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ستادیاخبار

)۰۸:۴۲-۹۹/۰۴/۱۸(دادندنجاتراآبیحوادثمصدوم۲۶احمرهاللامدادگران

نجات از احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان عملیات معاون - ایرنا - آبی۲۶تهران های محیط حوادث درغ(مصدوم سواحل رودخانهها، در شدگی) درق و سدهاریا پشت یاچه
داد.خبراحمرهاللامدادگرانتوسط

محمدی گفتمحمدباقر در چهارشنبه آبیوروز های محیط با مرتبط حوادث گزارش ارائه با ایرنا اجتماعی خبرنگار با روزرغ(گو از شدگی) پایان۱۵ق تا خرداد

است.گرفتهصورتاحمرهاللامدادگرانتوسطکشورسراسرآبیهایمحیطدرنجاتوامدادعملیاتمورد۸۷یادشدهمدتدرافزود:۱۳۹۹تیر۱۶روز

سوی از گرفته صورت تالش با داد: ادامه ساحلیوی نجات و امداد های گروه نجاتگران و احمرامدادگران غ۱۲هالل با مرتبط حوادث مصدومان از قرنفر

شدند.منتقلبیمارستانیودرمانیمراکزبهتکمیلیخدماتیافتردبراینیزدیگرنفر۱۰ودرمانپاییرسمحلدرشدگی

احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان عملیات ارمعاون آمار طبق کرد: نجاتزاضافه و امداد های پایگاه از ارسالی شده سراسریابی در احمر هالل ساحلی

بیشت که شد مشخص مامورکشور تعداد بایترین ها رودخانه در ترتیب به آبی های محیط با مرتبط حوادث نجات و سواحلدرصد)،۴۱(مورد۳۹امداد

است.شدهگزارشوثبتمورد۸بامناطقسایرودرصد)۱۸(مورد۱۷باسدهاپشتیاچهرددرصد)،۲۳(مورد۲۳بایارد

بیشت همچنین داد: توضیح مامورمحمدی غرین حوادث مصدومان جان نجات برای ها ترتیبریت به شدگی گیالنق های استان درصد)،۲۰(مورد۱۷بادر

است.گرفتهصورتدرصد)۹(مورد۷باتهرانودرصد)۱۲(مورد۹باشرقیآذربایجان

افزود: ووی هزار به نزدیک ع۵۰۰ساالنه از غزنفر آبی های محیط و سواحل و ها رودخانه در وریزانمان شوند می بهق نسبت ناکافی دانش و توجهی بی

است.تابستانفصلدرویژهبهشدگیقرغعللینرمهمتازآبی،هایمحیطخطرات

شد: یادآور احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان در مسئول مقام سازماناین آمار قانونیطبق وپزشکی هزار گذشته غ۲۷۵سال اثر بر شدگیرنفر ق

با خوزستان تعداد این از که دادند دست از را خود غ۱۵۱جان آمار صدر در بارفوتی مازندران و دارد قرار شدگی با۱۰۹ق گیالن جایگاههای۱۰۸و در متوفی

است.دادهخررودخانههادرنیزمورد۴۶۸یعنیشدگیهاقرغسومیکازبیشودارندقراربعدی

اضطرا شرایط در گرفتن قرار صورت در خواست هموطنان از شمارهرمحمدی با ساخت انسان و غیرطبیعی طبیعی، سوانح و حوادث انواع پیچیده یا عمومی ی

بگیرند.تماس۱۱۲ملییراضطرا

عملیات شمارهمعاون با امداد» «ندای گویای تلفن افزود: احمر هالل جمعیت نجات و امداد باشد،۱۱۲سازمان داشته وجود همراه تلفن پوشش که جا هر در

است.دسترسدرکارتسیمبهنیازبدون

اضطرا تغذیه و اسکان نجات، و امداد خدمات جامعه،رارائه مختلف اقشار به اولیه های کمک و امداد های آموزش ارائه سوانح، و حوادث وقوع زمان در ی

حوادثزیربرنامه از متاثر و دیده آسیب کشورهای به بشردوستانه های کمک های محموله ارسال سوانح، و حوادث با مقابله آمادگی جهت در اقدام و ی

است.احمرهاللجمعیتبهوابستهراهبردیسازماناینوظایفجملهازکشورازجرخاوداخلدرامدادیعواملاعزاموغیرطبیعیطبیعی،

از بیش با احمر هالل جمعیت نجات و امداد خا۳۰سازمان و داخل در سوانح پاسخگویی و آمادگی زمینه در تجربه بخشرسال از یکی عنوان به کشور از ج
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د ای، جاده هوایی، امداد مخابراتی، پشتیبانی، عملیاتی، گسترده امکانات با دارد وظیفه احمر هالل جمعیت اصلی شهرهای و کوهستان عملیاتریایی، ی،

کند.اجراکشورسراسردراحتمالیسوانحوحوادثانواعازینرمتاثودیدگانآسیببهرسانیخدماتبرایوسالمختلففصولدررانجاتوامداد

شهروندروزنامهدیگر:منابع

)۱۰:۰۴-۹۹/۰۴/۱۸(یرجاسالنخستماه2طیایرانتصادفاتهایکشتهآمار

گنمایی:ربز

آذ جارپیام سال نخست ماه دو در رانندگی سوانح از ناشی جانباختگان آمار / تسنیم - گذشته،ری سال مشابه مدت با مقایسه در کاهش23.4ی درصد

داد.اختصاصخودبهمذکورمدتدررانندگیسوانحدرهافوتیکاهشینربیشتدرصد45.5باغربیآذربایجاناستانیافت؛

سازمان توسط شده ارائه آمار اساس قانونیبر جاپزشکی سال نخست ماهه دو در ورکشور هزار یک دست973ی، از را خود جان رانندگی سوانح در نفر

و هزار یک که (636دادهاند مابقی و مرد آنها از وز)رنف337نفر هزار دو فوتی آمار با گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این بودند؛ نفر،575ن

است.داشتهکاهشدرصد23.4

مذکور مدت در و35همچنین (869هزار شدند مصدومیت دچار رانندگی سوانح اثر بر و27نفر و291هزار هزار هشت و دوز578مرد در آمار این که ن)

سال و98،58ماهه جا377هزار سال نخست ماهه دو در رانندگی سوانح از ناشی مصدومان تعداد ترتیب این به و بود مشابهرنفر مدت با مقایسه در ی

است.داشتهکاهشدرصد38.6گذشتهسال

جاربیشت سال نخست ماهه دو در رانندگی سوانح تلفات آمار بارین تهران استانهای به مربوط فارس163ی کرمان149نفر، و کمت148نفر و مربوطرنفر، آن ین

بود.نفر21بابویراحمدوکهگیلویهاستانونفر19کدامهریربختیاچهارمحالوایالماستانهایبه

م استانهای آمار این بازکربنابر با41.8ی ایالم با35.7درصد، قم و بیشت18.9درصد باردرصد، غربی آذربایجان استانهای و افزایش خراسان45.5ین درصد،

با با44.9رضوی گیالن و بیشت44.8درصد سالردرصد، نخست ماهه دو در را رانندگی سوانح از ناشی تلفات کاهش سال99ین مشابه مدت به 98نسبت

دادند.اختصاصخودبه

و هزار یک تصادفات تلفات کل از مدت این در برونشه274همچنین جادههای در درونشه568ی،رنفر مسیرهای در روستایی118ی،رنفر جادههای در نفر

دادهاند.دستازراخودجانمسیرهاسایردرنفر13و

/

رصدکرمانیرخبپایگاهدیگر:منابع

دادندنجاتارآبیحوادثمصدوم۲۶احمرهاللانگردامداایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۲:۲۷-۹۹/۰۴/۲۰(تصادفاتتلفاتدرصدی23.4کاهش

سازمان خبرخودرو، گزارش قانونیبه وپزشکی هزار یک کرد: اعالم که973کشور دادند دست از را خود جان رانندگی حوادث در امسال نخست ماه دو در نفر

[…]یکیرجاسالنخستماههدودررانندگیحوادثتلفاتکلازاست.یافتهکاهشدرصد23.4قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماین

سازمان ، خبرخودرو گزارش قانونیبه وپزشکی هزار یک کرد: اعالم دادند973کشور دست از را خود جان رانندگی حوادث در امسال نخست ماه دو در نفر

است.یافتهکاهشدرصد23.4قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکه

بودند.نزنفر337ومردنفر636وهزاریکیرجاسالنخستماههدودررانندگیحوادثتلفاتکلاز

با تهران استانهای مدت این با163در فارس با149، کرمان بیشت148و بختیارفوتی و چهارمحال استانهای و بارین کدام هر ایالم و و19ی کهگیلویه ،

اند.داشتهراتصادفاتتلفاتآمارینرکمت24بااردبیلو21بابویراحمد

و هزار یک تصادفات تلفات کل از مدت این در شه274همچنین برون جادههای در شه568ی،رنفر درون مسیرهای در روستایی118ی،رنفر جادههای در نفر

اند.دادهدستازراخودجانمسیرهاسایردرنفر13و

مصدومانمراجعهموردهزار35ازبیش

امسال نخست ماهه دو و35در مراکز869هزار به رانندگی حوادث قانونیمصدوم تعدادپزشکی این از که کردند و27مراجعه هشت291هزار و مرد نفر

بودند.نزنفر578وهزار

است.بودهمواجهدرصدی38.6کاهشباقبلسالمشابهمدتبهنسبتمدتایندرنیزرانندگیحوادثمصدومانمراجعاتآمار

ماهاردیبهشتدرتلفاتکاهش

است.داشتهقبلسالمشابهمدتبهنسبتدرصدی14.4کاهشمتوفی،141وهزاریکباامسالاردیبهشتدررانندگیحوادثتلفاتآمار

ماه این و22در مراکز968هزار به نیز رانندگی حوادث قانونیمصدوم قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت که کردند یافته25.3مراجعه کاهش درصد

است.

)۰۴:۱۹-۹۹/۰۴/۲۱(جادهایحوادثازکروناقربانیانآمارسبقت

حدود ساالنه - ایرنا - آباد اسفند۱۷تا۱۵خرم از که حالی در میدهند دست از را خود جان کشور جادههای در نفر امسال۲۰تا۹۸هزار جان۴۴۷هزارو۱۲تیر کرونا اثر بر کشور در نفر
است.رانندگیحوادثمتوسطازمدتایندرکرونامیروگرمفراوانیگرفتنپیشینشانکهاندباخته

بوده مسووالن و مردم های دغدغه از همواره کشور های جاده در شهروندان باختن جان موضوع ایرنا، گزارش پرشماربه حوادث با کشورهایی جز ایران و

بهسا رانندگی، فرهنگ تصحیح برای فراوانی تکاپوی و است تالش در آن تبعات کاهش برای دولت که اتفاقاتی شده، می تلقی وزتصادفات ها جاده ی

شود.میدنبالترجدیروزهرپیشگیرانهاقداماتوکردهخودروهایزاستانداردسا

شهروندان برخی حتی و است کمرنگ فاجعه این به نسبت های حساسیت همچنان شده، بیشتر رانندگی حوادث از کرونا قربانیان آمار متوسط که امروز اما

گیرند.مینادیدهاساسازراآنوجودوندارند۱۹کوویدبهاعتقادی

گذشته۴۰۰تا۳۰۰ساالنه روز تا حالیکه در شوند می مجروح و مصدوم ایران در ای جاده حوادث دلیل به نفر قطعی۲۰هزار مبتالیان تعداد کوویدتیر ۱۹به
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است.رسیدهنفر۷۲۰وهزار۲۵۲بهکشوردر

سازمان اعالم اساس قانونیبر سالپزشکی و۱۵تعداد۹۵کشور، و۱۶تعداد۹۶نفر،۹۳۲هزار و۱۷تعداد۹۷نفر،۹۸۴هزار وپارسال۱۸۳هزار و۱۶نفر هزار

ساالنه۹۴۷ نیز تصادفات از ناشی مصدومان تعداد و اند باخته جان کشور در رانندگی حوادث دلیل به مجموع۴۰۰تا۳۰۰نفر در و نفر حدود۹۸تا۹۵هزار

است.بودهنفرهزار۲۰۰ومیلیونیک

اسفند از و۲۵۲تیر۲۰تا۹۸اما فوت۷۲۰هزار با و شده مبتال کرونا ویروس به قطعی طور به کشور در در۱۴۲نفر جان۲۴نفر تعداد آن، گذشته ساعت

کووید به۱۹باختگان کشور و۱۲در پارسال۴۴۷هزار عبارتی به ، رسیده داده۴۷تا۴۶نفر دست از را خود جان کشور در رانندگی تصادفات دلیل به روزانه نفر

است.کشاندهگرمکامبهروزانهراایرانی۸۸تا۸۷متوسططوربهکرونا)۹۹تیر۲۰تا۹۸اسفندابتدایاخیر(روز۱۴۲درواند

گذشته سال نیز لرستان روزانه۵۲۳در میانگین که اند باخته جان ای جاده حوادث دلیل به در۱.۴۳نفر اما شود می (تا۱۴۰نفر کرونا شیوع ۲۴۵)،رتی۱۸روز

شود.مینفر۱.۷۵روزانهآنمتوسطکهانددادهازدست۱۹کوویددلیلبهراخودجاناستانشهروند

م و ابتال علل اما دارد مختلفی دالیل که ای جاده حوادث خالف نیاربر و نیست پیچیده چندان کرونا میر و مقصرزگ ندارد، تخصصی های کارشناسی به ی

بگیرد.سبقتایجادهتصادفاتهایفوتیازکروناقربانیانتعداداندشدهموجبناتمامهایپروتکلوهایزیربرنامهاست،معلومیبارتق

ه که ای جاده تصادفات کاهش برای مقایسه سازدر فرهنگ و ساز استاندارد خودرو و جاده تا است الزم میلیاردی هزار های بازینه البته و طوالنی زمان در ی

هزه چندان کرونا با مقابله راههای شود، انجام مالی های مهمتزینه و نبوده سخت و بر آسانترینه و شسترین و ازماسک استفاده آن وین مداوم شوی و

گیرد؟میقربانیانوتازدمیایرانیانسالمتجادهدرهمچنانکروناچرااینجاستسوالامااست،دستاصولی

پذی باور مسووالن و کارشناسان گفته بهربه مواقعی در کرونا ازخطر مردم ناخوانده۷۰ی و شوم میهمان این از میزبانی یعنی این و یافته کاهش هم درصد

دارد.ادامههمچنان

هم بهداشت وزارت بیما۱۸سخنگوی وضعیت گزارش ارائه در بیمارتیر شدن طوالنی از مردم کرد تاکید کرونا شده،ری داغدار خانوادهها از خیلی خسته، ی

هستند.یربیمابهابتالنگرانیربسیاوکردندتحملرایربیمارنجیربسیا

ال گفته کاربه فشار درمان و بهداشت کادر امیدوازیری و کردهاند تحمل را بیماریادی این بتوانیم یکدیگر کمک به اینریم در صحیح کار بدهیم. شکست را ی

است.اجتماعاتدرحضورازپرهیزوماسکازاستفادهدستها،مداومشستوشویاجتماعی،یرگذافاصلهرعایتدوران،

ه از دور به باید که دیگر نکته دولتمردانرو از خود مطالبات شدن برآورده خواستار همواره مردم که است این داد قرار مدنظر را آن بینی واقع با و تعصب گونه

خواهد عموم نارضایتی موجب مدیران، طرف از تعهدات اجرای عدم با که است شهروندان اصولی و طبیعی حق یک این که هستند و بوده نظام مسوالن و

شد.

ازا یکی کرونا، شیوع شرایط در که شهروندانراکنون از همه نظام دلسوزان و مدیران مسووالن، دولتمردان، ، هستند مردم بحرانی، وضعیت این اتمام اصلی کان

همکا با که دارند کوویدرتقاضا پایان به گسترده های اند۱۹ی دست و درمان کادر و کرده کمک کشور یاردر را بارکاران توانند می مردم بار این که کنند ی

کند.یعرتسمسووالناساسیاقداماتویزیربرنامههمراهبهرابحراناینازعبورجمعی،تالشویرهمکا

برنامه و دولتمردان که نیزرهمانقدر مردم دارند وظیفه مناسب، و ارزان ماسک و ضدعفونی محلول همچون کرونا با مواجهه الزامات تامین قبال در یزان

کرد.قطعرا۱۹کوویدانتقالزنجیرهبتوانتادهندجرخبهحساسیتآناجرایبهنسبتودادهاهمیتشدهطراحیهایپروتکلوهشدارهابهبایستی

بسیا فعلی اقتصادی شرایط در است باردرست ها فعالیت این است خوب چه اما کنند تعطیل را کاسبی و کار اصطالح به و بمانند خانه در توانند نمی ی

خود اطرافیان و خانواده گیرند می قرار فوت یا و ابتال معرض در افراد خود اینکه بر عالوه اینصورت غیر در چراکه باشد کرونا با مقابله های نامه شیوه رعایت

داشت.خواهدادامههمچنانچرخهاینوکشانندمیگرموسختیربیماکامبهرا
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بیما این وجود به اعتقادی اساسا افراد انگاربرخی سهل با و ندارند راری خود غلط اعتقاد این اینکه بدتر و شوند می دیگران و خود افتادن خطر به موجب ی

کووید که نمایند مجاب را خود اطرافیان دارند سعی و کنند می نهادینه دیگران برای اصرار موج۱۹با آغاز موجب برخورد نوع همین که ندارد خارجی وجود

است.شدهدرمانکادرمزمنخستگیویربیمایرگیهمهدوم

ماندگا موجب که غلط رفتار یک اینکه دیگر شرمساله شده، کرونا غیرضروری اجتماعات در مسایلرکت به ارتباطی دیگر امر این است، عروسی و عزا مراسم و ی

پیشگی ملزومات تهیه در ناتوانی یا و بیماراقتصادی از کوویدری گسترش یا و مهار در اصلی گیرنده تصمیم عنوان به که هستند مردم و ندارد ارتباطی ۱۹ی

کنند.میعمل

آبادخرمخبرنگارباباییالهام

اقتصادنیوزیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۱:۲۸-۹۹/۰۴/۱۹(بهارفصلفوتاسناددرکروناردپای

زمستان در اضافه فوت تعداد چه قانونی، پزشکی رانندگی حوادث و احوال ثبت فوت اسناد بهار98از آمار99و بر میتوانسته چقدر رانندگی حوادث کاهش کرد؟ استخراج میتوان
بهار در ایران فوت اسناد تعداد بگذارد؟ اثر فو99فوت تعداد میتوان آیا است؟ یافته افزایش چقدر گذشته سالهای با مقایسه داد؟در نسبت کرونا به را عادی وضعیت بر افزون ِت

فو کرونامثبفاصله فوت و اضافه دِت میتوان چه مقایسه این از است؟ چقدر دیگر کشورهای با مقایسه در ایران همهگیرِت هنگام فوت اسناد هفتگی و ماهانه انتشار چرا یکریافت؟ ی
است؟ضرورت

ک و سر هنوز که زمانی گذشته، سال پنج در احوال ثبت سازمان بهار فصلهای فوت آمار تغییرات روند مطابق سال: کووید-شعار انتظار19ّلۀ نبود، نشده پیدا

بهار در فوت اسناد تعداد تا91.580حدود(باشد95.500و87.700بین99میرفت به احوال ثبت سازمان توسط که فوتی اسناد تعداد اما شده،ز)، گزارش گی

بهار فوت شامل99آمار مجموع در انتظار110.384، مورد مقدار و واقعی مقدار بین دیگر بیان به است. فوت سند وجود3.870±18.800مورد اختالف مورد

).p-value=0.01(استمورد22.670و14.937بینفصلهمیندرقبلسالهایمتوسطبهنسبتاضافهفوتتعدادگفتمیتواناساساینبردارد.

یافته؟افزایشچقدر99بهاردرکشورفوتآمار

بهار، فوت اسناد امسال21تعداد بهار فوت آمار دیگر عبارت به است. شده بیشتر قبل سالهای روند مطابق انتظار مورد متوسط مقدار به نسبت ±4درصد

شود.تلقییادزچندانکشورهایربسیابامقایسهدرعددایننمیرسدنظربهالبتهاست.یافتهافزایشگذشتهسال5روندبهنسبتدرصد21

) احوال ثبت آمار در کرونا پای «رد یادداشت تعداد1در زمستان2.738)»، در احوال ثبت سازمان فوت اسناد از اضافه [98فوت شد گزارش و این1استخراج .[

بود شده اعالم بهداشت وزارت توسط که کرونامثبتی فوت تعداد از بهار1.454عدد در بود. بیشتر احوال،99مورد ثبت سازمان اضافه فوت مورد10.577تعداد

است.بودهبیشترکرونامثبتفوتهایتعداداز
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فوتآماربر)تمسافر(اجتماعیکرتحکاهشتاثیر

کافیست؟کروناشناساییازپسماههایدراضافهفوتتعدادمحاسبهبرایباالمقایسۀآیا

پید هشدارهای و کرونا ویروس به ابتال خطر عمومی اعالم تحربا اجتماعیرپی، فوتتمسافر(ک به منجر رانندگی حوادث و یافت کاهش کشور سطح در (

کرد.پیداکاهشآنسبببهنیز

دهد؟قرارتاثیرتحترافوتآمارمیتوانستهچقدررانندگیحوادثکاهش

قانونیسازمان تعدادپزشکی .(+) میکند منتشر اخیر سالهای اسفند در را رانندگی حوادث اثر بر فوتشدگان تعداد حوادث1.048آمار اثر بر فوت مورد

اسفند در اسفند98رانندگی در گذشته، سالهای روند مطابق میرفته انتظار که حالی در است، شده حدود98گزارش مقدار (1.196این باشد مورد148مورد

معادل با13اختالف، تعداد این .(٪p-value=0.05با و است گذشته سالهای با معنادار تمایز تماییبرتقp-value=0.01دارای مرز در سالهایزًا آمار با معنادار ی

دارد.قرارگذشته

حوادث فوت کاهش محاسبه برای نیست. فوق روش به اختالف محاسبه امکان و دارد وجود اخیر سال دو آمار تنها اردیبهشت و فروردین ماههای برای

نیست.گذشتهسالدرمشابهماهباآمارمقایسهجزچارهایکروناشناساییازپسماههایدررانندگی

اسفند از یعنی کشور در کرونا شناسایی ابتدای بهار98از انتهای تق99تا رانندگی حوادث اثر بر فوت موارد حدودیبرتعداد است1000ًا داشته کاهش مورد

است.دادهخرماهاسفنددرسپسوفروردیندرآنکاهشمقدارینربیشتکه٪)23حدود(

تح کاهش از جاصل رانندگی حوادث اثر بر فوت کاهش نتیجه اجتماعیردر اسفندتمسافر(ک در تنها98) بهار7، در و فوت4تنها٪99 تعداد میتوانسته ٪

دهد.تغییررااحوالثبتسازماناضافه

سال از احوال ثبت سازمان فوت اسناد آمار اینکه فرض [94با باشد نزدیک واقعی فوت تعداد به کافی اندازه به حوادث3تاکنون آمار گرفتن نظر در با ،[

گرفت:نتیجهچنینمیتوانقانونیپزشکیرانندگی

زمستان در اضافه فوت بهار2.947حدود98تعداد در و است19.65حدود99فوت بوده مجموع(فوت شده22.552در محاسبه اضافهی فوت تعداد مورد).

زمستان (1.663ًایبرتق98در بهار130مورد در و (11.382ًایبرتق٪99+) مجموع138مورد در و (+٪13.045) همان137مورد در کرونامثبت فوت آمار از بیشتر (+٪

است.بودهفصلها

داد؟نسبتکرونابهرااضافهفوتمیتوانآیا

فروردین ابتدای دست99از در آمار این اگر نیست. عموم دسترس در استانها تفکیک به کرونا فوت و ابتال آمار و شد متوقف کشور در استانی آمار انتشار

داد.پاسخپرسشاینبهاندازهایتادیگرسویازاستانهااضافهِتفواسنادآماروسویکازاستانهافوتوابتالهمبستگیبررسیبامیشدبود،

).رکشوکلدردرصد21(استبودهآنهاقبلیروندازبیشتردرصد40تادرصد4ازکشوراستانهایدرفوتاسنادتعداد

بهار در استانها اضافه فوت حوادث99جدول اثر بر فوت تعداد کاهش (تاثیر است آمده یادداشت این کامل نسخه در آنها بهار فصل تغییرات منحنی و

).تاسنشدهلحاظیرزجدولدررانندگی

یرهمهگیوفوتافزایشارتباط

بیافتد:اتفاقاستممکنصورتدوبهمیتواندکروناواضافهفوتمیانارتباط

است.کرونابهابتالاثربرفوتمستقیم،ارتباطمنظورمستقیم:ارتباط·

دهد:خریرزشکلسهبهاستممکنغیرمستقیمارتباطغیرمستقیم:ارتباط·

کروناازناشیمراجعهبارازدیادبامناسب،درمانیخدماتنارساییعلتبهفوت
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کرونابهدرمانیمراکزآلودگیازترسعلتبهدرمانیخدماتازاستفادهعدم

کروناازناشیاقتصادیکودرخاطربهدرمانیبرنامههایازاستفادهدراقتصادیناتوانی

کشورهامقایسه

اندازهگی که این به توجه دشواربا با غیرمستقیم چه و مستقیم صورت به چه کرونا از ناشی فوت بسیاری وریهای برآورد برای اضافه فوت از است روبهرو ی

جدولزار در دیگر شهرهای و کشورها برخی در مثبت کرونا فوت به اضافه فوت نسبت میشود. استفاده کرونا از ناشی فوت تعداد صحت استزیابی آمده یر

]4.[

کشو تنها اترایران و هلند ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، در دستکم است. بیشتر آن کرونامثبت فوت آمار از آن اضافه فوت آمار که نیست بودهری چنین نیز یش

است.بیشترکشورهااینتمامیبهنسبتایراندرآنمقداراگرچهاست،

ه به توجه جلزبا برای درمانی خدمات ارائه و کرونا تست گستردۀ پوشش بودن میشوند،رگیوینهبر مرتبط کرونا به غیرمستقیم صورت به که فوتی موارد از ی

کمتر، سرانه درآمد دارای کشورهای به نسبت بیشتر، سرانه درآمد دارای کشورهای در کرونامثبت فوتشدگان آمار و اضافه فوت تعداد فاصلۀ میرسد نظر به

].5[استکمترمتوسطصورتبه

میروگرمخرنمحاسبه

سرولو تست از استفاده آخژبا روی نمونهگیری (کووید-رین کرونا مبتالیان تعداد کشور، سطح در شده انجام کشور19ی در (18] است شده اعالم نفر ].6میلیون

تعداد کنیم فرض ن22.552اگر کروناست، مستقیم فوت ایران، اضافه فوت مرمورد بیمارخ میر و ابتال)رگ شده برآورد تعداد به اضافه فوت (نسبت ایران در ی

بود.خواهد٪0.125برابر

ن باره در مردانشمندان (رخ میر و Infectionگ Fatality Rateن است مشخص آنچه نرسیدهاند. مشخصی جمعبندی به هنوز مر) بیمارخ میر و آنچهرگ از ی

عدد است. کمتر شد اعالم نخست ماههای و روزها تIFRدر به جمعیت، سریک تکیب اقتصادیاجتماعیرّنی، طبقه سالمت، خدمات به دسترسی نژادی، کیب

بیما از درمانی کادر بیشتر شناخت با و دارد بستگی آنها سالمت زمینهای شرایط [رو میکند تغییر آن با مقابله روشهای و توجه7ی با دیگر طرف از .[

سرولو تست ابزار برای فزاینده خطایژتقاضای باید و نیست برخوردار طبی تشخیص لوازم دیگر در مشابه استانداردهای از هنوز آن نتایج آن، انبوه تولید و ی

].8[کردلحاظمیشودانجامابزاراینازاستفادهباکهتحقیقاتینتیجهدرراآن

کشندگی میزان شده محاسبه مقدار حال این آخIFRبا به نسبت یادداشت این مقادیردر نظررین به ذهن از دور چندان شده گزارش شاخص این از که ی

نمیرسد.

ایراندرفوتآمارهفتگیوماهانهانتشارضرورت

بهت از یکی فوت آمار رصد میدهد نشان میکنند، منتشر هفتگی صورت به را خود فوت اسناد آمار که کشورهایی در اضافه فوت آمار تغییرات به ینرنگاهی

].9[میشوداعمالآنبرکالنصورتبهکهاستسیاستهایییابیزارویرهمهگیازاطالعبرایراهها

همهگی سرعت و دشوارگستردگی کرونا، اندازهگیری مستقیم روشهای بیماریهای یک برای اپیدمی وضعیت بهری توجه با داد. نشان دنیا به را تازهوارد ی

همهگی بودن ماهانهرادامهدار به فصلی انتشار از نخست گام در را فوت اسناد انتشار دوره احوال ثبت سازمان دارد ضرورت آینده، در آن مشابه موارد و کرونا ی

بینظی فرصت این دهد. تغییر هفتگی به دوم گام در عمومیرو افکار را خود جایگاه دادهها باکیفیت و منظم انتشار با تا است آمار متولی نهادهای برای ی

دهند.ارتقادر

ارجاعات

است.شدهدادهتوضیح)»1(احوالثبتآماردرکروناپای«رددرمحاسبه]روش1[
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خرداد2[ رانندگی حوادث تعداد دلیل همین به است. نشده منتشر هنوز رانندگی حوادث آمار یادداشت این نگارش زمان تق99]در صورت سایرربه روی از یبی

است.شدهبرآوردیرآمااقالم

نوسانهای3[ به توجه چنینز]با انجام برای احوال ثبت فوت اسناد فصلی آمار بودن اتکا قابل باره در ابهامهایی احوال، ثبت آمار در فوت اسناد تعداد یاد

(+).استآمدهپیشینیادداشتدرشدهاستفادهبعدبه94سالفوتاسنادازتحلیلایندرچرااینکهتوضیحدارد.وجودتحلیلهایی

است:شدهاستخراجیرزمقالهازکشورهاسایردراضافهفوتمقدارایران،ازغیر]موارد4[

ECONOMIST, APR 16TH 2020; Tracking Covid-19 Excess Deaths Across Countries

است.شدهمحاسبهرانندگیحوادثگرفتننظردربدون99بهاردرًاصرفایراناضافهفوتنسبتکشورها،بهترمقایسهبرای

شده:استخراججهانیبانکسایتازکهاست2017سالبهمربوطسرانه]درآمد5[

GDP per capita (constant 2010 US$) [NY.GDP.PCAP.KDفوت نسبت و سو یک از جمعیت به تست تعداد نسبت بین ارتباط مقایسه، این ]مشابه

بود.برخورداریرکمتیرپذیرتفسیازآننتایجاماشد،بررسینیزدیگرسویازکرونامثبتفوتواضافه

(+)ایسناباگفتگودرکرونایرکشوکمیتهعضووعفونییهایربیمامتخصصمردانی،مسعود]دکتر6[

]7[NATURE, 16 June 2020; How deadly is the coronavirus? Scientists are close to an answer

[8]TheScientist, 5 May 2020; Why the Accuracy of SARS-CoV-2 Antibody Tests Varies So Much

.4ارجاعدرشدهاشارهمقالهازشده]استخراج9]

کنید.مشاهدهمیتوانیداینجادررایادداشتایننگارشبرایشدهاستفادهنمودارهایتمامی*

بهارفصلفوتاسناددرکرونادپایرسال:شعار|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۳:۰۲-۹۹/۰۴/۲۱(اول)قسمت(آماردرکروناردپایاحوال؛ثبتتازهگزارشیرآماتحلیل

۱

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HHQF9ZKL


spez91، ssabt41

)۱۵:۲۷-۹۹/۰۴/۲۰(کروناشیوععلتبهجادهایتلفاتوتصادفاتکاهش

مدی اداره رییس - ایرنا - دررتهران مشابه مدت به نسبت امسال ماهه سه در جادهای تلفات و تصادفات آمار کاهش از پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت بالیا خطر کاهش یت
داد.خبرکروناویروسیرگیهمهدلیلبهگذشتهسال

جمعه روز مطلق اسماعیل گفتمحمد بیانودر امسال ابتدایی ماهه سه در جادهای تلفات و تصادفات آمارهای کاهش درباره ایرنا سالمت خبرنگار با گو

است.گذشتهسالمشابهمدتنصفیبارتقجادهایتلفاتوتصادفاتمیزانامسال،ابتداییماههسهآمارهایحسبکرد:

نیست معضالت بررسی برای مناسبی شاخص موضوع این البته داد: ادامه بایدوی بپرداو بررسی به کشور جادهای حوادث روند بررسی به همیرازیم،زنسبت

است.یربیماایندلیلبهعمدتاجادهایتلفاتکاهشطرفیازاست.۱۹کوویدیربیماگیرردکشوراکنون

بودیم.شاهدکشوردررا۹۸سالجادهایتلفاتوتصادفاتافزایشیروندهمچنانمابود،نیامدهکروناویروساگرواقعدرکرد:اظهارمطلق

ایرنا، گزارش جابه سال نخست ماهه دو وردر هزار که۹۷۳ی، دادهاند دست از را خود جان رانندگی سوانح در ونفر و۶۳۶هزار مرد آنها از نزنفر۳۳۷نفر

است.داشتهکاهشدرصد۲۳.۴نفر،۵۷۵وهزاردوفوتیآمارباگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینبودند؛

مذکور مدت در و۳۵همچنین که۸۶۹هزار شدند مصدومیت دچار رانندگی سوانح اثر بر و۲۷نفر و۲۹۱هزار هزار هشت و بودندز۵۷۸مرد آمارن این که

گذشته، سال ماهه دو و۵۸در جا۳۷۷هزار سال نخست ماهه دو در رانندگی سوانح از ناشی مصدومان تعداد ترتیب این به و بود مدترنفر با مقایسه در ی

است.داشتهکاهشدرصد۳۸.۶گذشتهسالمشابه

جاربیشت سال نخست ماهه دو در رانندگی سوانح تلفات آمار بارین تهران استانهای به مربوط فارس۱۶۳ی کرمان۱۴۹نفر، و کمت۱۴۸نفر و آنرنفر، ین

بود.نفر۲۱بابویراحمدوکهگیلویهاستانونفر۱۹کدامهریربختیاچهارمحالوایالماستانهایبهمربوط

قانونی، پزشکی سازمان آمارهای اساس مبر بازکراستانهای با۴۱.۸ی ایالم با۳۵.۷درصد، قم و بیشت۱۸.۹درصد استانهایردرصد، و افزایش آذربایجانین

با با۴۵.۵غربی رضوی خراسان با۴۴.۹درصد، گیالن و بیشت۴۴.۸درصد سالردرصد، نخست ماهه دو در را رانندگی سوانح از ناشی تلفات کاهش ۹۹ین

داشتند.۹۸سالمشابهمدتبهنسبت

تصادفات، تلفات کل از مدت این در وهمچنین جادههای۲۷۴هزار در درونشه۵۶۸ی،ربرونشهنفر مسیرهای در جادههای۱۱۸ی،رنفر در ونفر روستایی

دادهاند.دستازراخودجانمسیرهاسایردرنفر۱۳

ترقیراهپزشک،ایرانفارس،اکو،۲۴اقتصادانتخاب،آنالین،ایرانایران،عصریرخبپایگاهدیگر:منابع

اول)(قسمتآماردرکرونادپایری:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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شوندنقرهداغکارایمنییرصوتاییدیههایکنندهرصادکتهایرشغوغا/درچهسکوتدرچهمیمیرندگرانرکامیدهد؛گزارشایلنا
)۹۹/۰۴/۲۱-۰۴:۴۸(

گرفتنرکا توجه مورد صورت در میدهد. قرار تاثیر تحت را عمومی افکار یا شده رسانهای کار حوادث به مربوط اخبار معدودی موارد در اما میدهند، جان شغلی حوادث اثر بر گران
میشود.سپردهفراموشیبهچیزهمهرفتهرفتهامامیشود،بلندصداییوسروقتچندتاهمحوادث

کشور مختلف نقاط در روزها این که را تلخی حوادث نتوانسته کرونا تشویش حتی ایلنا، خبرنگار گزارش درربه افرادی شدن زخمی و کشته به منجر و داده خ

میافزاید.آنهاتلخیبراست،یرپیشگیقابلآنهاوقوعموارد،یربسیادرکهواقعیتاینواستگربزحوادثابعادکند.کمرنگمیشود،کارشانمحل

انفجا وقوع از رسانهها تیر دهم اخبارشامگاه دادند. خبر تهران قدس میدان در واقع کلینیک یک در غمانگیزری شد، منتشر اولیه خبر این انتشار از بعد که ی

اکسی کپسول انفجار آن دلیل که حادثهای در نهایتا بود. کننده ناراحت شد،ژو اعالم واکنش19ن سرعت به حادثه این شد. مصدوم تعدادی و باختند جان نفر

تصاوی و عکسها گذاشتن اشتراک به مشغول اجتماعی شبکههای کاربران انگیخت. بر را عمومی میبارافکار آنها از غصه و غم که شدند زوجری عکس از ید؛

دکت خانم عکس تا گرفته باختند جان دو هر که عمل اتاق برکارشناس انفجار، علت به شد: نوشته آن درباره که اکسیری و میشهژق قطع بیهوشی ماشین ن

جسدش میشود. بیهوش بیمار تهویه مشغول بگ آمبو با تردید لحظهای بدون بالفاصله و نمیکند رها را عمل اتاق تخت روی بیمار سلطانی دکتر خانم ولی

کردند.پیدابود،گرفتهرابیمارفکدیگهدستدروگرمااثردرشدهذوببگآمبودستیکدرکهحالیدررا

نیز دیگر حادثه چندین گزارش، این تنظیم لحظه تا اتفاق این وقوع فاصله آخردر از یکی دیدهاند؛ آسیب کار نیروی آن در که داده انفجارخ موارد دررین ی

گذاشت.جابهزخمیوکشتهپنجکهبودباقرشهردرنژاکسیگازتولیدکارخانه

واقعیتتارسمیآمارازکار؛حوادث

سازمان آمار قانونیطبق سالپزشکی تعداد28208حدود98در این است. بوده کار حوادث از ناشی مصدومان معاینات به مربوط پزشکی، معاینات از مورد

سال به کاهش97نسبت دارای پزشکی،1.3، مراکز به ارجاعی کار حوادث از ناشی مصدومان معاینات کل از است. بوده مردان95.2درصدی به مربوط درصد

است.بودهنفر1753سازماناینتوسطشدهگزارششغلیحوادثمتوفیانتعدادهمچنیناست.بودهزنانبهمربوطدرصد4.8و

حادثهای انفجارروقتی میشود، مشکل دچار جایی در دستگاهی اینکه یعنی کرد، محدود علتها از حلقه اولین به را بررسیها نباید میدهد ورخ میدهد خ

بایدزآتشسو بود. دستگاه فالن در فنی نقص آن دلیل که میکنند عنوان حادثه علت بیان در میشود. افرادی شدن زخمی و کشته به منجر و میکند ایجاد ی

چطور فنی نقص این کرد شربررسی آن سراغ بعد و کرد بررسی را آن با مرتبط فرد عملکرد باید است. داده سراغرخ بعد و کرده صادر تاییدیه که رفت کتی

استدادهمجوزکتیرشچنینبهکهرفتجایی

منصو اشرف ابوالفضل گذشته سال کشوربهمن کار بهداشت و فنی حفاظت کمیتههای مسئوالن صنفی انجمنهای کانون (رئیس گفت:ری ایلنا با گفتگو در (

آما تشتت با کمشمارما همچنین و اصلیتری از یکی هستیم. مواجه کار حوادث زمینه در مختلفری سازمانهای که است این زمینه این در مشکالت ین

از میدهند. ارائه متفاوتی آمار و شده دخیل امر این قانونیدر آمارپزشکی کدام هر استاندارد سازمان مثل دولتی سازمانهای و قضایی محاکم تا گرفته

دارند.راخودشان

کمشما و تشتت این استرشاید حوادثی بروز آن نتیجه که اتفاقی نشود؛ گرفته جدی کار حوادث مساله تا میکند ایجاد خاطر اطمینان و مصونیت نوعی ی

میشوند.منجراجتماعینگرانیوتشویشبهومیروندفراترکارحادثهصرفازکه

کا بهداشت و ایمنی (کارشناس عشقی فاصلهرغالمحسین ایران در کار ایمنی بحث میگوید: ایلنا به موضوعز) این عمدتا دارد. جهانی استانداردهای با یادی

بز حادثه یک که زمانی تنها و میشود واقع غفلت همانرگرمورد آنکه حال میگیرد، قرار توجه مورد موضوع میکند پیدا اجتماعی وسیع ابعاد و میدهد خ
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میافتد.باختهجانافرادومصدوماناشتباهیافنینقصگردنتقصیرونمیگیردصورتدرستیودقیقبررسیهایاغلب،همزمان

مختلف دستگاههای ابتدا میدهدکه نشان یافته، اجتماعی ابعاد و شده رسانهای که حوادثی آن ویژه به کار، حوادث به مختلف دستگاههای رویکرد بررسی

شده گرفته نادیده تقصیر از مختلف دستگاههای سهم میشود تالش نهایتا و میشود بررسیهایی و تشکیل کمیتهای بعد میاندازند، همدیگر گردن را تقصیر

نگاه واقع در شود. انداخته فرد حتی یا دستگاه یک گردن مشکالت همه حوادثرو این تکرار برای را راه همین و ندارد وجود کار حوادث به عمیق و یشهای

بازمیگذارد.

چیست؟حادثههمهایندلیل

میداند.شغلیحوادثبروزدالیلعمدهازرادستگاههادرنقصهمچنینومهارتوگاهیآضعفعشقی

بز و کوچک حوادث بروز شاهد و برود باال خطر درصد میشود باعث فوق مشکالت نمیگیرد، صورت مناسبی بازرسی و نظارت وقتی میگوید: درراو گ

باشیم.یرکامحیطهای

آموزش آن با کردن کار برای اینکه بدون میکنند کار دستگاههایی با افرادی که هستیم این شاهد مواردی در میدهد: ادامه کار ایمنی و بهداشت کارشناس این

دیگر ابعادی در و بارها حادثه این نظیر که کرد عنوان باید اما شده، برجسته تهران اطهر سینا کلینیک در حادثه اخیر روزهای در باشند. داشته مهارت و دیده

کشور اکسیردر کپسول انفجار شاهد ما مثال برای است. داده بیماژخ که بودیم آمبوالنسی در مرن به منجر حادثه این میبرد. بوشهر به عسلویه از را گری

نخواندهاند.میکنندکارآنباکهرادستگاهیگوکاتالحتیافرادمواردیدرکههستیماینشاهدشد.نفرچند

عدم این به محدود را چیز همه نباید البته اینکه بیان با تصآاو کرد، مهارت و دیگرگاهی مهم موضوع دستگاهها بررسی منظور به کار بازرسی میکند: یریح

خ ایمن دستگاه یک فقط که نیست کافی گیرد. قرار غفلت مورد نباید که بهریداراست باید بلکه شود، تایید بار یک آن فنی نقص نداشتن و ایمنی یا شود ی

در که است بهداشت وزارت همچنین و کار وزارت وظیفه کار این شود. تایید دستگاهها فنی نقص نداشتن و ایمنی و گیرد صورت بازرسیهایی دورهای صورت

دارند.برعهدهرامسئولیتهاییکارنیرویبهداشتوسالمتحوزه

صو تاییدیههای صدور از گزارشهایی که میگیرد قرار تاکید مورد دستگاهها کردن امتحان و کار محیطهای از دورهای بازرسی شرایطی ایمنیردر مورد در ی

است.شدهمنتشرکار

چی چنین که نمیگویم من میگوید: باره این در شزعشقی طرف از فنی تاییدیههای میافتد. اتفاقاتی چنین اما دارد، عمومیت صادرری خصوصی کتهای

است.شدهصادرنظارتوبازرسیبدونوارقامییافتردباتاییدیههااینکهاستشدهدیدهمواردیدرومیشود

پیگی و رصد قابل مواردی چنین میدهد: ادامه حادثهایراو وقتی است. اینکهری یعنی کرد، محدود علتها از حلقه اولین به را بررسیها نباید میدهد خ

انفجار میشود، مشکل دچار جایی در آتشسوردستگاهی و میدهد حادثهزخ علت بیان در میشود. افرادی شدن زخمی و کشته به منجر و میکند ایجاد ی

چطور فنی نقص این کرد بررسی باید بود. دستگاه فالن در فنی نقص آن دلیل که میکنند ورعنوان کرد بررسی را آن با مرتبط فرد عملکرد باید است. داده خ

است.دادهمجوزکتیرشچنینبهکهرفتجاییسراغبعدوکردهصادرتاییدیهکهرفتکتیرشآنسراغبعد

ش میتوان حتی میکند: تاکید کار ایمنی و بهداشت کارشناس صوراین تاییدیه و کرده تخلف که صورتی در را ایمنی تاییدیه کننده صادر دادهاند،رکتهای ی

کرد.ابطالرامجوزشانحتییاگرفتدیهآنهاازکرد،یمهرج

سازمان آمار قانونیطبق سالپزشکی تعداد28208حدود98در این است. بوده کار حوادث از ناشی مصدومان معاینات به مربوط پزشکی، معاینات از مورد

سال به کاهش97نسبت دارای پزشکی،1.3، مراکز به ارجاعی کار حوادث از ناشی مصدومان معاینات کل از است. بوده مردان95.2درصدی به مربوط درصد

استبودهنفر1753سازماناینتوسطشدهگزارششغلیحوادثمتوفیانتعدادهمچنیناست.بودهزنانبهمربوطدرصد4.8و

برای پیشنیازها از یکی داد. صورت اصالحاتی و شد عمل وارد دقت با باید مورد هر در که کاستیهاست از زنجیرهای معلول کار حوادث که است آن مسلم
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است.مشخصوزارتخانهیاسازمانیکبهمسئولیتهاسپردنشرایطاینبهبود

صادقی حسن امسال تیر دبی(دهم کارمعاون خانه مسئولیترگرکل پراکندگی با کار ایمنی و بهداشت بحث در گفت: کار حرفهای بهداشت بررسی نشست در (

ندا قانون مشکل ما است. توضیح نیازمند نهایتا و ندارد ضعفی زمینه این در قانون که است حالی در این هستیم. مشکلرروبهرو دچار اجرا در بلکه یم،

هستیم.

وزارت و کار وزارت برعهده وظایفی آن اساس بر که است محیط بهداشت و حرفهای بهداشت مقوله دو شدن مخلوط زمینه این در اصلی مشکالت از یکی

د این است. شده گذاشته ووبهداشت شده عمدهای مشکالت بروز به منجر تصمیمیرگانگی زمینه این در باید زودتر چه هر بازرسیهاست. در ضعف یشه

شود.کاربهداشتزمینهدرمشخصنهادیبهمسئولیتدادنبهمنجرکهگرفت

یرصابمحمدجوادگزارش:

)۰۴:۵۷-۹۹/۰۴/۲۱(تابستانیگرمروزهایبرایپیشنهادچندهوا/گرمایروانیعوارض

مشت تجربه این باشد؟ روانمان روی دما افزایش تاثیرات از ... و رفتن در کوره از زود کالفگی، احساس است ممکن آیا بسیارسالمانه: روزهایرک ماست؛ از ی

است؟ تغییرات این باعث گرما واقعا آیا اما هستیم. بدبین کمی خود اطراف محیط به کنیم احساس است ممکن و میرویم در کوره از زود کالفهایم، سال گرم

دهیم؟کاهشراگرماعوارضمیزانمیتوانیمچطوراستطورایناگرودهد؟تغییرراماروزوحالاستممکنشکلهاییچهبههواگرمایاصال

مشاورهارشدکارشناسی،زیزعگسرن

ماروانیوضعیتبرگرمامستقیمتاثیرات

تح افراد اغلب گرما در باشد. داشته منفی تاثیرات ما روانی وضعیت بر میتواند گرما میدهد نشان تمربررسیها توان و میشوند کاهشریکپذیر ها آن در کز

حدود گرم، بسیار روزهای در میدهد نشان کالیفرنیا دانشگاه محققان بررسی یابد. می افزایش فرد در هم اضطراب سطح حال عین در درصد4مییابد.

حدود هم گروهی نزاعهای و فردی بین تابستان14نزاعهای فصل در نزاعها میزان قانونی، پزشکی آمار طبق البته هم کشورما در مییابد. افزایش درصد

میدانند.گرمهوایدرافرادباالتریریکپذیرتحراموضوعایندالیلازیکیمتخصصانازیربسیامییابد.افزایش

آم در بررسی یک در میگیرد. قرار تاثیر تحت هم افراد خلق تابستان فصل در میدهد نشان مکربررسیها و حدودزیکا محققان از600یک تعامل میلیون

میشود.استفادهافرادتوسطبیشترافسردهکنندهومنفیعباراتسال،گرمماههایدرشدندمتوجههاآنکردند.بررسیرااجتماعیشبکههاییقرط

تح از موردریکپذیرجدای متعددی مطالعات در آن بر گرما تاثیر و است گرفته قرار توجه مورد شدت به روانشناسی در که سومی حوزه خلقی، تغییرات و ی

گرم محیط در دانشجویان شد مشخص شده، انجام هاروارد دانشگاه توسط که مطالعات این از یکی در است. افراد شناختی عملکرد حوزه گرفته، قرار بررسی

تم نظر هوایراز در میدهد نشان مختلف کشورهای در دیگر مطالعات کند. می افت عملکردشان حافظه و شناختی فعالیتهای در عملکرد واکنش، سرعت کز،

مییابد.افزایشهاآندرخطااحتمالوگیردمیقرارتاثیرتحتسادهکارهایازبیشترناآشناوپیچیدهشناختیفعالیتهایدرفردعملکردگرم

ماروانیوضعیتبرگرماغیرمستقیمتاثیرات

بیما برخی گرما فصل در مثال عنوان به باشد. داشته روان سالمت بر منفی تاثیرات میتواند هم غیرمستقیم صورت به گرما ، مستقیم تاثیر از جدای یهایراما

م حتی یا قلبی حمله چون مسائلی معرض در سال، اوقات دیگر از بیشتر مسن افراد یا یابد می افزایش همهرجسمی برای میتواند موضوع این هستند. گ

باشد استرسزا بسیازافراد شاید عریرا حال هر به اما باشیم نشده سالمندی دوره وارد هنوز ما از دازی سنی گروه این در را باعثریزانی میتواند خود این و یم
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شود.مااضطراب

گرم فصول در مثال عنوان به دهد. افزایش هم را زندگی در تنش میزان میتواند موضوع این و شود می ما زندگی سبک در تغییراتی باعث حال عین در گرما

خا خانه از بیشتر ما معمول صورت به دارسال، باز فضاهای در حضور به تمایل و شویم می مهارتهایرج که افرادی برای ویژه به دیگران با بیشتر تعامل یم.

باشد.یردیگتنشزایعاملمیتواندخودنیست،قویچندانهاآناجتماعی

گرماروانشناختیعوارضبرابردرپرخطرگروههای

بدت وضعیت است ممکن سال گرم روزهای در افراد برخی مصرفراما سوء سابقه با افراد افسردگی، مانند خلقی اختالالت سابقه با افرادی کنند. تجربه را ی

بیشت خطر معرض در سال، گرم روزهای در دارند، شناختی افت که افرادی و تجربهرمواد را استرس و تنش ناتوانی، احساس بیشتر است ممکن و هستند ی

در که افرادی است الزم نکته این به توجه با میشوند. عوارض برخی بروز باعث میشود، کمآب بدن که زمانی روانپزشکی داروهای برخی حال عین در کنند.

تا گرم، هوای در طوالنی ساعات برای گرفتن قرار از و باشد مایعات و آب مصرف میزان به حواسشان روزها این هستند، روانپزشکی داروهای مصرف حال

کنند.اجتنابامکانحد

تابستانیگرمروزهایبرایپیشنهادچند

اجراراصلیت قابل است ممکن روز طول در ما همه برای راهکار این که است این واقعیت اما است. طوالنی ساعات برای گرم محیط در نگرفتن قرار موضوع ین

کنید.دقتدیگرموضوعچندبهکنیدسعیپسنباشد.

یدربگیجدیراخوردنآب

ید.ربگیجدیروزهاایندررامایعاتخوردنپسکند،تشدیدهمراروانشناختیعوارضبرخیمیتوانددارد،شماجسمبرکهعوارضیازغیرکمآبی

نکنیدفراموشراسبزفضایدرحضور

مشت کاهشرمطالعه را گرما استرس و فشار میزان میتواند سبز فضای در حضور سال، گرم روزهای در میدهد نشان انگلیسی و ایتالیایی محققان بین کی

ندا را کولر با بسته فضاهای در حضور امکان که هستید مشاغلی در اگر پس کند. کم را آن روانشناختی عوارض و حضورردهد برای را زمانی روز طول در ید،

نکنید.فراموشزمانهاایندررابهداشتینکاترعایتکروناشیوعبهتوجهباالبتهدهید.اختصاص)هکوتااستراحت(برایسبزفضاهایدر

کنیدخنکراخودگردن

سنگاپو محققان سالرمطالعه در و2014ی بیاید فرد کمک به میتواند است، گرم عمومی صورت به بدن که زمانی حتی گردن کردن خنک میدهد نشان

است.شدهدیدهپیچیدهشناختیفعالیتهایدربیشترعملکرد،بهبوداینبخشد.بهبودشناختیفعالیتهایبرخیدررااوعملکرد
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)۰۵:۵۲-۹۹/۰۴/۱۸(اخبار

مستضعفانبنیادتوسطغیرعمدجرائمزندانی2574آزادیجزئیات

آزادی برای مستضعفان مبلغ2574بنیاد آنان، خانوادههای و نیازمند زندانیان این از حمایت هدف با غیرعمد جرائم تخصیص50زندانی را تومان میلیارد

تخصیص از خود شخصی صفحه در فتاح پرویز سید دوشنبه روز مهر، گزارش آزادی50داد.به برای تومان اساس2574میلیارد داد.بر خبر غیرعمد جرایم زندانی

سقف تا که نیازمندانی آزادی برای است قرار مبلغ این گزارش، مه50این مالی بدهی بدلیل تومان زندانهایرمیلیون در مالی محکومین و غیرعمد دیه یه،

از بیش کشور، زندانهای سازمان با مستضعفان بنیاد سوی از گرفته صورت مذاکرات اساس بر یابدهمچنین اختصاص هستند، زندانیان،500کشور این از تن

کمکهای از مرحله دومین شد.این خواهند آزاد شاکیانشان از رضایت اخذ با و میبرند سر به زندان در غیرعمد دیه و مالی جرایم دلیل به که هستند بانوانی

عمدت که است آنان خانوادههای و زندانیان از حمایت برای مستضعفان طیبنیاد مستضعفان بنیاد کمکهای نخست مرحله در هستند. ضعیفی اقشار جزو ًا

بود.دادهتخصیصنیازمندزندانیهزار38خانوادههایبرایتومانمیلیارد20مبلغاخیر،ماههای

فرستادگرمکامبهماه2طیراایرانی102قگرفتگیرب

جا102 سال نخست ماه دو در برنفر دلیل به سازمانری توسط شده ارائه آمار بنابر ؛ تسنیم گزارش دادند.به دست از را خود جان قانونیقگرفتگی کشورپزشکی

جا سال نخست ماه دو ب102ی،ردر اثر بر کشور در تعدادرنفر این دادهاند.از دست از را خود جان مابقی94قگرفتگی و مرد نف(نفر بودند.بنابرز)رهشت ن

با فارس استانهای آمار، با12این تهران با11متوفی، خوزستان و بیشت10متوفی مرمتوفی، تعداد برین از ناشی کشوررگ استانهای بین در را قگرفتگی،

بختیا و چهارمحال استان چهار در برداشتند.همچنین اثر بر فوتی مورد هیچ یزد و شمالی خراسان جنوبی، خراسان سالری، نخست ماه دو در قگرفتگی،

است.نرسیدهثبتبهیرجا

کلمبیادرسوختتانکرگباررمانفجار

ح و انفجار حادثه اعالمردر کلمبیا محلی پلیس ایسنا، گزارش شدند.به مصدوم دیگر نفر دهها و کشته تن هفت دستکم کلمبیا در سوخت تانکر یک یق

وا حادثه در حژکرد: وقوع و انفجار موجب که سوخت تانکر یک دررگونی دادند.همچنین دست از را خود جان سوختگی اثر بر تن هفت دستکم شد یق

ازرج بیش حادثه این وجود40یان تلفات افزایش احتمال و شده گزارش وخیم مصدومان از برخی وضعیت شدند. منتقل بیمارستان چندین به و مصدوم نفر

وا دنبال به شده آوژدارد.گفته جمع منظور به جمعیتی تانکر، این انفجاررگونی حادثه که بودند کرده تجمع محل در سوخت شبکهری گزارش است.به داده خ

شدهاند.مصدومیتدچاروگرفتهنادیدهراپلیسهشدارهایدیدگانحادثهازبرخیمحلیمقاماتگفتهبهسی،بیبییرخب

ژاپندراخیرِلسیتلفاتافزایش

م با دستکمرهمزمان رسانه49گ اعالم بنابر ایسنا، گزارش شد.به گزارش کشور این غربی جنوب مناطق در باران شدید بارش ژاپن، در سیالب وقوع اثر بر تن

سیالب وقوع نیز قبل روزهای طی که درحالیست این و بود باران شدید بارش شاهد کشور این غرب جنوب در «کیوشو» منطقه دوشنبه روز ژاپن، محلی های

م به ژاپن از مناطقی در زمین رانش دستکمرو س49گ چه هر تا هستند تالش در امداد نیروهای است.همچنین شده منجر اینرتن مفقودشدگان جان یعتر

ف استانهای از بخشهایی در شدید باران بارش احتمال از هشدار وضعیت اعالم با ژاپن هواشناسی دهند.سازمان نجات را خبروکوئوحادثه ساگا و ناگاساکی کا،

باشنداز داشته نظر در را حفاظتی اقدامات تمامی خود جان حفظ برای کرد توصیه آنها ساکنان به و حدود49داد طبیعی حادثه این ساکنان14قربانی از نفر

م نگهداریک جرکز در شده گفته تودی، ژاپن گزارش شدند.به حادثه دچار رودخانه طغیان دلیل به که بودهاند «کوما» رودخانه نزدیکی در سالمندان از یانری

شدهاند.مفقودهمنفر11حادثهاین
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استانیاخبار

)۰۶:۰۱-۹۹/۰۴/۱۸(آذربایجانشرقیدرسوختگیاثردرنفر15گرم

دادند.دستازراخودجانشرقیآذربایجاناستاندرسوختگیازناشیاثرصدماتدرامسالاولماههدودرنفر15گفت:شرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز فرد صفایی تبوعلی در فارس خبرنگار با داشت:رگو اظهار آذربایجان15یز استان در سوختگی از ناشی صدمات اثر در امسال اول ماهه دو در نفر

دادند.دستازراخودجانشرقی

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی این از گفت: ترتیبزنفر7استان به گذشته سال در مشابه مدت به نسبت آمارها این از کدام هر است.که بوده مرد بقیه و ن

است.داشتهاکاهشدرصد38و13

است.یافتهکاهشدرصد29حدودبودهباختهجاننفر21کهمشابهمدتبهنسبتامسالماههدودرسوختگیازناشیتلفاتآمارافزود:فردصفایی

امسال اردیبهشت در کرد: اضافه که12وی کردند فوت سوختگی دراثر آنها6نفر از داشتهزنفر افزایش نفر دو گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در و بوده ن

است.

بودند.نفرمرد73ونزآنهاازنفر54کهبودنفر127گذشتهسالدرشرقیآذربایجاناستاندرسوختگیازناشیمیروگرمکلتعدادگفت:فردصفایی

60001پیام/انتهای

یرآذپیامتابناک،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۴۱-۹۹/۰۴/۱۸(اردبیلاستاناخباربرکوتاهیرمرو

اردبیلاستانازخبرچند

مدی فالحی، گردشگر?نادر میراثفرهنگی، درکل برای کارا سامانه در ثبتنام مهلت به اشاره با اردبیل استان صنایعدستی و تاری که کرونا تسهیالت 20یافت

گردشگ واحدهای گفت: است، شده تعیین اسرتیرماه در کرونا از خسارتدیده صنایعدستی و کاراری سامانه در ثبتنام و پرونده تکمیل به نسبت وقت ع

کنند.اقدام

۲

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۸
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ظهی گمر?رامین مدیر گمری، از واردات گفت: بیلهسوار جارک سال اول ماه سه در بیلهسوار کاهش49یرک گذشته سال نخست ماه سه به نسبت درصد

است.داشته

برای گفت: اردبیل استان صمت سازمان رئیس صادقی، تع4?رامین به و شده پرونده تشکیل اردبیل شهرستان در خانگی لوازم گرانفروش یراتزواحد

گردید.ارسالاستانحکومتی

از اردبیل امنایی هیأت مدارس در هفتم پایه نام سامانه20تا16?ثبت آدرس به مراجعه با آموزان دانش اولیای میشود. انجام سامانهای صورت به تیرماه

کنند.نامثبتتوانندمی217٫219٫153٫217یاregister.ardedu.irهای

پیشگی راستای در گفت: اردبیل استان وجوانان ورزش کل مدیر انوشیروانی، میلیونر?سجاد یکصد معادل کرونا شیوع از اماکنری بین در زدایی گند مواد یال

شد.یعزتوورزشی

ب جمله از عنوان هر تحت که کسانی علیه گفت: نیر فرماندار امامی، عزادارگزار?ابراهیم مجالس بیماری به شهروندان ابتال و شیوع باعث عروسی و کروناری ی

شد.خواهدجرماعالمبهداشتشبکهطرفازشوند

به کمک و بودجه و برنامه سازمان رئیس با نامه تفاهم اساس بر گفت: اردبیل استاندار جو، بهنام تولید،ز?اکبر جهش برای60یرساختهای تومان میلیارد

یافت.اختصاصاستانصنعتیکهایرشهونواحییرساختهایزتوسعه

مدی رسولی، گذشتهر?شهرام سال در گفت: و داد خبر استان این در تولد میزان کاهش از اردبیل استان احوال ثبت و19کل شد136هزار متولد استان در نوزاد

بود.نفر42وهزار22آنماقبلسالدررقماینکه

مدی شهند، محیطر?سعید حفاظت طزکل اجرای با گفت: اردبیل استان جامعریست دزح بومی گردشگریست نئور توسعهریاچه منطقه این در پایدار ی

مییابد.

شد.آغازآموزاندانشبهیزآمومهارتهدفبادوشنبهروزاردبیلاستانپرورشوآموزشیزمجاپایگاههایتابستانی?فعالیت

میشودآسفالتکشورویرگیلکهاردبیلاستانراههایازکیلومتر133امسالگفت:اردبیلجادهاینقلوحملویرراهداکلمدیروثوقی،اهلل?کلیم

کشف از استان، انتظامی فرمانده حسینی، من63?سردار سرقت وزفقره دستگیر مردم اموال سارقان گفت: و خبرداد اردبیل در ساختمان وتجهیزات خودرو ل،

شدند.قضاییمقامهایتحویل

مدیر?ف سازمان اطالعات و آمار معاون دهقان، برنامهریبرز و نزیریت گفت: اردبیل استان تورمری سال12خ ماه اردیبهشت به منتهی خانوارهای99ماه برای

است.درصد29.3استاناینیرشه

م موجب نمین شهرستان سیمان کارخانه راهی سه در رانندگی سانحه گفت: اردبیل استان راه پلیس رییس صفوی، محمد سید ور?سرهنگ نفر یک گ

شد.دیگرنفر2مصدومیت

ازر?آخ پس که میدهد نشان پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سخنگوی توسط شده اعالم آمار بیما2ین به ابتال وضعیت استانرماه، در کرونا ی

است.گرفتهقرارهشداروضعیتدرویافتهتغییرنارنجیبهسفیدازاردبیل

گذشته24?در بست47ساعت تعدادرمورد این از که است شده گزارش اردبیل استان در کرونا ویروس به ابتالء علت به جدید اردبیل،31ی در در7نفر نفر

شدند.یربستخلخالدرنفر2وگرمیدرنفریکشهر،نفردرمشگین6آباد،پارس

کل قانونی?اداره امسالپزشکی اول ماه سه در کرد: اعالم سهشنبه روز اردبیل گا7استان علت به مدتزنفر به نسبت که باختند جان اردبیل استان در گرفتگی

است.یافتهافزایشدرصد133پارسالمشابه

جمعآو برای گفت: اردبیل استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون ندایی، گردشگر?بهروز شهر سطح و ورودی از جارچیها قانونیری برخوردهای سرعین ی

دبیلاراستاناخباربرکوتاهیمرورخبر:النساوا|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



میشود.اعمال

کردند.نامثبتاردبیلاستاندرمسکنملیاقدامحرطدرنفر8930استانیزشهرساوراهکلرمدیی،رحید?محبوب

شد.اردبیلمیراثفرهنگیکلادارهتحویلاستانیستزمحیطحفاظتادارهکلباتفاهمنامهامضایاساسبرنئوریرگردشگنمونه?مجموعه

داد.خبراردبیلاستاندرباراولینبرایآبادپارسشهردرتاکسیکرایهالکترونیکپرداختحرطاجرایازآبادپارسشهرستانفرماندارپور،حاجی?عدالت

شدند.زندانروانهودستگیرشهرستانایندادستانیحکمبانمینشهرستانتوابعازویلکیجبخشجنگلیمنطقهدریزآتشسوبروزعامالنازنفر?سه

پیام/انتهای

/۹۹/۰۴(لزمنادرایمنیمواردبهجدیتوجهلزوماست/یافتهافزایشاردبیلاستاندرخاموشگرمقربانیانامسالیز:زپورعحامد
۱۸-۱۹:۲۹(

مرمدی قربانیان میزان امسال گفت: اردبیل استان قانونی پزشکی منارکل در ایمنی موارد به جدی توجه حاضر حال در و است یافته افزایش اردبیل استان در گرفتگی گاز و خاموش لزگ
است.یرضروپیشازبیشمسکونی

خب گزارش پورعرگزاربه حامد اردبیل، موج مدیزی قانونیکلریز امسالپزشکی داشت: اظهار اردبیل استان در گرفتگی گاز میزان بررسی جلسه در اردبیل استان

م قربانیان منارمیزان در ایمنی موارد به جدی توجه حاضر حال در و است یافته افزایش اردبیل استان در گرفتگی گاز و خاموش پیشزگ از بیش مسکونی ل

است.یرضرو

افزایش از گا133وی میزان افزایشزدرصدی شاهد گذشته سال وضعیت با موجود وضعیت مقایسه در امسال افزود: و داد خبر اردبیل استان در 133گرفتگی

است.جدییربسیاخطرکههستیماردبیلاستاندرگرفتگیزگامیزاندرصدی

تصزپورع ادامه در مدتریز این در شده، ارائه آمارهای اساس بر کرد: این7یح از که باختند جان اردبیل استان در کربن اکسید منو گاز استنشاق اثر بر نفر

شدهاند.خاموشگرمقربانیکههستندنزنفر2ومردنفر5تعداد

قانونیکلرمدی مجموعپزشکی در نیز گذشته سال در کرد: بیان خصوص این در اردبیل اردبیل13استان استان در کربن اکسید منو گاز استنشاق اثر بر نفر

بودند.مردنفر6ونزنفر7تعداداینازکهباختندجان

گا اصلی علل از را بهداشتی موارد به بیتوجی غیرزوی دودکشهای از استفاده کربن، اکسید منو گاز خروج راه شدن مسدود کرد: اظهار و دانست گرفتگی

بخا دودکشهای ناقص اتصال آبگرمراستاندارد، دستگاه در فنی نقص و حمام فضای داخل در گرمکن آب دادن قرار دودکش، بدون اجاقهای از استفاده ی،

شود.جدیتوجهموارداینبهبایدکهاستگرفتگیزگاعللینرمهمتازکن

شهرخوانیرخبپایگاهدیگر:منابع

دبیلاراستاناخباربرکوتاهیمرورخبر:النساوا|خبرخبرادامهادامه
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)۱۵:۲۳-۹۹/۰۴/۱۹(شوداجراکاملمازندراندرتصادفاتکاهشجامعبرنامه:استاندار

تشرسا با مازندران استاندار - ایرنا - گردشگری خاطر به استان در جادهای تردد وضعیت جامعرپذیریح برنامه باید جادهای تلفات کاهش راستای در : گفت ، سال مختلف فصول در ی
شود.اجراییکاملصورتبهاستاندرتصادفاتکاهش

استاندا عمومی روابط پنجشنبه روز گزارش نشستربه در زادگان حسین احمد ، مازندران طی : افزود ای جاده تصادفات کاهش کاهشرراهبردی جامع ح

شود.عملیاتیویرپیگیکاملطوربهبایدوشدابالغهاشهرتسانتمامبهوتصویبگذشتهسالدراستاندرتصادفات

است رو به رو ترددها چشمگیر افزایش با گردشگران و مسافران حضور دلیل به فصول برخی در مازندران : گفت الزموی و مناسب تدابیر اتخاذ سایه در و

کرد.یرپیشگیآنازناشیتلفاتوایجادهحوادثبروزازتوانمی

کمت حتی که این بر تاکید با زادگان یکرحسین به باید ها جاده در انسانی تلفات کاهش : افزود ، نیست قبول قابل نیز ها جاده در انسانی تلفات آمار ین

شود.تبدیلعمومیفرهنگومستمرعزم

ط : گفت و برشمرد ای جاده انسانی تلفات کاهش برای راهکارها از یکی را ترافیکی های آموزش رفتروی در تسهیل منظور به اولویت دارای ترافیک های ح

شود.اجرامتولیهایدستگاهوهایرشهرداسویازبایدتصادفاتکاهشومردمآمدو

که است فرمانداران و اجرایی دستگاههای برای االجرا الزم و جدی تکلیف یک استان در جادهای تلفات کاهش : شد آور یاد مازندران در دولت عالی نماینده

دهد.انجامجدیتباراستاایندرراالزمهایهماهنگیوهایرپیگیبایستمییراستانداوشوددنبالحساسیتباباید

قانونیآماربراساس جامازندرانپزشکی سال بهار ماهه دو به۸۲یردر نسبت که دادند دست از را خود جان رانندگی سوانح براثر استان محورهای در نفر

داشت.کاهشدرصدپنجگذشتهسالمشابهمدت

شه برون محورهای ، گزارش این بارطبق روستایی و بیشت۵۹ی بیشترمورد و دادند اختصاص خود به را ای جاده تلفات بهرین مربوط نیز ای جاده تلفات ین

بود.یرساوآملهایشهرستان

نیز آما۶۴۰پارسال تفاوت که دادند دست از را خود جان مازندران های جاده در رانندگی سوانح اثر بر سالرنفر مشابه مدت به نسبت محسوسی ۹۷ی

نداشت.

دهد.میاختصاصخودبهراکشورسومتااولجایگاهمختلفهایماهوفصولدرهمواره،هاجادهدرخودروییباالیترددخاطربهمازندران

مازندپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

۱
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)۱۵:۱۲-۹۹/۰۴/۱۸(مازندرانغربدردادپزشکحرطاجرایکرد:اعالممازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرپزشکیخدماتارائهدرتسهیلبرایاستانغربدردادپزشکحرطاجرایازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدیرامسر-

اینکه بیان با رامسر شهرستان به سفر در چهارشنبه عصر عباسی علی مهر، خبرنگار گزارش قانونیبه سازمانپزشکی یک عنوان به و قضائیه قوه تابعه ادارات از

ج و ضرب تصادفات، معاینات، از اعم قضائی پروندههای سوم یک از بیش گفت: دارد عدالت اجرای در مهمی عملکرد علترمستقل تعیین و کار حوادث ح،

میشود.ارجاعقانونیپزشکیبهًامستقیمطبیعیغیرگهایرمدرگرم

تک راستای در افزود: فیروی فضای توسعه پرسنل، و رجوع ارباب سازمانزیم اهداف از قانونییکی فیپزشکی مکان فاقد رامسر که است ادارهزکشور برای یکی

باشند.داشتهمناسبدسترسیآنبهمردمکهباشدفضاییدرآنساختمانبایدوبودهمستأجرقدمتسالهاباوبود

کل قانونیمدیر تصپزشکی رامسر شهرستان در اداره این جدید ساختمان ساخت درباره مازندران افتخاراستان مرحوم خانواده کرد: درریح همسرشان و ی

کنیم.یفرتعکشورقانونیپزشکیپروژه۱۲۰جزراپروژهاینتوانستیمسالهاازپسوکردنداهداقانونیپزشکیکزرمساختبرایزمینی۱۳۸۱سال

مساحت به زمینی در ملی اعتبارات از ساختمان این افزود: حدود۵۰۰وی در پیشرفت۲۰۰متر با پزشکی خدمات به مردم دسترسی سهولت برای مربع متر

میرسد.یربردابهرهبهدولتهفتهدروبودهساختحالدردرصد۷۵یکیزفی

کنیم رفع را مشکل بتوانیم استخدامی آزمونهای در پزشک جذب با باید افزود: و کرد عنوان پزشک کمبود را مازندران استان غرب در چالشها از یکی عباسی

شود.مردمرضایتسببتاباشددسترسدربایدپزشکیخدماتمنطقهبودنیستیرتوبهتوجهباو

تص نداروی مناسبی فضای رامسر در شکافی کالبد انجام برای کرد: خیریح از یکی و شهردار با نشست طبق و تشریم سالن خواهدرین افتتاح آرامستان یح

شد.

م در دفن جواز ساماندهی در گفت: نیسترعباسی جنایی که قانونیگهایی طپزشکی که میشود صادر دفن جواز علمی صورت به و ندارد مستقیم حرارتباط

است.آمدهدراجرابهخدماتتسهیلودفنجوازصدوربرایمازندراناستانغربدردادپزشک

مازندپیامآینده،اقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۵:۱۶-۹۹/۰۴/۲۱(مازندراندررانندگیتلفاتدرصدی۴۰افزایشکرد:حرمطمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستاندرقبلسالمشابهمدتبهنسبتخردادماهماهدررانندگیتصادفاتازناشیتلفاتدرصدی۴۰افزایشازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدیی-رسا

خب گزارش بهرگزاربه ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی متوفیات تعداد اینکه بیان با عباسی علی مهر، قانونیی امسالپزشکی ماه خرداد در نفر۴۸مازندران

و۳۸شامل قبلز۱۰مرد سال مشابه مدت در رقم این که هستند شه۴۰ن یرون محور ماه، خرداد رانندگی حوادث متوفیات کل از افزود: داشت، ۴۷یردرصد

برمیگیرد.دررانفرچهارروستاییراهونفر،۱۷یرشهدرونمحورنفر،

بیشت همچنین افزود: ساروی شهرهای به مربوط فوتی بارین میاندرود و این۹ی از و است فوتی بدون رامسر شهر و فوتی شش با کدام هر بابل و آمل ،

هستند.سواردوچرخهنفر۳وسرنشینمورد۱۰راننده،۱۰سوار،موتور۱۵،عابرمورد۱۰تعداد

۲
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جا سال ماه خرداد در را استان پزشکی مراکز به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی مصدومین تعداد ورعباسی هزار مدت۱۳۷ی، در رقم این که کرد اعالم نفر

داشت.کاهشدرصد۲۷قبلسالمشابه

تص استان اجرایی مقام بیشتراین که آنجایی از کرد: شهریح برون جادههای در فوتی روستاییرین راه و هشداری میتواند این است داده بلکهرخ تا باشد ی

کاهش در رانندگی و راهنمایی مقررات رعایت و همراه تلفن با مکالمه عدم نیز و سرنشینان و رانندگان برای ایمنی کمربند بستن قبیل از ایمنی نکات رعایت با

باشد.مؤثرتصادفات

)۰۵:۵۷-۹۹/۰۴/۱۹(گرفتگیزگااثربرهمداندرمیروگرمدرصدی75کاهش

داد.خبرهمداندرمونواکسیدکربنگازبامسمومیتاثربرمیروگرمدرصدی75کاهشازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز کمالی یکوآرتین امسال ماهه سه در اینکه به اشاره با همدان در فارس خبرنگار با اززگو را خود جان مونواکسیدکربن مسمومیت خاطر به بر ن

کردند.فوتکسیدکربنومونگازاستنشاقاثربرمردیکونزسهنیزگذشتهسالمشابهمدتدرکرد:اظهارداددست

کاهش از م75وی گذشتهردرصدی سال طی مجموع در گفت: و داد خبر مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت اثر بر میر و شامل21گ وز6نفر این15ن با مرد

دادند.دستازراخودجانگاز

است.داشتهکاهشدرصد97.29سالبهنسبت98سالدرمونواکسیدکربناستنشاقاثربرگرمکرد:یحرتصهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

بخا جمله از گازسوز وسایل انواع وسیله به مونواکسیدکربن با مسمومیت ادامه در زمستانروی در اغلب که میشود ایجاد زغال حتی و نیک پیک آبگرمکن، ی،

مینامند.خاموش»گر«مراگرفتگیزگااثربرگرمگفت:هستیماتفاقاینشاهد

گا عالئم اینکه بیان با سزکمالی سردرد، شامل سرماخوردگی مانند ترگرفتگی است چشم سوزش و ازأگیجه کمتر مقادیر در کربن اکسید مونو کرد: 50ppmکید

شود.یکژنورولوعوارضایجادسببمیتواند100ppmتا50بینونداردیرخط

میشود.دقیقهدوازکمتردریعنییرفوگرمسببنیز2000ppmازباالترمقادیردروداشتهگرمخطر100ppmازبیشترمقادیردرگازاینافزود:وی

قانونیکلرمدی تپزشکی با همدان پیشگیأاستان در استاندارد گرمایشی وسایل از استفاده لزوم بر ازرکید استفاده صورت در کرد: اظهار مسمومیت این از ی

شود.مسدودخواباتاقویژهبهولزمندرهوایانرجروزنههایتمامینبایدشومینه،ویربخامانندگرمایشیوسایل

شود.یرخودداجداخانه،داخلمحیطداشتننگهگرمجهتآشپزخانهدرگازاجاقشعلههایکردنروشنحمام،درآبگرمکننصبازداد:ادامهوی

مشت لولهکشی و خروجی مجرای سایز بودن کوچک صورت در گفت: برکمالی باعث واحد، چند برای شومینه بهرک پایین طبقات روشن شومینه از دود گشت

میگردد.باالترطبقاتخاموششومینهداخل

باشد.Hشکلبهمخصوصکالهکدارایوداشتهفاصلهبامجانبیدیوارازمتریکوبامسطحازمتریکحداقلبایددودکشهاتمامانتهایافزود:وی

قانونیکلرمدی تپزشکی باشد آن درسرتاسر نشتی یا منفذ هیچگونه بدون و مقاوم جنس از باید آن اتصاالت و دودکش اینکه بیان با همدان کرد:أاستان کید

مساوی دودکش لوله قطر و بوده آن افقی طول برابر سه حداقل بیرون در لوله عمودی ارتفاع و باال روبه و مثبت باید واحدها داخل در افقی لولههای شیب

باشد.گازسوزدستگاهخروجیلولهقطرازگترربزیا

/3140پیام/انتهای

انمازندردرگیداننرتلفاتصدیدر۴۰ایشافزد:کرحمطرانمازندرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۶:۵۲-۹۹/۰۴/۱۹(همداناستانقانونیپزشکیامسالنخستماههدرسهگرفتگیزگابراثرنزیکگرم

داد.دستازراخودجانگرفتگیزگااثربرنزیکامسالنخستماهسهدرگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی کمالی قانونیکلرآرتین هایپزشکی استان گروه خبرنگار با گفتگو در همدان جواناستان خبرنگاران یکازباشگاه امسال اینکه به اشاره برزهمدان،با ن

سه نیز گذشته سال مشابه مدت در افزود: داد دست از را خود جان مونواکسیدکربن مسمومیت خاطر مونزبه گاز استنشاق اثر بر مرد یک و کسیدکربنون

کردند.فوت

کاهش از م۷۵او گذشتهردرصدی سال طی مجموع در گفت: و داد خبر مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت اثر بر میر و شامل۲۱گ وز۶نفر این۱۵ن با مرد

دادند.دستازراخودجانگاز

قانونیکلرمدی گاپزشکی یا کربن مونواکسید با مسمومیت اینکه بیان با همدان کربنزاستان خطرناک گاز تنفس خاطر به که است مسمومیتی گرفتگی

وسیلومون به که مسمومیت این داد: ادامه میشود، ایجاد بخاکسید جمله از گازسوز وسایل انواع اغلبرٔه میشود ایجاد زغال حتی و نیک پیک آبگرمکن، ی،

میشود.دیدهزمستاندر

تهوی یا دودکش اگر که دلیل این به داشت: اظهار مونکمالی کربن گاز باشد، مسدود مکان یک درؤه نمییابد، خروج امکان مذکور موارد از شده منتشر کسید

میشود.گرمنهایتدرومسمومیتسببوشدهمنتشرساختمانمحیط

گا عالئم اینکه به اشاره با مسئول سزاین سردرد، مانند عالئمی داد: ادامه است، سرماخوردگی مانند گازرگرفتگی یک کربن، اکسید مونو چشم. سوزش و گیجه

ندارد.بووطعمکهاستسمی

قانونیکلرمدی پیشگیپزشکی در استاندارد گرمایشی وسایل از استفاده کرد: اضافه کنتراستان است. برخوردار باالیی اهمیت از مسمومیت این از وری ل

میرود.بهشمارمسمومیتحوادثبروزازیرپیشگیراهینربهتیربخایزانداراهازقبلدودکشمسیرمنافذانسداد

فتگیگرگازاثربرهمداندرمیروگمرصدیدر75کاهشس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۱۸-۹۹/۰۴/۱۹(شدندقرغاصفهانُبرخوارسینشهرآبکانالدرکودک۳

تا پنج کودک سه - ایرنا - غ۱۰اصفهان اصفهان شمال در برخوار شهرستان توابع از "سین" شهر آب کانال در خطرساله زنگ این که شدند غرق آمار افزایش برای آبهایری در شدگی ق
است.استاناینبازرو

تا پنج کودک جا۱۰سه تیر هجدهم چهارشنبه بعدازظهر در کانالرساله در سقوط بدلیل ازی را خود جان برخوار، شهرستان توابع از "سین" شهر اطراف در آب

است.نشدهپیداآنهاازیکیجسدهنوزمسووالنگفتهبهکهدادنددست

دارد.قراراصفهانشمالیرکیلومت۱۰درجمعیتنفرهزار۱۲۰بابرخوارشهرستان

سخنگوی آهنگران کاوه شهردافرهاد ایمنی خدمات و نشانی آتش توسطرسازمان آنها به دیروز عصر حادثه این که گفت ایرنا به پنجشنبه روز اصفهان ی

دارد.حضورحادثهمنطقهدرکودکسومینجسدیافتنبرایسازماناینغواصینجاتوامدادتیمنیزامروزوشداطالعرسانیانتظامینیروی

مدی کل استاندارمدیر بحران حادثهریت این در که گفت ایرنا به اصفهان و۲ی پنج کانال۱۰دختر در ساله پنج پسر یک و توابعساله از سین شهر آب

است.نشدهپیدابودسالهپنجپسرکهآنهاازیکیجسدهنوزکهشدندقرغبرخوارشهرستان

مدی کرد: تاکید شیشهفروش، استاندارمنصور بحران طریت از بارها کنون تا اصفهان درری تنی آب و شنا ممنوعیت درباره مختلف برنامههای و رسانهها یق

است.دادههشداریزکشاورآباستخرهایوکانالهاجملهازبازروآبهای

کنون تا امسال ابتدای از کرد: خاطرنشان کشاور۱۲وی آب ذخیره استخرهای در وزنفر رودخانهها در نفر هفت کانالها، در نفر هفت سدهای۶ی، در نفر

دادند.دستازراخودجانوشدندقرغاصفهاناستان

ش اینکه به اشاره با کشاوررشیشهفروش جهاد کل اداره و آب کانالهای و سدها ها، رودخانه متولی ای، منطقه آب کشاورزکت استخرهای متولی است،زی ی

دهد.انجامراکافیوالزماقدامآبذخیرهاستخرهزارسهبهرهبردارانتوجیهودادنآموزشبهنسبتبایدیزکشاورجهادادارهافزود:

ه اینکه بیان با همکاروی با مختلف مناطق در باید نهادها این از شهردارکدام دهیاری و کنند،ریها اقدام نظارت و گشت تیمهای کردن فعال به نسبت یها

میشوند.آبُپررودخانه،درآبحجمافزایشویزکشاورفصلدرکهداردوجوداصفهاناستاندریزکشاورآبکانالکیلومترهاکرد:یحرتص

مدیرمدی استاندارکل بحران شریت و میمه و شاهینشهر برخوار، نجفآباد، مانند مختلف شهرستانهای در کانالها این اینکه بیان با اصفهان اصفهانری ق

ش و نیرو وزارت جمله از متولی نهادهای افزود: دارند، وروجود حفاظ نصب به نسبت باید منطقهای آب خطر،کت پر مکانهای در هشدار واقدامتابلوهای

کنند.یرخودداآنهادرآبتنیوکردنشناازمردم

حدود کنون تا امسال ابتدای از شده داده هشدارهای همه وجود خانوادهها۳۲با است الزم که دادند دست از را خود جان اصفهان استان باز رو آبهای در نفر

کنند.عملشدهدادههایتوصیهبهوباشندداشتهمراقبتبیشترموضوعاینبهنسبت

آمار اساس بر گذشته قانونیسال و۸۰شامل(نفر۹۳اصفهان،پزشکی غز۱۳مرد اثر بر بهرن) نسبت که دادند دست از را خود جان استان این در قشدگی

یافت.افزایشدرصد۷۸حدود۹۷سال

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFMZCOJ


)۱۴:۳۲-۹۹/۰۴/۱۹(شدندقرغاصفهاندرکودک3

تا پنج کودک غ10سه اصفهان شمال در برخوار شهرستان توابع از "سین" شهر آب کانال در خطرساله زنگ این که شدند غرق آمار افزایش برای استانری این باز رو آبهای در شدگی ق
است.

تا پنج کودک سه : جا10آفتابنیوز تیر هجدهم چهارشنبه بعدازظهر در برخوار،رساله شهرستان توابع از "سین" شهر اطراف در آب کانال در سقوط بدلیل ی

است.نشدهپیداآنهاازیکیجسدهنوزمسووالنگفتهبهکهدادنددستازراخودجان

دارد.قراراصفهانشمالیرکیلومت10درجمعیتنفرهزار120بابرخوارشهرستان

شهردا ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان سخنگوی آهنگران کاوه نیرویرفرهاد توسط آنها به دیروز عصر حادثه این که گفت پنجشنبه روز اصفهان ی

دارد.حضورحادثهمنطقهدرکودکسومینجسدیافتنبرایسازماناینغواصینجاتوامدادتیمنیزامروزوشداطالعرسانیانتظامی

مدی کل استاندارمدیر بحران حادثهریت این در که گفت ایرنا به اصفهان و2ی پنج توابع10دختر از سین شهر آب کانال در ساله پنج پسر یک و ساله

است.نشدهپیدابودسالهپنجپسرکهآنهاازیکیجسدهنوزکهشدندقرغبرخوارشهرستان

مدی کرد: تاکید شیشهفروش، استاندارمنصور بحران طریت از بارها کنون تا اصفهان درری تنی آب و شنا ممنوعیت درباره مختلف برنامههای و رسانهها یق

است.دادههشداریزکشاورآباستخرهایوکانالهاجملهازبازروآبهای

کنون تا امسال ابتدای از کرد: خاطرنشان کشاور12وی آب ذخیره استخرهای در وزنفر رودخانهها در نفر هفت کانالها، در نفر هفت سدهای6ی، در نفر

دادند.دستازراخودجانوشدندقرغاصفهاناستان

ش اینکه به اشاره با کشاوررشیشهفروش جهاد کل اداره و آب کانالهای و سدها ها، رودخانه متولی ای، منطقه آب کشاورزکت استخرهای متولی است،زی ی

دهد.انجامراکافیوالزماقدامآبذخیرهاستخرهزارسهبهرهبردارانتوجیهودادنآموزشبهنسبتبایدیزکشاورجهادادارهافزود:

ه اینکه بیان با همکاروی با مختلف مناطق در باید نهادها این از شهردارکدام دهیاری و کنند،ریها اقدام نظارت و گشت تیمهای کردن فعال به نسبت یها

میشوند.آبُپررودخانه،درآبحجمافزایشویزکشاورفصلدرکهداردوجوداصفهاناستاندریزکشاورآبکانالکیلومترهاکرد:یحرتص

مدیرمدی استاندارکل بحران شریت و میمه و شاهینشهر برخوار، نجفآباد، مانند مختلف شهرستانهای در کانالها این اینکه بیان با اصفهان اصفهانری ق

ش و نیرو وزارت جمله از متولی نهادهای افزود: دارند، وروجود اقدام خطر، پر مکانهای در هشدار تابلوهای و حفاظ نصب به نسبت باید منطقهای آب کت

کنند.یرخودداآنهادرآبتنیوکردنشناازمردم

حدود کنون تا امسال ابتدای از شده داده هشدارهای همه وجود خانوادهها32با است الزم که دادند دست از را خود جان اصفهان استان باز رو آبهای در نفر

کنند.عملشدهدادههایتوصیهبهوباشندداشتهمراقبتبیشترموضوعاینبهنسبت

شدندقغراصفهانخوارُبرسینشهرآبکانالدرکدکو۳ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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آمار اساس بر گذشته قانونیسال و80شامل(نفر93اصفهان،پزشکی غز13مرد اثر بر بهرن) نسبت که دادند دست از را خود جان استان این در قشدگی
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)۰۵:۰۳-۹۹/۰۴/۲۱(زدرقمرایرناگواگرمزنجانآزادراهدردوچرخهبایرسواخودرویبرخورد

طی گفت: زنجان استان انتظامی فرماندهی راه پلیس رییس جانشین - ایرنا - یک۲۴زنجان استان، این ارتباطی مسیرهای در رانندگی تصادف فقره چهار وقوع اثر بر گذشته ساعت
شدند.مصدومنیزنفرسهوکشتهسواردوچرخه

ساعت نخست، حادثه افزود: ایرنا، خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز عظیمی، محمدعلی /۶:۴۵سرهنگ جمعه جا۱۹صبح ماه آزادراهرتیر پنج کیلومتر در ی/

زد.رقمراناباورانهایوتلخگرمآلودگی،خوابوخستگیعلتبه۴۰۵پژویرسوارانندهوافتاداتفاققزوین،-زنجان

دوچرخهسوار این داشت: اظهار دوچرخهسوازوی گروه یک همراه به کارن از که راهری آزاد این اضطرار خط در بودند زنجان موسوی آیتاهلل بیمارستان کنان

ید.رآفحادثهورسیدهسریرسواخودروییکبارهبهکهبودترددحالدر

محل در وارده جراحات و صدمات شدت علت به نیز سوار دوچرخه و شده تکه چند دوچرخه که بود حدی به ضربه شدت افزود: جانعظیمی تصادف وقوع

باخت.

تص است، ممنوع رانندگی و راهنمایی نامه آیین اساس بر ها آزادراه به دوچرخه نقلیه وسیله ورود اینکه بر تاکید با ایمنیروی به توجه با دوچرخه کرد: یح

دارد.سواردوچرخهبرایجانیخطرونیستجادهبرایمناسبیوسیلهداردکهپایینیبسیار

ج به منجر رانندگی تصادف فقره سه شده، یاد مدت طی گفت: زنجان استان راه پلیس رییس استانرجانشین این ارتباطی مسیر سه در نیز خسارت و ح

کرد.بیمارستانراهیرانفرسهکهافتاداتفاق

سوا خودروی راننده جانب از چپ به تجاوز علت به میانه - زنجان جاده در رانندگی حوادث این افزود: جادهرعظیمی مصدوم)، موتورسیکلت (راکب پژو ی

سوا برخورد موتورسیکلرارمغانخانه (راکب موتورسیکلت با پراید واتی اثر بر طارم - زنجان جاده و سواژ) خودروی اتفاق۲۰۶یرگونی باال، سرعت دلیل به

افتاد.

سوی از شده ارایه آمار قانونیبرابر زنجانپزشکی استان جادههای سطح در رانندگی تصادفهای وقوع از ناشی فوتیهای تعداد اخیر۲طیزنجان، ماه

بودند.نفر۱۸)رنف۱۰اردیبهشتونفرهشتفروردین(

باختند.جانزنجاناستانارتباطیمسیرهایدررانندگیتصادفهایاثربر۹۸سالدرنیزنفر۲۵۸و۹۷سالدرنفر۲۷۰

و هزار پنج زنجان میزان،۸۴۰استان این از که دارد ارتباطی راه راه،۲۰۰کیلومتر آزاد بز۱۱۳کیلومتر و۳۴۲گراه،رکیلومتر اصلی راه راه۹۷۴کیلومتر کیلومتر

است.فرعی
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