال شاید و بودند لحظاتژی در هم برخی بودند ن

بود.یختهرهمبهراهمهجاهمانفجارازناشیلرزشهمچنینبودند.افتادهزمینبهوانداختهوسیلهایبهدستآخر

کا و مراجعان از نفر آخرچند دستشویی در نجات راه یک به رسیدن برای انفجار از بعد کلینیک آتشسورکنان مهار از پس آنها میافتند. گیر طبقه یزین

پرستارها و دکترها یاحسین» «یاحسین صدای میخواستیم. کمک و میکشیدیم جیغ و میزدیم در گفته: بازماندگان این از یکی مییابند. نجات آتشنشانان

کمک درخواست و میکشیدیم جیغ فقط ما شد قطع صدا دقیقه چند از بعد نمیداد. را ما جواب کسی ولی میخواستیم کمک و میزدیم داد میشنیدیم. را

گرفتم، را شوهرم سراغ نمیدیدیم. را جایی بود خون صورتم همه آوردند. بیرون را ما و آمدند آتشنشان چند ساعت دو از بعد بودم شوهرم نگران میکردیم.

بود.شدهزخمیهماودیدم.بیمارستاندررااواینکهتاندارندخبرگفتند

ح و انفجار حادثه پی متاسفانهردر اطهر سینا کلینیک در و18یق باختند جان دم در یکی9نفر باختن جان با بعد ساعت چند شدند. مصدومیت دچار نیز نفر

رسید.نفر19بهجانباختگانتعدادمصدومانازدیگر

د از پس حادثه این مصدومان شدند.رتمامی مرخص بیمارستان از درمانی خدمات جانباختگان15یافت از وزنفر بودند.4ن مرد کادر17نفر از آنها از نفر

و مدی2درمان گفته طبق بودند. مراجعان از قانونیکلرنفر قربانیانپزشکی میان در تهران شامل7استان پزشک متخصص4نفر یک بیهوشی، متخصص

نفرتکنسین ویک عمل اتاق تکنسین چهارنفر بودند. کلینیک پرستار نفرهم دو است. دیگر پزشک یک و وبینی حلق و گوش متخصص یک پالستیک، جراحی

است.نشدهمشخصتاکنونهمنفریکحرفهوبودندمراجعهکنندگانازودونفرهمکنانرکازدونفرای،ژرادیولو

رسیدگیویرپیگیدستور

رییسجمهو اسالمی، شورای مجلس رییس ازجمله کشور ارشد مقامات حادثه این وربهدنبال نظام، مصلحت شورای رییس قوهقضاییه، رییس بهداشتزی، یر

م انفجار حادثه در هموطنان از تعدادی جانباختن جهانگیرو... اسحاق گفتند. تسلیت را تهران اطهر سینا درمانی رییسجمهورکز اول معاون استاندارری، ی

کرد.ناگوارسانحهاینوقوعدقیقعللبررسیوآسیبدیدگانوضعیتبهیرفورسیدگیمسوولراتهران

پیگی به اشاره با هم تهران دادستان القاصی، آتشسورعلی قضایی کلینیکزیهای حادثه بودن غیرعمدی از حاکی اولیه بررسیهای گفت: اطهر سینا کلینیک ی

ب سیم اتصال اکسیرسیناست. کپسولهای انفجار و حژق ایجاد موجب کارشناسیرن هیات یک است. شده پیشبینی11یق و شد اعزام حادثه محل به نفره

با دستور با نفر چهار شود. مشخص حادثه دقیق علت کارشناسان اظهارنظر با آینده روز دو ظرف که است بازداشتزاین در و دارند قرار قضایی نظر تحت پرس

احضارباشند،داشتهنقشاستممکنکوتاهیوقصوربهلحاظکهیردیگتعدادومیبرندسربه

شدهاند.

نیوزسالمتیرخبپایگاهنو/صبحروزنامهدیگر:منابع

)۰۵:۱۵-۹۹/۰۴/۱۴((لرستان)قانونیپزشکیبهکروناییفوتیهایاجسادارجاععدم

نمیآید.قانونیپزشکیبهکروناییفوتیهایاجسادگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدی

انتهرشمالکلینیکدرانفجارحادثهخوانیبازآنالین:تتجار|خبرخبرادامهادامه
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کرونا ویروس از ناشی قلبی یا تنفسی نارساییهای فوت علت کرونا، از ناشی فوتیهای بحث در افزود: نظیفی» حمیدرضا » لرستان، از خبرآنالین گزارش به

است.مشخصوطبیعیفوتعلتاست،

تص واردروی اجساد نوع این روتین طور به کرد: قانونییح پیگیپزشکی و درمان بحث در اینکه مگر شد قصوررنخواهند از متوفی بستگان و خانواده آنها ی

میشود.قانونیپزشکیواردامراینکهباشندشاکیپزشکی

دیگ بخش در بیمارنظیفی از ناشی اجساد به اشاره با خود سخنان از مضنونری که است اجسادی معاینه قانونی، پزشکی وظیفه کرد: عنوان استان، در کرونا ی

میدهند.ارجاعقانونیپزشکیبهراجسداینقضائیمراجعصورتایندرنباشد،مشخصفوتعلتیاوباشندمیجنایتوجرم

وظیفه اینکه بیان با قانونیوی اصلیپزشکی وظیفه داشت: بیان نیست، دفن جواز صدور اول درجه قانونیدر باپزشکی که است جسدی فوت علت تعیین

م با اجساد است، گرفته قرار ما کار حاشیه در دفن جواز صدور میشود، دستگاه این وارد نامشخص ارجاعرعلت ما به را شکایت و شبهه بدون و طبیعی گ

نمیدهند.

46

سالشعارفرارو،یرخبپایگاهدیگر:منابع

سالنساختبرایزمینتامینلزومقضایی/مراجعبهساختگی»«تصادفاتپرونده۵۶ارجاعداد:خبرلرستانقانونیپزشکیکلرمدی
)۰۸:۴۴-۹۹/۰۴/۱۴((لرستان)الشتریحرتش

داد.خبرقضاییمراجعبهگذشتهسالطیاستانایندرساختگی»«تصادفاتپرونده۵۶ارجاعازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیخرمآباد-

گذشته سال در اینکه به اشاره با سخنانی در خبرنگاران جمع در شنبه امروز نظیفی حمیدرضا مهر، خبرنگار گزارش کام۵۶به صدمات که تصادفات اًلپرونده

توسط داشتند قانونیساختگی همچنینپزشکی داشت: اظهار شد، ارجاع قضائی دستگاه به۲۱به داشتند ساختگی و حقیقی صدمات از مخلوطی که پرونده

دادهاند.ارجاعقضائیمراجع

سال از اینکه بیان با تش۹۴وی سالن امروز قانونییحرتا تشپزشکی سالن کرد: عنوان است، شده ساخته کوهدشت نورآباد، دورود، ازنا، آباد، یحرخرم

است.کشوردریحرتشسالنهایینرتمجهزازاستانکزرمدرقانونیپزشکیکزرم

زمینتأمینصورتدرپلدختروالشتریحرتشسالنساخت

قانونیکلرمدی تشپزشکی سالن با رابطه در گفت: نمیشود، داده ارجاع استانی هیچ به لرستان از جسدی گونه هیچ اینکه بر تاکید با بارلرستان الشتر یح

است.نشدهساختههنوزنشده،دادهقرارمااختیاردرآنزمیناینکهخاطربهشدهگرفتهقضائیهقوهازآنساختاعتباراینکهوجود

ستان)(لرقانونیشکیپزبهکروناییفوتیهایاجسادجاعارعدمخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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تش سالن ساخت کار نیز قضائیه قوه هفته در افزود: است، شده مذاکره شهرستانی و استانی مسئوالن همه با رابطه این در اینکه بیان با الیگودرزرنظیفی یح

کردند.کمکمابهزمیناختصاصبارابطهدرمسئوالنکهچراشدشروع

تش سالن ساخت اعتبار استان، به قضائیه قوه رئیس اخیر سفر با حتم طور به شود تأمین پلدختر و الشتر در نیاز مورد زمین اگر اینکه بر تاکید با اینروی یح

تش سالن سال پایان تا همچنین افزود: کرد، خواهیم اخذ را شهرستان داشت.ردو خواهیم ساختمان استان تمام در و میشود ساخته نیز شهرستان دو این یح

قانونیکلرمدی تشپزشکی سالن اینکه به اشاره با ادامه در شهردارلرستان راستا این در افزود: کنیم، تعیین را فوت علت بتوانیم تا باشد مجهز باید قولریح ی

دهد.قراریرپیگیموردالشترشهرشورایدرراموضوعاینکهداده

جسداهداینحوهیحرتش

دیگ بخش در سازمانرنظیفی اخیر سالهای در گفت: و کرد اشاره اجساد اهدای بحث به خود سخنان از قانونیی ایجادپزشکی را عضو و بافت حوزه کشور

بدهد.سامانوسردارندجسدیاعضوبافت،بهنیازکهدانشگاههاییهمهبهکهکرده

تحویل عادی خیلی صورت به میتواند و ندارد شکافی کالبد به نیاز که الهویه مجهول جسد چنانچه هستند موظف استانها همه امروز اینکه بیان با وی

قانونیسازمان سازمانپزشکی به قضائی مراجع با رایزنی با شود، قانونیکشور طپزشکی از دارند جسد به نیاز که مراجعی همه گفت: کنند، اهدا یقرکشور

کنند.یافتردرااجسادمیتوانندکشورقانونیپزشکیسازمان

شود.اقدامکشورقانونیپزشکیسازمانیقرطازوگیردصورتمیتواندامرایناجسادعضواهدایحوزهدرافزود:لرستان،قانونیپزشکیکلرمدی

حتی گفت: قانونینظیفی بهپزشکی آنها اجساد فوت، از بعد که کنند نام ثبت آن در میتوانند خود زندگی دوران در مردم که داده تشکیل را پزشکیسامانهای

کند.اهدادانشگاههابهراجسدقانونیپزشکیوشوداهداقانونی

)۱۱:۳۵-۹۹/۰۴/۱۴(گلستاندرگرفتگیقربازناشیمیروگرمیربراب۴افزایش

داد.خبرسالنخستماهه۲طیگرفتگیقربازناشیمیروگرمیربراب۴افزایشازگلستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی زارعی قانونیکلرحسین خبرنگارپزشکی با گفتگو در هایگلستان استان جوانگروه خبرنگاران ارجاعیرگازباشگاه پروندههای تعداد اساس بر گفت: گان،

دادند.دستازراخودجانگرفتگیقرباثربرمرد،نفر،۴سال،نخستماهه۲طیفوت،علتتعیینو

باخت.جانگرفتگیقرباثربرمردنفریکگذشته،سالافزود:استداشتهیربراب۴افزایشقبل،سالمشابهمدتبهنسبتتعدادایناینکهبیانبااو

ا همچنین مسئول مقام طی۲۶کاهشزاین کار، حوادث از ناشی مصدومان افزود:۲درصدی و داد خبر قبل، سال مشابه مدت به نسبت سال، نخست ماهه

بودند.نزیکومرد۴۶تعداد،اینازکهشدندمصدومکارازناشیحوادثاثربرنفر۴۷مدت،اینطی

بودند.نزیکومرد۶۳تعداد،اینازکهشدهمصدومنفر۶۴قبل،سالمشابهمدتداد:ادامهاو

ایبرمینزتامینلزومقضایی/اجعمربهساختگی»«تصادفاتپرونده۵۶جاعارداد:خبرستانلرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۳۷-۹۹/۰۴/۱۴(گذشتکههفتهایدراصفهانیرخبرویدادهایینرمهمت

ایرنا- ب۷۵اصفهان- مصرف افزایش است، بالینی معاینات به مربوط اصفهان قانونی پزشکی مراجعان نیرردرصد اصفهان، در گاوق وزگاه کرد تولید مدار وارد را هسا صنایع۲۱ی درصد
بود.گذشتههفتهدراصفهانیرخبرویدادهایینرمهمتازمیگردندبرتولیدچرخهبهراکد

استبهداشتیتوصیههایرعایتاصفهانعمومیکتابخانههایازاستفادهشرط

توصیههایرس رعایت کتاب گرفتن امانت یا و مطالعه برای کتابخانهها از مراجعان و اعضاء استفاده شرط گفت: اصفهان عمومی کتابخانههای ادارهکل پرست

است.اجتماعییرفاصلهگذاوکرونایربیماازیرپیشگیبارابطهدربهداشتی

افزود: هالکویی اقالمامیر تهیه کردن، ضدعفونی و نظافت جمله از بهداشتی پروتکلهای اجرای و کتابداران حضور با ابتدا عمومی کتابخانههای راستا این در

شدند.کتابخانهدراعضاحضورآمادهیرکتابدافنیامورانجاموکتابخانههایزشادابسازمینهدرافتادهعقبامورانجامبهداشتی،

فاصلهگذا رعایت به توجه با داد: ادامه وروی یافته تغییر صندلیها و میز چیدمان جهت به عمومی کتابخانههای مطالعه سالنهای و فضاها اجتماعی ی

میشود.ادارهبستهصورتبهنیزکتابنزمخبخش

کندرسیدگیمامشکالتبهقضاییهقوهذوبآهن:بازنشستگانازجمعی

ش بازنشستگان از دادگسترجمعی مقابل در اجتماع با شنبه روز ذوبآهن کند.رکت رسیدگی آنان مطالبات و مشکالت به تا خواستند قضاییه قوه از اصفهان ی

ب حاشیه در اصفهان آهن ذوب بازنشستگان کانون مدیره هیات مهمترگزاررییس اظهارداشت: اجتماع این وری آهن ذوب کردن عمل از بعد ما خواسته ین

است.صندوقبهقوهاینورودبرایقضاییهقوهرییسرییسیاهللآیتبادیدار،وظایفشانبهآنصندوق

سا همسان کامل اجرای داد: ادامه شد، انجام خودجوش بصورت امروز تجمع اینکه بیان با مهمتزوی بازنشستگان صندوق اصلی وظایف از یکی بعنوان ینری

میشود.محسوببازنشستگانخواستهومطالبه

هستند۹۸سالماندهاعتباراتپرداختخواهاناصفهاندانشگاههای

مهمت اصفهان دانشگاه سالررییس اعتبارات مانده تخصیص را اصفهان استان دانشگاههای درخواست مانده۹۸ین این گفت: و خواند مطالبات پرداخت برای

است.دانشگاههربرای۹۸سالاعتباراتدرصد۱۰تاهشتمیانگینبطور

سال اعتبارات مانده داشت: اظهار طالبی از۹۸هوشنگ بیش مبلغی و درصد هشت اصفهان دانشگاه مانند۱۸برای دانشگاهی برای که است تومان میلیارد

است.حدودهمیندرهماصفهانصنعتی

خ برای اعتبار تخصیص نیازمند خطه این عالی آموزش موسسههای و دانشگاهها اینکه بر تاکید با تقویتروی و آزمایشگاهی تجهیزات یرساختهایزید

حضو غیر آموزشهای ارایه موضوع اینکه به توجه با داشت: اظهار هستند، الکترونیک مطرآموزش نیز جدید تحصیلی سال در کافیری اعتبارات باید است، ح

شود.تامینالکترونیکآموزشیرساختهایزتقویتبرای

شدتکمیلامیدوتدبیردولتدراصفهانمهرمسکنواحدهزار۹۰

شهرسارمدی و راه مجموعزکل از گفت: اصفهان حدود۱۶۰ی استان این در موجود مهر مسکن واحد حدود۷۰هزار و گذشته دورههای در واحد هزار۹۰هزار

شد.دادهتحویلمتقاضیانبهوتکمیلدوازدهمویازدهمدولتهایدرواحد

قا آخرعلیرضا اظهارداشت: حدودریالقرآن فقط و است تکمیل حال در شهرضا شهرستان در مهر مسکن بخش تا۵۴۸ین که مانده باقی شهر فوالد در واحد

میشود.بستهاستاندرمهرمسکنپروندهکهتکمیلیرجاسالماهمهراول

ط به اشاره با احداثروی برای نیاز مورد زمینهای کنون تا : داد ادامه مسکن تولید ملی اقدام آماده۶۰ح و شده تامین استان این در مسکونی واحد هزار
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است.ساختمانیپروانهصدور

داردافزایشدرصد۲۰تااصفهانکالنشهردرمسکنبهایاجارهاستاندار:

تا تهران در مسکونی واحدهای بهای اجاره گفت: اصفهان تا۲۵استاندار اصفهان منجمله شهرها کالن تا۲۰درصد، شهرها بقیه و افزایش۱۵درصد درصد

داشت.خواهد

جمهو رییس حضور با کرونا با مقابله ملی ستاد جلسه حاشیه در رضایی طرعباس از ماهری سه تا مسکن بهای اجاره افزایش تمدید افزود: کنفرانس ویدیو یق

است.بهداشتوزارتتوسطکروناپایاناعالمازبعد

امروز داد: ادامه مط۲وی کرونا با مقابله ملی ستاد جلسه در مهم دیگربحث و ماسک از استفاده الزام یکی که شد واحدهایرح بهای اجاره خصوص در ی

بود.مسکن

استبالینیمعایناتبهمربوطاصفهانقانونیپزشکیمراجعاندرصد۷۵

است.پایی(بالینی)رسمراجعاتحوزهبامرتبطاستاندرنهاداینبهمراجعاندرصد۷۵حدودگفت:اصفهانقانونیپزشکیکلرمدی

س مراجعان تعداد لحاظ به اصفهان استان افزود: ادارهکل این اجتماعات سالن در خبرنگاران جمع در سلیمانپور تهرانرعلی از پس کشور در را سوم رتبه پایی

دارد.رضویخراسانو

بیشت اینکه بیان با سروی معاینات آمار اظهارین است، بوده نزاع به مربوط حدودرپایی به۴۱کرد: نزدیک و پرونده س۳۰هزار پرونده معاینات از پاییردرصد

دارد.اختصاصنزاعبه

کردتولیدمدارواردراهسایزگاگاهونیراصفهان،درقربمصرفافزایش

ش برمدیرعامل نیروی تولید برکت مصرف افزایش گفت: اصفهان نیررق تا شد باعث اخیر روزهای در گاوق سراسزگاه شبکه تولید مدار وارد نیز هسا بری قری

کند.کمکمناطقازتعدادینیازموردیژانرتامینبهتاشود

نیر از معمول بطور افزود: محسنی بوسعید مصرف میزان افزایش با و تابستان فصل در هسا انررگاه به بیشتر نیاز و یکژق شماره واحد که میشود استفاده ی

شد.تولیدمدارواحدامروزازآن

گرفت.قراریربهرهبرداموردتوربینیرفاساسیتعمیروپرههایزبازساعملیاتانجامدرداخلیمتخصصانتالشباواحداینکرد:خاطرنشانوی

بهرهبردا نیررمدیر گاوی واحدزگاه سه از حاضر زمان در گفت: ایرنا به نیز هسا نیر۲۹ی این بهرهبردا۲گاه،ومگاواتی قابل ازرواحد آنها از یکی که است ی

پیوست.قربتولیدمداربهقربمصرفشدتبهتوجهباامروزازدیگرواحدوشدتولیدمدارواردپیشماهیکحدود

میگردندبرتولیدچرخهبهراکدصنایعدرصد۲۱صنعت:یرزومعاون

و حدودزمعاون فعالیت گفت: تجارت و معدن صنعت، شه۲۱یر در موجود صنعتی واحدهای از باردرصد کشور صنعتی نواحی و بارکها که شدند مواجه کود

هستیم.تولیدچرخهبهآنهاگرداندنرببدنبالیزیربرنامه

تح و تهدیدها با امروز اظهارداشت: نطنز شهرستان اقتصادی فعاالن با نشست در صالحینیا بارمحسن اما هستیم مواجه بینالمللی عرصههای در یمهایی

است.شدهماکشورنصیبخوبیفرصتهایتهدیدها،اینقبالدرصنعتگرانوینانرکارآفتالش

محو های سیاست اظهارداشت: محصوالتروی ماندن و فروش نداشتن همچون مسائلی کنیم، فراهم را تولید ترتیبهای صورتیکه در که زده رقم اینگونه ی

میرسد.ممکنمقدارینرکمتبهبازاردرنشدنعرضهو

یافتافزایشاصفهانتابستانهکشتبرایزایندهرودسدخروجی

بهرهبردا و حفاظت شرمعاون تابستانهری کشت نیاز مورد آب تامین برای چهارشنبه امروز بامداد از زایندهرود سد خروجی افزایش از اصفهان منطقهای آب کت

گذشتکههفتهایدراصفهانیخبررویدادهایینمهمترایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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داد.خبراصفهانقرشوغرب

برای امسال تیر ششم از زایندهرود سد خروجی میزان افزود: ساسانی مقداحسن غرب باغهای آبی نیاز خروجیرتامین میزان امروز از و بود یافته افزایش ی

یافت.افزایشهمبازاصفهانقرشوغربتابستانهکشتبرایآن

شه و مرداد تیر، ماههای در تابستانه کشت نیاز مورد آب اینکه بیان با توروی حجمزیور کرد: خاطرنشان میشود، اکنونیع هم زایندهرود سد آبی ۶۳۲ذخیره

است.مترمکعبمیلیون

کنندپرهیزیرضروغیرترددازهواآلودگیدلیلبهاصفهانیشهروندان

ضرو غیر خروج از امکان حد تا و بگیرند جدی را غبار و گرد پیامدهای با رابطه در بهداشتی توصیههای اصفهانی منرشهروندان از درزی مورد بی تردد و ل

کنند.یرخوددایرشهمعابر

دارد.ادامهشنبهروزوقتآخرتااستانهواشناسیادارهکلپیشبینیواعالمبهبناوآغازپنجشنبهروزشبانگاهازاصفهانهوایآلودگیغباروگرد

قرار نظر مد را بهداشتی توصیههای جامعه سالمت بر خاک و گرد پدیده از ناشی اثرات کاهش برای شهروندان پزشکان، توصیه و تاکید به بنا و راستا این در

کنند.یرخوددامطلوبحالتبهشرایطگشتزباتامیشودمنجرهواآلودگیافزایشبهکهفعالیتیگونهرهازودهند

گذشتکههفتهایدراصفهانیخبررویدادهایینمهمترایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۳۸-۹۹/۰۴/۱۵((اصفهان)موادمخدرمصرفسوءدلیلبهنفر300ازبیشفوتاصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

۷
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)۰۷:۳۸-۹۹/۰۴/۱۴()ر(بوشهشدآسمانیسالمتمدافعپزشکدشتستان،شهرستانقانونیپزشکیرییسخلیلیدکتر

حق دیدار به شیراز اصغر علی بیمارستان در قبل ساعاتی کرونا با مبارزه روز چند از پس سالمت مدافع پزشک دشتستان، شهرستان قانونی پزشک رئیس خلیلی خضر تدبیرنو،دکتر
شتافت.

فخ غالمرضا دکتر از بعد دلوار ساحلی بخش بوالخیر روستای اهالی از خلیلی وردکتر کرونا با مبارزه جبهه در که است بوشهر استان سالمت مدافع دومین ی،

داد.دستازراخودجانبهمردمبهخدمت

گفت.تسلیترابوشهراستانسالمتمدافعدومینشهادتبوشهرپزشکیعلومدانشگاهرئیس

استان سالمت مدافعان سایر و جانب این فراوان اندوه موجب خلیلی، خضر دکتر مردمی، و فداکار پزشک بوشهر، استان سالمت مدافع شهید دومین عروج

شد.

و پزشکی جامعه یاد، زنده آن خانواده به را ضایعه این وسیله قانونیبدین دپزشکی از و نموده عرض تسلیت بوشهر باراستان خداوند آنرگاه برای تعالی ی

اذهان در قهرمان پزشک این خالصانه و صادقانه های تالش شک بدون دارم. مسئلت شکیبایی و صبر بازماندگان برای و درجات علو سالمت مدافع شهید

ماند.خواهدباقیمردم

ایرانورزشیپزشکیفردا،شهریرخبپایگاهجوانان/دنیایروزنامهآنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۴۸-۹۹/۰۴/۱۴(استانسالمتمدافعشهیددومینشهادتمناسبتبهبوشهراستاناجتماعیتامیندرمانمدیرتسلیتپیام

گفت.تسلیترااستانسالمتمدافعشهیددومینشهادتپیامیصدوربابوشهراستاناجتماعیتامیندرمانمدیرفردنویدیزهرادکتراتحادخبر:

گفت.تسلیترااستانسالمتمدافعشهیددومینشهادتپیامیصدوربابوشهراستاناجتماعیتامیندرمانمدیرفردنویدیزهرادکتراتحادخبر:

است.ذیلحرشبهپیاممتنبوشهراجتماعیتامیندرمانیترمدیعمومیروابطگزارشبه

ایثا و گرانقدر همکار بوشهر، استان سالمت مدافع شهید دومین شهادت رئیسرخبر خلیلی خضر فداکار شهید قانونیگر، خدمتپزشکی راه در که دشتستان

ش مردم بیماربه به ابتال علت به منحوس ویروس این با مبارزه مقدم خط در و استان تالمریف و تاثر موجب پیوست، سالمت مدافع شهدای خیل به کرونا ی

شد.سالمتحوزههمکارانسایروبندهقلبیشدید

بز جامعه وی، داغدار خانواده به را سالمت مدافع این شهادت اندوه، از سرشار قلبی با شراینجانب مردم ، پزشکی کارگ تمامی و استان سالمت،ریف حوزه کنان

دارم.مسالتجمیلیرصببازماندگانبرایودرجاتعلوشهیدآنبرایونمودهعرضتسلیت

فارسخلیجیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۲:۴۵-۹۹/۰۴/۱۵(خلیلیدکترسالمتمدافعشهادتپیدربرازجانشهردارتسلیتپیام

گفت.تسلیترادشتستانشهرستانقانونیپزشکیرئیسخلیلیدکترشهادتپیامیدربرازجانشهردار

خب گزارش تسلیترگزاربه را بوشهر استان سالمت مدافع دومین شهادت پیامی کردن صادر با برازجان شهر شهردار محمدی محمدحسن بوشهر، از بسیج ی

گفت.

است:یرزحرشبهپیاممتن

تعالیبسمه

کرد.تحمیلمابرتلخیوسختلحظاتوروزهایباییهایش-زتمامکنار-درکردهایمیرسپ99سالازتاکنونآنچهو98سالپایانیماههای

م ویروس بیرحمانهی مرهجوم ویروس این بلکه بیافزاید زندگیمان و کار سختیهای بر تنها که بوده چنان نه کرونا حمالترگآفرگبار آماج را ما آنچنان ین

ماند.خواهدباقیجانمانوروحبرهمیشهتازخمهایشکهدادهقرارجانکاهش

است.خالیمیانماندرارزشمندشانحضورجایحاالکرونا-سنگینهجوم-دروبودندشبهایمانوروزهاهمنشینپیشماهچندتاکهیزانیزع

ع استان سالمت شهید دومین عنوان به بلندش نام -که خلیلی" خضر "دکتر ضبطزشهادت و ثبت سرفراز دشتستان شهامت و رشادت کارنامهی در ابد تا یزمان

کرد.خواهدماندگارذهنماندرراکروناگارزرودهشتناکخاطراتکهاستتلخیرخدادهایهمانازیکیماند-خواهد

ع شهید آن همکاران ایشان، ارجمند خانوادهی به را خدمت عرصهی تالشگر مرد این فقدان خود نوبهی به بهداشتزاینجانب و سالمت جامعهی در یز

د از نموده، عرض تسلیت دشتستان قدرشناس مردم همهی و عرشهرستان آن برای خداوندسبحان وزگاه صبر دوستدارانش همهی برای و درجات علو فقید یز

مینمایم.مسئلتاجر

محمدیمحمدحسن

برازجانشهردار

خبر/پایان

خبراتحادیرخبپایگاهدیگر:منابع

استانسالمتمدافعشهیددومینشهادتمناسبتبهبوشهراستاناجتماعیتامینماندرمدیرتسلیتپیامخبر:اتحاد|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۰۱-۹۹/۰۴/۱۴(همدان)(برنجقرصمصرفاثربرنفر13گرم

سال در اینکه بیان با کمالی ارتین هفت97،15دکتر شامل سالزنفر افزود: باختند، جان برنج قرص با مسمومیت اثر بر مرد هشت و شش13نیز98ن شامل برزنفر مرد هفت و ن
است.داشتهدرصدی13.3کاهش،97سالمشابهمدتبامقایسهدرکهدادنددستازراخودجانبرنجقرصبامسمومیتاثر

قانونیکلرمدی یکپزشکی امسال نخست ماهه دو در گفت: همدان دادهزاستان دست از را خود جان برنج قرص با مسمومیت اثر بر استان در مرد یک و ن

اند.

بز معضلی فسفید آلومینیوم با مسمومیت اینکه بیان با ادامه در وی ایسنا، گزارش است،ربه هندوستان شبهقاره در بهویژه جهان سراسر در کمپرداخته و گ

تجارمط نامهای با میشود استفاده برنج همچون غالتی دانههای از حفاظت و ضدعفونی برای آن از که فسفید آلومینیوم کرد: کویکفوس،رح همچون ی

م و کنند مصرف آن شده باز تازه ظرف از را آن که هنگامی بهویژه است مهلک بسیار سمی یافت، را آن میتوان برنج قرص نام با ایران در و آنرسلفوس گ

است.بدنداخلیعناصربعضیافتادنکارازوقلبآماسعمیق،کوشاثربر

م انواع دستهبندی طبق داد: ادامه مرکمالی در میشود؛ تقسیم «سلولی» و «سوماتیک» کلی دسته دو به سلولهارگ و بافتها از یک هر سلولی نوع از گ

هوا تنفس و متابولیکی فعالیت عملکرد، دارای و مردهاند بدن سلولهای و نسوج تمام حالت این در میمیرند. هستند، جسم دهنده تشکیل عناصر یزکه

م خالف بر بارنیستند. بدون و کامل توقف آن در که سوماتیک ….زگ و قلب مغز، شامل بدن حیاتی اعضای اعمال جسمرگشت در حیات که میدهد خ

استسوماتیکگرمنوعازیزمغگرمدارد.ادامهسلولهاوبافتمثلجسمدهندهتشکیلعناصردرامامیشود،متوقف

مردخواهدزجرآورودردناکگیرماثردرفردومیکندمشکلدچاررامغزوتنفسیسیستمساعتچهارتاسهظرفقرصاینیکهرطوبه

خا وی بدن از سم و شد خواهد مسمومیت دچار کند استشمام را آن بوی یا بخورد را برنج قرص که فردی اینکه به اشاره با مروی و نمیشود پیرج در گ

وی که است فسفین گاز علت به فسفید آلومینیوم سمی خاصیت کرد: خاطرنشان داشت، سیتوتژخواهد میشودوگی آزاد رادیکال جراحات باعث و دارد کسیتی

میکند.نابودرابافتهاویرگیوجلحیاتیسلولهاییمهایزآنفعالیتازکه

قانونیکلرمدی معموپزشکی شد: یادآور همدان ویاستان معده به قرص ورود از دقیقه چند از پس اصلیژاًل کشنده پیامد میکنند. کار به آغاز سمی گیهای

معمو ویآن است، متفاوت زمان و مصرفی دوز میزان با آن عالئم میرساند. آسیب کلیه فوق غده به و است خون گردش سیستم ایستادن کار از بارزژاًل گی

س از: عبارتند دیگر نشانههای و است دوپامین با درمان برابر در مقاومت شده دیده همخوردگی،رکلینیکی به حال سردرد، سینه، قفسه فشار خستگی، گیجه،

د دید ماهیچهها، ضعف رفتگی، خواب لرز، آتاکسی، اسهال، بیحسی، اووتهوع، است ممکن بود امکانپذیر سختی به بیمار کشیدن نفس اگر یرقان. و گانه

است.کلیهوکبدبرسماثردرمیشودنمایانکهبعدینشانههایبرود،کمابهسپسشدهتشنجوقلبیتمیرآقلب،نارسایی،ARDSدچارترتیببه

معمو برنج، قرص با مسمومیت تشخیص کرد: بیان پایان در سموی از که جاهایی در میپذیرد. صورت شاهدان یا شخص خود گزارش یا پزشکی گمان با اًل

خلیلیکتردسالمتمدافعشهادتپیدرجانازبردارشهرتسلیتپیامبسیج:|خبرخبرادامهادامه
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رفتار گیاهان از شده ساخته برنج قرصهای با مسمومیت همانند مسمومیت این با باید دارد وجود آن شدن خورده سابقه و میشود استفاده برنج قرص

باشد.مثبتمیتواندمعدهشدهرقیقبخاربانیتراتنقرهتستمسمومیت،موارددرنشود

)۱۰:۲۱-۹۹/۰۴/۱۴(باختندجانهمدانرانندگیسانحهدرپرایدسرنشینسه

سوا خودرو دستگاه یک برخورد اثر بر گفت: همدان استان راه پلیس رییس ایرنا- سوارهمدان- خودرو دستگاه یک با پراید وری کردند فوت دم در پراید سرنشینان از تن سه پرشیا، ی
شدند.مجروحسانحهایندرنیزتنچهار

ع رضا ساعتزیزسرهنگ افزود: ایرنا با گو و گفت در شنبه روز سوا۴۵و۲۲ی دستگاه یک گذشته روز بازدیدردقیقه از پس مشهدی، سرنشین پنج با پراید ی

شوند.میکردستانراهیبیجار-همدانفرعیجادهازغارعلیصدراز

این در کرد: اضافه همدان استان راه پلیس خطرناکرییس پیچ چند فرعی سبقت،مسیر صورت در که دارد بروزوجود احتمال و نیست دید قابل روبرور مسیر

است.یادزبسیارجرحیوفوتیسانحه

سوا راننده غیرمجاز سبقت کرد: بیان برخوردروی به منجر پراید بهری شدرخ پرشیا پژو با یکخ پراید سرنشین پنج از سانحه این در مردزکه و بهن ُمسن

شدند.مصدومنیزپارسپژوسرنشین۲وشدندمجروحایساله۶پسرهمراهبهساله۳۰مردیکوکردندفوتسالهای۲۸خانمهمراه

ع سوازیزسرهنگ دستگاه یک همچنین داد: ادامه گاردری با برخورد از پس پراید کردری سقوط پایین به آبرهی پل از بهیل راننده همسر سانحه این در که

باخت.جانوشدپرتاببیرونبهایمنیکمربندازنکردناستفادهعلت

باختندجانهمدانجادهایسوانحدرتن۳۶

قانونیکلرمدی داشت:پزشکی اظهار ایرنا با گو و گفت در همدان جا۲استان سال نخست تعداد۳۶یرماهه این از که باختند جان جادهای تصادفات در نفر

است.داشتهکاهشدرصد۳۳.۳گذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینوبودندمردنفر۲۸ونزنفرهشت

یادآو کمالی گذشتهرارتین سال کرد: شامل۴۳۳ی وز۱۰۸نفر سال۳۲۵ن در آمار این که باختند جان تصادف در بود۴۳۴حدود۹۷مرد تواننفر می که

بودیم.مواجهمتوفیاندرصدی۲کاهشباگذشتهسالکردعنوان

سالربیشتوی مهرماه در را ای جاده تصادفات از ناشی متوفیان کمت۷۳با۹۸ین و بارنفر گذشته سال بهمن در را آن خاطرنشان۱۸ین و دانست نفر

دادند.دستازراخودجاننفر۲۵روستایی-خاکیهایجادهنفر،۳۵۲یرشهبروننفر،۵۶یرشهدرونتصادفاتدرگذشتهسالکرد:

قانونیکلرمدی همدانپزشکی سالاستان شه۹۷افزود: درون تصادفات در شه۶۱یرنیز برون روستایی۳۰۴یرنفر، - خاکی های جاده سایر۲۰نفر، نفر،

دادند.دستازراخودجاننفر۴۳۴مجموعدرونفر۴۹موارد

قانونیکلرمدی مطپزشکی همدان شهراستان درون تصادفات متوفیان میزان مقایسهای آمار در کرد: سالرح برون۹۷با۹۸ی درصدی، هشت کاهش با

ایم.بودهروبرودرصدی۲۵افزایشباروستایی-خاکیهایجادهودرصدی۱۶افزایشیرشه

درباره وکمالی هزار هفت گذشته سال گفت: جادهای تصادفات مصدومان تعداد۳۸۹آمار این از که شدند مصدوم ای جاده تصادفات در و۲نفر ۳۱۶هزار

بودند.مردنفر۷۳وهزارپنجونزنفر

داد: ادامه شهربیشتوی به مربوط ای جاده تصادفات مصدومان تعداد بارین گذشته سال کمت۹۸۹یور و بارنفر اسفندماه به متعلق تعداد و۲۸۷ین است نفر

است.داشتهکاهشدرصد۸.۴حدود۹۷سالبهنسبت۹۸سالدرمصدومانشمار

(همدان)برنجقرصمصرفاثربرنفر13گمرک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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پرسسوریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۳۰-۹۹/۰۴/۱۵(جنوبی)خراسان(کروناباباراینپزشکبهقانونیپزشکدستنرسیدن

کندخدمتاشاستخدمیمحلدرنتواندقردوسقانونیپزشکیبرایدیدهآموزشپزشکتاشدهباعثکروناشیوع

مدی زاده قانونیکلرجعفر هایپزشکی استان گروه خبرنگار با گفتگو در جنوبی جوانخراسان خبرنگاران ،ازباشگاه ازبیرجند پزشکان اغلب متاسفانه گفت:

است.کردهمواجهمشکلبانیزراکارماموضوعاینکهمیکنندیرخودداکارحساسیتوسختیلحاظبهقانونیپزشکیدرمسئولیتقبول

اداره در وقت پاره پزشک حضور اینکه بیان با قانونیاو مشکل،پزشکی بررسی از پس : کرد بیان بود شده شهرستان این مردم گالیه باعث فردوس شهرستان

کردیم.مستقرفردوسدروقتتمامپزشک۹۸ماهآباندر

در بومی، پزشک یک پزشکی آخر سال دانشجویان از گفت: قانونیجعفرزاده دورانپزشکی گذراندن از پس بود قرار و کردیم استخدام آموزشی۲فردوس ماهه

شود.بکارمشغولفردوسدریهرامصورتبه

قانونیکلرمدی نگاپزشکی نامه وجود با تا شده باعث سرباز کمبود و کرونا افزود:شیوع جنوبی پزشک،رخراسان این آموزشی دوران اتمام و شده انجام یهای

نباشد.استخدامیشمحلبهپزشکانتقالبهمایلانتظامینیروی

جنوبیخراسانپروندههایصدردرنزاع:بخوانیدبیشتر

دا انتظار ما داد: ادامه نگاراو نامه و است ساکن فردوس در و دیده آموزش که پزشکی اداریم امری برای درری وی قانونییه است،پزشکی شده انجام فردوس

شود.منتقلفردوسبه

حاض انتظامی، نیروی در نیرو کمبود صورت در کرد: بیان غیرادارجعفرزاده زمانهای در درریم و دهد انجام کارش محل در را خود وظیفه پزشک این هم ی

باشد.انتظامینیرویخدمتدریراداساعات

قانونیکلرمدی کهپزشکی صورتی در کرد: اظهار جنوبی قانونیخراسان نیزپزشک را دیگر شهرهمجوار دو یا یک میتواند شود بکار مشغول دائم بصورت نیز

دهد.قرارپوششتحت

ساخت برای زمینی هم امسال ماه اردیبهشت در گفت: همچنین قانونیاو خپزشکی شهرستان این سویریداردر از مجوز صدور صورت در که کردیم ی

زد.خواهیمراکاراستارتی،رشهردا

خی بین نامهای تفاهم گفت: فرماندارجعفرزاده شهر شورای ورین، هپزشکیقانونیی از بخشی آن اساس بر که شد اینزمنعقد عهده بر ساخت ینههای

است.دادهقرارکشورقانونیپزشکیعهدهبرمعایناتتخصصیوسایلویحرتشسالنتجهیزوگانها،را

باختندجانهمدانگیداننرسانحهدرایدپرسرنشینسهایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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