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ستادیاخبار

)۲۱:۲۹-۹۹/۰۶/۲۴(قانونیپزشکیدراستخدامیآزمونیقرطازنفر200جذب

میشوند.قانونیپزشکیجذبامسالاستخدامیآزمونیقرطازنفر200گفت:کشورقانونیپزشکیسازمانپشتیبانیویترمدیتوسعهمعاوناتحادخبر:

میشوند.قانونیپزشکیجذبامسالاستخدامیآزمونیقرطازنفر200گفت:کشورقانونیپزشکیسازمانپشتیبانیویترمدیتوسعهمعاوناتحادخبر:

منوچه حاج رضا ایرنا، گزارش کاربه به مجوز شده، آغاز آن نام ثبت حاضر حال در که امسال رو پیش استخدامی آزمون در افزود: سازمان200یرگیری به نفر

کرد.خواهیمپذیرشراخودنیازموردنیروهایازبخشیآزموناینیرگزاربقالبدروشدهداده

سازمان نیاز اساس بر آزمون این برای گرفته نظر در های پست و مشاغل کرد: نشان خاطر قانونیوی تخصصیپزشکی و فنی نیروهای بیشتر که شده تعیین

شد.خواهدرفعانسانینیرویکمبودحوزهدرسازماناینمشکالتازبخشیآنانیرگیرکابهباوهستند

مدی توسعه پشتیبانیرمعاون و قانونییت ازپزشکی بیش اکنون گفت: سازمان دراین انسانی نیروی کمبود به اشاره سازمان60با این های پست از درصد

کنیم.یرگیرکابهراخودنیازموردنیروهایبتوانیمالزممجوزهایاخذبایمرامیدواکهاستخالیوبالتصدی

منوچه برحاج زمان خصوص در تارگزاری کرد: خاطرنشان امسال استخدامی آزمون بری کشوررگزاریخ خاص شرایط به توجه با آزمون گی(ی کرونا)،رهمه ی

ساعت تا آزمون این در نام ثبت برای مندان عالقه اما شد خواهد اعالم سنجش سازمان شنبه24:00توسط درشه29روز به مراجعه با دارند فرصت گاهریور

کنند.اقدامنویسینامبهنسبتwww.sanjesh.orgنشانیبهکشورسنجشوآموزشسازماناطالعرسانی

سالجا استخدامی آزمون در وی گفته قانونی،ربه پزشکی کاردان آزمایشگاه، امور کارشناس دندانپزشک، عمومی، و متخصص پزشک همچون مشاغلی ی

دفت امور متصدی مالی، امور کارشناس حسابدار، سیستم، تحلیلگر دررکارشناس قانونیی سالپزشکی استخدامی آزمون دفترچه در شد خواهند از99پذیرش

است.قانونیپزشکیبهمربوط368تا362صفحات

)۱۲:۳۱-۹۹/۰۶/۲۴(دهندمیاختصاصخودبهراتصادفاتجرحیوفوتیسوانحدرصد80پیادهعابران

است.پیادهعابرانبهمربوطاستاناینیرشهدرونمعابرحرجبهمنجرسوانحدرصد۳۰وفوتبهمنجرسوانحدرصد۵۰گفت:همدانرانندگیوراهنماییپلیسعملیاترییس

خبرنگار گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران بنزازباشگاه کامیون دستگاه یک امروز صبح : گفت حسینی سیدجواد سرهنگ عابر۱۰همدان، با تن

شد.ساله۷۵عابرگرمبهمنجرسانحهاینکهکردبرخوردهمدانشهرنجفیاهللآیتبلواردرپیاده

شه درون معابر در عابر و موتورسوار تردد میزان بودن باال به توجه با کرد: بیان همدان رانندگی و راهنمایی پلیس عملیات سرعتررئیس با تردد صورت در ی

میشود.بیشترآنهاعضوقطعیادیدگانسانحهگرماحتمالسانحهبروزوغیرمجاز

فی موانع ایجاد ، شهر سطح در گرفته صورت بررسیهای اساس بر داشت: اظهار سرعتکاهزاو جمله از تاثیریکی غیرمجاز سرعت از ناشی سوانح کاهش در
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است.داشتهمثبت

بلوارها در شده بینی پیش سرعت حداکثر نامه آیین طبق داشت: اظهار همدان رانندگی و راهنمایی پلیس عملیات فرعی۶۰رییس معابر کیلومتر۵۰کیلومتر،

باشد.شدهلحاظآییننامهازبیشسرعتتابلونصببایرمعبدراینکهمگراستساعتدرکیلومتر۳۰هاکوچهومحلیمعابرو

عامل داشت: اظهار حسینی شه۳۰سرهنگ درون سوانح غیرمجازردرصد سرعت با تردد و رانندگی در شتاب و عجله همدان را۵۰ی سوانح شدت درصد

است.کردهبیشتر

همکا با زودی به و است شده نصب همدان شهر اصلی معابر در تخلف ثبت دوربینهای کرد: اضافه همدان رانندگی و راهنمایی پلیس عملیات یررئیس

کرد.رصدرامعابرساعت۲۴طوربهبتوانتامییابدافزایشدوربینهااینتعدادمسئول،نهادهای

آخ سویرطبق از شده ارائه گزارش قانونیین شه۱۶۴پزشکی برون و درون رانندگی سوانح در امسالرنفر مرداد پایان تا فروردین ابتدای از همدان استان ی

.ایمداشتهفوتی۲۴یرشهدرونمعابردرتعداداینازکهباختندجان

مم/خبرانتهای

)۱۲:۵۴-۹۹/۰۶/۲۴(یزکشاوراستخرهایدرشدنقرغآمارافزایش|میگیرندجانبیصداآبکانالهای

میشود.تکرارسالهرتابستانهشدارهاتماموجودباکهاستتلخحکایتیبینایندرشدنقرغماجرایاماداردراخودیهایرمشتشناوآبتنیفرامیرسد،کهگرمافصل

همشه گزارش غربه از ناشی حوادث شاهد اصفهان جمله از مختلف استانهای نیز امسال تابستان در فارس، از نقل به آنالین وری ناامن مناطق در شدن ق

شما با سال هر بود؛ غرغیرمجاز حوادث از دری آبگیرها، سدها، در شدن کشاوررق روباز استخرهای مصنوعی، و طبیعی کانالهایزیاچههای و رودخانهها ی،

است.نداشتهیرتأثیآنچنانشایدمیروگرمآمارشدنکمدرشناممنوعیتهشدارتابلوهاینصبواطالعرسانیهاالبتهکههستیممواجهآب

سازمان آمار قانونیطبق وپزشکی هزار گذشته سال غ275کشور اثر بر بارنفر خوزستان تعداد این از که دادند دست از را خود جان شدن در151ق فوتی

غ آمار بارصدر مازندران و دارد قرار شدگی با109ق گیالن غ108و سوم یک از بیش و هستند بعدی جایگاههای در یعنیرمتوفی شدنها نیز468ق مورد

رودخانهها کشاورردر استخرهای در را خود جان که کسانی بیشتر حوادث، این در است. داده بهزخ یا که هستند نوجوانان و کودکان دهند، می دست از ی

غ استخرها نوع این در مختلف دالیل به یا شنا ایمنسارخاطر استخرها این بیشتر که جاست این تامل قابل نکته اما میشوند. بروززق سبب و نشدهاند ی

میشوند.حادثه

تا کشاورزبه استخرهای در افراد برخی جلزگی برای استخرهارگیوی این در فردی اگر که میکنند استفاده ژئوممبران نام به نانویی مواد از آب رفت هدر از ی

م به دادن تن جز راهی هیچ ندارد.ربیفتد، بیرونزگ از نفر یک که است این استخر این از خروج برای موجود راه تنها باشد، خوبی شناگر هم قدر هر یرا

خا برای هم طناب یک حتی که جاست این بار تاسف نکته بکشد. بیرون را فرد و بیندازد طناب میشوندراستخر گرفتار مخمصه این در که افرادی شدن ج

حیوانات انسانها، بر عالوه نمیشود. غزتعبیه هم میروند استخرها این کنار آب خوردن برای که کشاورریادی استخرهای میشوند؛ کسانیزق برای حتی ی

نکنند.شنااصالاستخرهاایندرشهروندانبنابرایناست،خطرناکوپیشبینیغیرقابلمیدانندراشنافنونکه

مدی شیشهفروش، مدیرمنصور استاندارکل بحران فوتریت به اشاره با اصفهان داشت:4ی اظهار آب کانال در شاهینشهر شهرستان در ساکن افغانی نوجوان

میشود خبردار و اعزام محل به آتشنشانی بالفاصله است، شناور آب روی جسدی میشود داده اطالع شاهینشهر آتشنشانی به چهارشنبه کودک4روز

دهندمیاختصاصخودبهارتصادفاتحیجروفوتیسوانحصددر80پیادهانعابران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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غ آب کانال آبیاردر برای و منشعب زایندهرود رودخانه از که شمال منطقه آب انتقال کانالهای در آتشنشانی نیروهای تالش با جسد سه شدهاند. یرق

میشود.پیدااست،یادزنیزآنهاطولوشدهگرفتهنظردرشاهینشهروبرخوارمنطقهکشتهای

غ نوجوانان نفر سه جسد اینکه بیان با عملیاتروی این در کرد: بیان میشود، پیدا شنبه دیروز عصر نیز چهارم نفر و شد قضایی مقامات تحویل شده 7ق

غ این علت کردند. بررسی و بازدید را کانالها مدت این طول در غواصی کانالهایراکیپ در کنند. بررسی قضایی مراجع باید و نیست مشخص هنوز شدن ق

تاکنون سال ابتدای از و10آبی فالورجان نجفآباد، خمینیشهر، فوالدشهر، شهرستانهای در آب انتقال کانالهای در حادثهها این بیشتر داشتهایم، آبی حادثه

است.افتادهاتفاقبرخوار

تاکنون سال ابتدای از اینکه بیان با غ69شیشهفروش حادثه تصرمورد است، پیوسته وقوع به اصفهان استان آبی منابع در شدن حوادثرق این در کرد: یح

غ48 حادثه دچار که افرادی از تاکنونرنفر سال ابتدای از باختند. جان شدهاند، شدن غ12ق اصفهان استان آب انتقال کانالهای در ورنفر شدهاند نفر18ق

باختهاند.جاناصفهاناستانرودخانههایدرهمنفر12وسدهاذخیرهایمنابعدرهمنفر6وباغاتویزکشاوراستخرهایدر

غ به نسبت وروی تند شیب که آب کانالهای و رودخانهها جمله از اصفهان استان آبی منابع افزود: و داد هشدار شنا غیرمجاز مکانهای در افراد شدن ق

کوچ قرهقاچ، حنا، مانند سدها و میشود ایجاد خندقی موجهای و نیست هموار آن بستر اینکه علت به دارند دررعمق باغکل و کرون و تیران زایندهرود، ی،

معمو نیستند. شنا برای امنی مکانهای شخوانسار فرد به و است یخ بسیار و است برف ذوب از ناشی رودخانههای آب استخرهایواًل نیز و میشود وارد ک

بیاید.بیروننمیتوانددیگرکرد،سقوطکسیاگرواستلغزندهبسیارکهیرکشاوآبذخیره

مدیرمدی استاندارکل بحران کشاورریت آب ذخیره استخرهای مالکان به گفت: پایان در اصفهان اطرافزی و نصب شنا هشدار تابلوی که دادهایم هشدار ی

شهردا کنند. فنسکشی را نیزراستخر دهیاران و بگذارند روستا و شهر در نظارت و گشت تیمهای تعطیل روزهای در هستند موظف هم منطقهای آب و یها

دهند.تذکراستخرمالکانبه

)۰۹:۵۹-۹۹/۰۶/۲۴(میمانند؟زندهچقدرنباتیزندگیدچاربیمارانکردند؛بررسیکشورقانونیپزشکیسازمانپژوهشگران

مطالعه یک حدود10نتایج افراد این زندهماندن مدت میانگین که داد نشان نباتی زندگی دچار بیماران روی بر وضعیت6ساله این از پس بقا زمان حداقل مطالعه این در است. ماه
بود.سال)16(ماه192حداکثروماهدو

اکسی کمبود اثر در مغز اگر ایسنا، گزارش درژبه میشود. نباتی زندگی دچار دهد،فرد ادامه خود فعالیت به مغز ساقه تنها و بیفتد کار از مسمومیت یا ضربه ن،

مییابد.ادامههمچنانتنفسسیستموقلبعملکردامامیدهد،دستازرااطرافمحیطباارتباطتواناییوگاهیآخودفردوضعیتیچنین

جنایی و حقوقی مسائل هستند، نباتی زندگی وضعیت دچار که بیمارانی مورد مطزدر کهریادی موضوع این است. افراد این دیه مسائل این از یکی است. ح

دارد.وجودنظرهاییاختالفقانونیپزشکانوقضاتبینزمینهایندروبودهتاملقابلباشد،میزانچهبهآنهاصدماتبرایتعیینشدهارزشودیه

یکشاورزهایاستخردرشدنقغرآمارایشافز|میگیرندجانبیصداآبکانالهایآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه
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م پژوهشگران دلیل همین تحقیقاتربه قانونیکز اینپزشکی به آینده بررسیهای در تا دادند قرار بررسی مورد را نباتی زندگی وضعیت دچار افراد بقای میزان

ه تخمین و بقا مدت گرفتن نظر در با آیا که شود پرداخته مهم نگهدازموضوع بازنگرینه امکان افراد، این از بهری ایشان دسترفته از منافع دیات میزان در ی

خیر؟یاداردوجودباشدنزدیکترعدالتبهکهنحوی

داشتند.یرهمکامطالعهایندرکهبودندپژوهشگرانیازعلیمحمدیعلیمحمدوآرامسمیراهدایتشده،جوادمحمدقائدیپاشا،مسعود

مدت طی که نباتی زندگی وضعیت دچار بیماران پروندههای تمام مقطعی، و گذشتهنگر مطالعه این سال10در آغاز (از سال1387سال پایان به1396تا (

شد.مطالعهواردپرونده58آنهامیانازوگرفتقراربررسیموردبودند،کردهمراجعهتهرانشهردرقانونیپزشکیمراکز

استخراج پروندهها بین از فوت علت و وضعیت این ایجاد علت نباتی، زندگی وضعیت به شدن دچار از پس بقا زمان مدت سن، جنسیت، شامل الزم اطالعات

شد.

این میان و31نفر،58از بودند زنده هنوز مطالعه هنگام در حدود27نفر مطالعه مورد افراد سنی میانگین بودند. شده فوت دامنه74.5نفر در و بود سال

بودند.مرد)رنف40(افراداینبیشتروداشتندقرارسال90تا18سنی

نباتی زندگی وضعیت به شدن دچار از پس زندگی مدت سال6.39±1.5میانگین پایان در شد. محاسبه ابتال1396ماه از پس افراد این بقای زمان حداقل

نباتی زندگی وضعیت آن2به حداکثر و (192ماه حذف16ماه با بود. و5سال) بقا مدت حداقل دارای افراد بقا،5درصد مدت حداکثر دارای افراد درصد

شد.محاسبهماهسهحدودوسط،افراددرصد90بقایمدتمیانگین

این32 از ارتفاع)،58نفر از سقوط و اتومبیل (تصادف سخت جسم اصابت اثر در بدنی متعدد صدمات دلیل به نفر12نفر، چهار ناشناخته، دلیل به نفر

مغ عروقی حادثه دلیل قلبیزبه احیای عملیات از پس نفر سه مغری، تومور دلیل به نفر سه بزیوی، خاطر به نفر دو خاطرری، به دیگر نفر دو و قگرفتگی

بودند.شدهنباتیزندگیدچارداروییمسمویتوانسفالیت

در ترتیب به فوت علل بود، شده آنها فوت به منتهی نباتی زندگی که افرادی چندا12در نارسایی شرنفر نفر هفت در حادوگانی، سکته نفر پنج سپتیک، ک

بود.یزمغحادسکتهنفریکوکلیهحادنارسایینفردوقلبی،

آما رابطه سن و جنسیت با نباتی زندگی دچار افراد زندهماندن مدت معنیداربین آماری ارتباط همچنین نداشت. وجود معنیداری بهری ابتال علت میان ی

نداشت.وجودنباتیزندگیدچارافرادزندهماندنمدتونباتیزندگی

مراکز به مراجعهکننده نباتی زندگی وضعیت دچار بیماران ماندن زنده «مدت عنوان با پژوهشی علمی مقاله صورت به مطالعه این قانونینتایج شهرپزشکی

شدهاست.منتشرکشورقانونیپزشکیفصلنامهدر»1396سالانتهایتا1387سالابتدایازتهران

پیامانتهای

روزاننیوزترقی،راهنیوز،بهارامروز،اصفهانمیگنا،ملیت،یرخبپایگاهدیگر:منابع

میمانند؟زندهچقدرنباتیگیدزندچارانبیمارایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۹:۵۵-۹۹/۰۶/۲۴(آذربایجانشرقیاستاندررانندگیتصادفاتآماردرصدی14کاهشامسال؛ماههپنجدر

دادند.دستازراخودجاناستاندررانندگیتصادفاتازناشیحوادثعلتبهنفر345امسالماههپنجدرگفت:فردصفایی

دمدی صفاییفر علی آناج، گزارش قانونیکلربه امسالپزشکی ماهه پنج در داشت: اظهار آذربایجانشرقی تصادفات345استان از ناشی حوادث علت به نفر

کشتهها تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این دادند دست از را خود جان آذربایجانشرقی استان در حدود402رانندگی بود 14نفر

است.داشتهکاهشدرصد

قانونیکلرمدی استانپزشکی در مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات مجموع از گفت: آذربایجانشرقی، و296استان مرد هزنفر49نفر که بودند کدامرن

است.یافتهکاهشدرصد37و9ترتیببه

بیشت افزود: بارصفاییفرد ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه233ین برون جادههای در روستایی،رفوتی و درون79ی مسیرهای در نفر

خا14ی،رشه جادههای در مذکوررنفر مدت طی در همچنین است شده گزارش راهها سایر و نامعلوم و استان از خا12ج نیز تعداد این از حرنفر از جادهرج یم

است.کردهفوتتصادفزمانازروز30ازبیشفاصلهبانیزنفرهفتوغیرترافیکی)موارد(

قانونیکلرمدی امسالپزشکی مردادماه در اینکه اعالم با در74استان آمار این شد: متذکر دادند، دست از را خود جان استان در رانندگی حوادث اثر بر نفر

است.داشتهکاهشدرصد6گذشتهسالمشابهمدتبامقایسه

ادارات به مراجعهکننده رانندگی حوادث مصدومان تعداد امسال ماهه پنج در اینکه اعالم با همچنین قانونیصفاییفرد و6استانپزشکی بوده359هزار نفر

تعداد این از که و4است و829هزار یکهزار و مرد حوادثزنفر530نفر مصدومان تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این بودند، ن

است.یافتهکاهشدرصد21حدودبودشدهگزارشنفر29وهزار8ترافیکی

و یکهزار نیز امسال مرداد در همچنین داشت: بیان ادارات542وی به و مصدوم رانندگی حوادث اثر در قانونینفر باپزشکی مقایسه در که کردند مراجعه

میدهد.نشانکاهشدرصد14حدودبودهنفر788ویکهزارکهگذشتهسالدرمشابهزمانمدت

سال طی در رانندگی تصادفات از ناشی تلفات کل تعداد کرد: خاطرنشان استان98صفاییفرد تعداد882در این از که بود وزنفر177نفر بوده705ن مرد نفر

هستند.مردنفر326وهزار12ونزآنانازنفر800وهزار4کهاستشدهگزارشنفر126وهزار17بربالغ98درسالنیزحوادثاینمصدوماناست.

پیام/انتهای

یزرتبعصرآذرقلم،خبر،کرایرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۰:۲۵-۹۹/۰۶/۲۴(ی)ربختیاو(چهارمحالزندگیتلخپایان

بزرشه گناه و ناپسند عمل یک اسالم مبین دین در خودکشی به اقدام و خودکشی ایرنا- جبرانرکرد- خسارتهای نیز عاطفی و روانی نظر از ها خانواده به میتواند که میآید حساب به گ
کند.واردیرناپذی

از برخی نظر مختلفیروانشناسانبه عوامل اجتماعی، امور کارشناسان بهخودکشی،و اقدام یا و خودکشی خصوص در خانوادگی سابقه ژنتیک، جمله از

دارد.نقشمیشود،خودکشیبهمنجرکهرفتارهایوافکارتغییردرفردیروابطوشغلیموقعیتزندگی،سبکروانی،سالمتزندگی،درناموفقتجربیات

پیشگی۱۰ جهانی روز عنوان به بهمنظوررسپتامبر خودکشی از سالزگاهساآی از خطرناک رفتارهای و خودکشی درباره جهانی بیناللملی۲۰۰۳ی انجمن توسط

است.شدهیرنامگذاروانسالمتجهانیفدراسیونوجهانیبهداشتسازمانوخودکشیازیرپیشگی

خودکشیبرموثرعواملبررسی

م برای نفر یک که است فعالیتی و دغدغه رفتار، یک خودکشی اینکه به اشاره با بالینی روانشناس جملهریک از مختلف عوامل گفت: میدهد، انجام خود گ

بیما عاطفی روابط تحصیلی، فشارهای نگرانیها، رشد، تغییرات دلیل به مختلف تنشهای روحی، و روانی عشقیرفشارهای شکست شدن، عاشق مانند گونه

میشود.خودکشیآمارافزایشبهمنجرهمساالنگروهدریرفکتهاجممانندمواردیو

سرد استرس، مانند شدید احساسات گفت: خلیلی بودنرندا کم یا و دارد وجود تحصیل در موفقیت عدم برای که فشارهای و اطمینان عدم ترس، گمی،

گی تصمیم و مسایل حل در فرد میکند.رتوانایی نوجوانان و جوانان خصوص به افراد در خودکشی به اقدام یا و خودکشی آمار و افزایش باعث درست یهای

تصمیمگی وی، گفته تاثیربه یا و بحرانی مواقع در نادرست بینرگذاری ضعیف عاطفی روابط کاهش روحی، فشار و تشنج میزان بر محیطی و بیرونی عوامل ی

دارد.خودکشیبهاقدامبراییرگیتصمیمدرمهمینقشفرزنداننفسبهاعتمادکاهشهمسر،وخانوادهبافرزند

سابقه اینکه بر تاکید با عاطفیوی نیازهای از غفلت ، مادر و پدر جدای و طالق افسردگی، باشند، داشته را خودکشی زمینه خانواده افراد از یکی که خانوادگی

میدهد.افزایشراخودکشیبهاقدامانگیزهوزمینهکهاستعواملیدیگرازنفسبهاعتمادونفسبهعزتکاهشوزدنبرچسبفرد،یکروانیو

میکند.فراهمخودکشیبرایرازمینهمستحکمخانوادهیکنداشتنداشت:اظهارخلیلی

خودکشیبهاقدامکاهشبرایراهیروانیوعاطفینیازهایتامین

روانی یا روحی مشکالت دچار که افرادی برای نفس به اعتماد افزایش و نوجوانان و جوانان برای روانی و عاطفی نیازهای تامین افزود: بالینی روانشناس این

است.گذارتاثیرخودکشیبهاقدامکاهشردهستند،اضطرابواسترسویربیمایا

د و روان سالمت پایگاههای به دارند خودکشی انگیزه که افرادی یا و هستند آسیبپذیرتر که نوجوانان و کودکان دسترسی گفت: مشاورههایروی یافت

است.خودکشیبهاقدامازیرپیشگیبرایدیگرراهیتخصصی

انر مواد دخانیات، الکل، مصرف اینکه بر تاکید با جامعهژخلیلی این باید که میبرد باال را خودکشی انگیزه نیز میشود، استفاده اعتیادزا مواد صورت به که یزا

گیرند.قرارتوجهموردبیشترهدف

برابر در افراد میشود باعث امر این گفت: و کرد تاکید جوانی و نوجوانی سنین در خصوص به افراد در زندگی مهارتهای تقویت نفس، عزت افزایش به وی

کنند.انتخابرامناسبراه،نامناسبومناسبراهبینوشدهتحملترپرمیآیدبوجودکهشکستهایوناراحتیهامشکالت،فشارها،

روانشناس صورتاین به و بگذارند دور را واقعیتها از کردن فرار که باشند واقف مساله این به باید افراد داشت: رااظهار مشکل منطقی و اصولی اساسی،

کنند.رفع

بر تابآووی فاصلهگیرافزایش گفت: و کرد تاکید جامعه مختلف اقشار بین در زندگی مهارتهای همچین و بهازیری و خانواده افراد یا و همساالن گروه
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تصمیمگی برای مانعی و داده افزایش را اضطراب و استرس بروز زمینه رفتن تصمیمگیرانزوا و مشکالت بروز زمینه امر این که میشود درست ازری نادرست ی

میدهد.فراهمراخودکشیبهاقدامجمله

زندگیخلیلی، مهارتهای پایگاهها این در گفت: و کرد اشاره جامعه در زندگی مهارتهای آموزش برای روانشناسی پایگاههای ایجاد تابه میشود داده آموزش

شود.یردوافرادمنفیتفکراتازوگیرندفراافرادرامشکالتبارویارویوبرخوردروش

وی، گفته یابه و میکنند خودکشی به اقدام که کوچکتافرادی از و میدهند پرورش بیشتر را منفی افکار میکنند، فکر خودکشی شدهربه ناامید شکست ین

میشوند.اضطرابواسترسدچارو

بر برخورداوی گفت: و کرد تاکید نوجوانی و جوانی دوران در روان و جسم گیرسالمت تصمیم در روان و جسم سالمت از وری است گذار تاثیر درست ی

میشود.خودکشیبهاقدامبرایمانعیاحساساتدرستوصحیحیترمدی

آنعلتهایوخودکشیانواعبررسی

به اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال کردنریستی نابود عنوان به روانشناسی در خودکشی اینکه به اشاره با موقعیتیآی از رهاشدن برای خویش گاهانه

تع تحمل دررغیرقابل گفت: است، شده مجامعهشناسییف از حالتی هر به ورخودکشی مستقیم نتیجه که آنگ قربانی شخص که باشد عملی غیرمستقیم

است.گاهآعملشنتیجهازومیدهدانجامرا

از گذشته سالهای که است پدیدهای خودکشی داشت: اظهار نجفی امروجواد شهرهای پیچیده روابط تا سنتی و عشیرهای گزروابط وری گرفته را بشر یبان

میکند.آزردهراخانوادهروحوقلب

شه زندگی اجتماعی، مسائل وی، گفته وربه فقر، خانوادگی،، محبتهای کاهش تنهایی، احساس رای، خودکشی بروز زمینه دور، آرزوهای نشدن محقق

میکند.خودکشیبهاقدامزندگیدرموجودتنشهایازرهاییبرایفردکهمیدهدافزایش

خا خود اطراف استرسزا وقعیت از اینکه توانایی از اینکه برای افراد برخی اینکه بر تاکید با ساروی محیط با و نابودیرگازج به اقدام افزود: نمیکنند، پیدا ی

میشود.تقسیمیرجبوخودخواهانهاخالقی،یرهنجابیدگرخواهانه،چهاردستهبهخودکشیمیکنند،خود

وی، گفته خودکشیبه به اقدام از قبل درافراد غیرمستقیم و مستقیم صحبت و پرخاشگرانه رفتارهایی افسردگی، اجتماعی، انزوای غمزدگی، جمله از عالئمی

بست سابقه یا و دادند دست از را خود نزدیکان از یکی که افرادی در بیشتر عالئم این که میدهند نشان خود از را خودکشی روانرمورد و اعصاب بخش در ی

میشود.مشاهدهداشتند،را

پیشگی بحث اهمیت بر تاکید با مراکزرنجفی، افزود: اجتماعی آسیبهای یا و خودکشی بروز از رایگان۱۲۳ی مشاوره خط همچنین مشاوره۱۴۸۰و مراکز و

پیشگی زمینه در استان در فعال اجتماعیرروانشناسی آسیبهای از مشاوره،ی ، روانشناختی خدمات و دارند فعالیت آسیب وقوع از پس اقدامات همچنین و

میدهند.ارائهآنهاخانوادهوافرادبهرابحراندرمداخلهروانپزشکی

داردنمودبیشترزناندرجامعهخودکشیبهاقدام

گفت: استان در خودکشی خصوص در شده برقرار تماسهای تعداد خصوص در آمار اعالم بدون ازوی اجتماعی اورژانس مراکز در شده پذیرش افراد بین در

داشتهاند خودکشی به اقدام یا و داشته ناموفق خودکشی که افرادی خودکشیآماربین به اقدام مردان برابر سه زنان آمار طبق بوده مردان از بیشتر زنان

میکنند.

به اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال دریستی برای خود مشکالت بیان به حاضر بیشتر زنان اینکه بر تاکید با مشاورهایری و تخصصی خدمات یافت

رفتا الگوهای و رفتارها برخی گفت: هستند، مشکالت حل همسرآزاربرای مانند عواملی و منطقهای سنتهای و راهری نداشتن و مشکالترگی از خانوادگییز

باشند.داشتهراخودکشیبهاقدامدرصدینربیشتزنانکهشدهباعث
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افراد وی، گفته نداشتنبه و علمی و روانشناختی آموختههای و اجتماعی مهارتهای نداشتن دلیل به دبیرستان و راهنمایی تحصیالت نسبتآدارای گاهی

میزند.خودکشیبهاقداممانندخطرپررفتارهایبهدستونیستنددرستیرتصمیمگیبهقادرمشکالتبرابردرحقوقیمسایلبه

عوامل برخی افزود: فرهنگیمانندنجفی کمرنگتفاوت عشق، در شکست نسلها، بیکامیان اعتقادی، و دینی باورهای فیلمهایرشدن تماشای فقر، سراسری،

است.خودکشیبهاقدامیاوخودکشیمیزانافزایشباعثجوانانبیندراعتیادشیوعوخشونت

تج براساس گفت: آمازوی تحلیل و مهمتریه نسلی،ری بین شکاف از ناشی که فرزندان و والدین میان اختالف شامل استان در خودکشی به اقدام علل ین

فرهنگی بهنسل،۲میانعوامل کننده مراجعه زنان درصد هفت که است زوجین میان خطاختالف و مشاوره اختالف۲درصد۲و۱۲۳مراکز علت به مردان

میزدند.خودکشیبهدستخانوادگی

بیما آن، از ناشی روانی فشار و اقتصادی ورشکستگی وی، گفته بیماربه و روانی اختالل و بیماری جسمی، رفتارهایری بروز خانواده، افراد از یکی یا فرد ی

شرخا و عرف از منرج از فرار مانند نامشروعزع روابط پذیرشل، عدم جهتو نیاز مورد پول تامین در مالی توان تامین نداشتن و فرد اعتیاد و خانواده توسط

میکنند.خودکشیبهاقدامافرادباعثکهاستعواملیدیگرازتوهمزاوروانگردانقرصهایجملهازصنعتیمخدرموادمصرفومخدرموادیدرخ

استاجتماعیآسیبکاهشبرایمناسبیرراهکازندگیمهارتهایآموزشارائه

به اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال بهریستی زندگی مهارتهای آموزش گفت:ارائه تربیتخانوادهها،ی نحوه زمینه در آموزش نحوههمچنین فرزندان،

،اجبا نوجوانان و فرزندان با خدماتربرخورد ارائه و زناشویی و خانوادگی اختالفات کاهش برای مشاوره مراکز شدن فعالتر ، ازدواج از قبل مشاوره شدن ی

هدف، جامعه به مرایگان مانند خدمات دهنده ارایه تخصصی مراکز مورد در جامعه افراد به مراطالعرسانی طالق، کاهش بحران،کزرکز در یزگاهساآمداخله

شرایطخانوادهها هر در خانواده افراد ترد عدم زمینه خادر رفتارهای فرد چند باشد،رهر داده نشان خود از عرف از دچارج افراد از روانی ورشکستگیحمایت

جل راستای در جوانان برای اشتغال زمینه آنان،ایجاد خانواده و بیکارگیواقتصادی از ناشی مشکالت از اعتیاد،ری مانند وارتقاءی درفعالیتهایفقر مذهبی

است.اجتماعیآسیببامقابلهراهکارهایازمذهبیمشاورانوسیلهبهمساجدومدارس

برنامه به زمینهزیروی در پری رفتارهای به آنان گرایش میزان کاهش راستای در نوجوانان فراغت مهارتهایاوقات آموزش آسیبزا، و آموزشخطر و زندگی

از قبل و کودکی دوران همان از افراد به مساله بیمایرشکلگیحل دارای افراد معنوی و مادی حمایت آنها،کنترشخصیت، خانواده و سخت وری دارویی ل

دادگست میان هماهنگی دارد، وجود آنها در خودکشی به اقدام احتمال که روانی بیماران وردرمانی بیمارستانها بحران،ی، در مداخله نیروی۱۲۳خطمراکز ،

است.آسیبازیرپیشگیراهکارهایدیگرازخطرمعرضدرافرادبهموقعبهخدماترسانیزمینهدرمسئولاداراتوانتظامی

استزنانازبیشترخودکشیدرمردانموفقیت

به اجتماعی آسیبدیدگان امور مسئول بختیازکارشناس و چهارمحال اقدامریستی که افرادی خصوص به آسیب معرض در افراد به مشاوره ارائه گفت: نیز ی

داشتند صحبتهای زمینه این در یا و کردند خودکشی حمایتوبه منظور به کرده خودکشی به اقدام فرد که مواقعی در سیار تیم اعزام آنها، خانواده همچنین

شود.میانجامبحرانازبعدمداخالتانجاموآنهاخانوادهبهیاوباشدداشتهناموفقخودکشیکهصورتیدرفردبهمشاورهوروانشناسیخدماتارائهو

است.حوزهاینبرنامههایدیگرازآسیبکاهشمنظوربهکردهخودکشیکهفردیخانوادهبهمشاورهخدماتارائهافزود:یرحیدفرزانه

بیشتر زنان طرف از خودکشی به اقدام و میشوند خودکشی به موفق بیشتر مردان گفت: است، بیشتر زنان بین در خودکشی به اقدام اینکه بر تاکید با وی

میماند.ناموفق

بیشترحید داشت: اظهار تحصیالتری دارای میکنند، خودکشی به اقدام که افرادی بیشتزین هستند، دیپلم شهریر مناطق در موفق خودکشی میزان یرین

میشود.انجام

د عدم فرزندان، و مادر و پدر بین اختالف همسران، بین خانوادگی اختالفات وی، گفته ناشیربه اختالفات همچنین و نوجوانان خواسته به نسبت خانواده ک
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کنند.میخودکشیبهاقدامافرادکهاستدالیلیینرمهمتفردیبینمهارتاز

پیشگی بحث اهمیت به اشاره با سطحروی در محور اجتماع تیمهای و روانشناسان ویژه تخصصی گفت:دورههای خودکشی همچنین و اجتماعی آسیب از ی

میشود.گزارربسالطولدراستان

میدهدکاهشراخودکشیبروززمینهمشکالتبرابردریرآوتابافزایش

پیشگی توسعه بهرمعاون درمان و بختیازی و چهارمحال گفت:ریستی میکنند، خودکشی به اقدام مشکالت از شدن رها برای افراد اینکه به اشاره با نیز ی

تابآو برافزایش با مشکالت برابر در تابآورگزاری دورههای وری مختلف سنین در افراد برای زندگی مهارتهای و بروزی زمینه زندگی مهارتهای همچنین

میدهد.کاهشراخودکشی

سنین از زندگی مهارتهای آموزش ارائه افزود: سلیمانی افرادمهشید همه سمت به را آموزشها این باید و اجراست دست در استان مدارس در دبیرستانی

کند.پیداکاهشاجتماعیآسیببروززمینهتاشوندبهرهمندآموزشهااینازبتوانندهمهتابردجامعه

است.آسیبکاهشبرایمهمیرراهکافردیبینارتباطواجتماعیآسیبازیرپیشگیزندگی،مهارتهایخشم،لرکنتآموشاراتهگفت:وی

کا گذشته هفته در وی، گفته تابآوربه افزایش و زندگی مهارتهای کنترگاه و بری استان همیار گروههای مدرسان برای خشم شد،رل ازگزار پس افراد این تا

بپردازند.هدفجامعهسطحدرآموزشارائهبهآموزشها،اینیافترد

استجرمخودکشیدرمعاونت

پیشگی دادگسترمدیر جرم وقوع از بختیاری و چهارمحال اینکهری بر اشاره با نیز براساسی گفت: ندارد، وجود بداند، جرم را خودکشی که قانونی ایران در

میشود.محسوبجرمکشیوخبرایافرادیکرتحوخودکشیدرمعاونت۸۸سالدررایانهایجرائمقانون

کردند، خودکشی امسال که افرادی تعداد افزود:براساس صالحی مهدی بیشتسید کردن آویز خودسورحلقه نیز زنان در و بوده استان در خودکشی روش یزین

.استبودهبیشتر

است.بودهخودکشیبرایزمینهینربیشتخانوادگیاختالفاتوناموساقتصادی،مسائلوی،گفتهبه

افزود: دارد، وجود خودکشی امکان سنی گروههای همه در اینکه بر تاکید با سنیربیشتوی گروه بین کردند، خودکشی به اقدام استان در که سنی گروه ین

است.بودهسال۴۰تا۳۰

مهمت از خانوادگی اختالفات بحث اینکه به اشاره به گفت:رصالحی است، بوده خودکشی به اقدام دالیل بعدین و حین قبل، زندگی مهارتهای آموزش ارائه

دارد.قرارکاردستوردرآموزشیکتابهاییعزتووازدواجاز

ب به کارگزاروی کنتری سنینرگاه برای خشم کاهش۴۰تا۲۰ل راستای در طسال اجرای همچنین و اجتماعی کردرآسیبهای اشاره امید طوح در حرگفت:

دوره یک گذراندن برای خشن جرائم با متخلفان ط۳۰امید این به قضائی مراجع در پرونده تشکیل و حبس جای به دورهرساعته گذراندن از پس و معرفی ح

میکنند.یافتردگواهی

پیشگی دادگسترمدیر جرم وقوع از بختیاری و چهارمحال بهری افراد این شناسایی از پس که نمیشوند موفق خودکشی انجام در نیز افراد برخی گفت: ی

میشود.گزارربخاصآموزشدورههایآنهابرایآشنایان،طرفازمعرفییاومعرفیخودصورت

است.باطلنیزویوصیتباشد،کردهوصیتخودکشیقصدبهفردیاگرمدنیقانون۸۳۶مادهاساسبرداشت:اظهاروی

م فعاالن از مدیریکی فورکز و حوادث بختیاریت و چهارمحال پزشکی بیشتریتهای متادون قرص، مصرف آویز، حلقه اینکه بر تاکید با نیز میزانری ین

است.جواناندربینخودکشیهااینبیشترگفت:دارد،رااستاندرموفقخودکشی

خودسو افزود: نشود، برده نامش خواست که میزانزوی باالبودن خانوادگی، مشکالت برخی دلیل به که باالست بسیار نیز استان مناطق برخی در زنان ی
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میکنند.یزسوخودنوعازخودکشیبهاقدامقشراین،زنانجایگاهبهتوجهعدممردان،ازبیشزنانفعالیت

است.مرداندرخودکشیدرموفقیتمیزانینربیشتاظهارداشت:وی

د برای ایرنا خبرنگار ازرتالش استان در خودکشی آمار قانونیمسووالنیافت بختیاپزشکی و چهارمحال مسووالنراستان ولی ماند نتیجه بی پزشکیی

است.داشتهکاهشیرسالجادرخودکشیآمارکهکردنداعالماستانقانونی

شماره ،با دارند مشاوره و کمک به نیاز که افراد بین در خطرناک رفتارهای مشاهده صورت در ایرنا، گزارش و۱۲۳به اجتماعی رایگان۱۴۸۰اورژانس مشاره

شود.ارائهفردبهشناسیروانوایمشاورهخدماتتایدربگیتماس

)۱۱:۱۵-۹۹/۰۶/۲۴(هستندعابرانهمدانیرشهمعابرفوتیسوانحازنیمی

گفت: همدان رانندگی و راهنمایی پلیس عملیات رییس ایرنا- و۵۰همدان- فوت به منجر سوانح ج۳۰درصد به منجر سوانح شهردرصد درون معابر عابرانیرح به مربوط استان این
است.پیاده

داشت:سرهنگ اظهار ایرنا با گو و گفت در دوشنبه روز حسینی حوالیسیدجواد بنز۹ساعت کامیون دستگاه یک امروز آیت۱۰صبح بلوار در پیاده عابر با تن

شد.ساله۷۵عابرگرمبهمنجرسانحهاینکهکردبرخوردهمدانشهرنجفیاهلل

شه درون معابر در عابر و موتورسوار تردد میزان بودن باال به توجه با کرد: بیان همدان رانندگی و راهنمایی پلیس عملیات سرعتررییس با تردد صورت در ی

میشود.بیشترآنهاعضوقطعیادیدگانسانحهگرماحتمالسانحهبروزوغیرمجاز

ابزارهای از یکی سرعتکاه ایجاد و نصب حالیکه در هستیم شهر سطح در موجود سرعتکاههای فراوانی از مردم گالیمندی شاهد مواقع برخی داشت: اظهار وی

است.غیرمجازسرعتلرکنتبرایپلیس

فی موانع ایجاد گرفته صورت بررسیهای اساس بر کرد: بیان حسینی غیرمجاززسرهنگ سرعت از ناشی سوانح کاهش در شهر سطح در سرعتکاه جمله از یکی

است.داشتهمثبتتاثیر

معاب شناسایی با پلیس گفت: ساروی آرام و خیز حادثه نقطه رفع به نسبت میرسد نفر پنج از بیش به آنها فوتی میزان سال طول در که اینزی در تردد ی

میکند.اقداممعابر

بلوارها در شده بینی پیش سرعت حداکثر نامه آیین طبق داشت: اظهار همدان رانندگی و راهنمایی پلیس عملیات فرعی۶۰رییس معابر کیلومتر۵۰کیلومتر،

باشد.شدهلحاظآییننامهازبیشسرعتتابلونصببایرمعبدراینکهمگراستساعتدرکیلومتر۳۰هاکوچهومحلیمعابرو

عامل داشت: اظهار حسینی شه۳۰سرهنگ درون سوانح غیرمجازردرصد سرعت با تردد و رانندگی در شتاب و عجله همدان را۵۰ی سوانح شدت درصد

است.کردهبیشتر

کرده استفاده خیز حادثه معابر رصد برای نامحسوس و محسوی تیمهای ظرفیت از رانندگی سوانح کاهش برای رانندگی و راهنمایی پلیس کرد: بیان است.وی

همکا با زودی به و است شده نصب همدان شهر اصلی معابر در تخلف ثبت دوربینهای کرد: اضافه همدان رانندگی و راهنمایی پلیس عملیات یررییس

کرد.رصدرامعابرساعت۲۴طوربهبتوانتامییابدافزایشدوربینهااینتعدادمسوول،نهادهای

آخ سویرطبق از شده ارائه گزارش قانونیین شه۱۶۴پزشکی برون و درون رانندگی سوانح در امسالرتن مرداد پایان تا فروردین ابتدای از همدان استان ی

است.فوتی۲۴یرشهدرونمعابرسهمکهباختندجان
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)۰۲:۳۵-۹۹/۰۶/۲۵(مازندران)(ماهمرداددررانندگیتصادفاتازناشیفوتیدرصدی20افزایش

امسالرمدی ماه مرداد در مازندران قانونی پزشکی به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی متوفیات کل گفت: مازندران قانونی پزشکی (72کل و60نفر درز12مرد رقم این که هستند ن)
داشت.افزایشدرصد20قبلسالمشابهمدت

خب گزارش سارگزاربه شهرستان از فارس کلری اداره عمومی روابط از نقل به قانونیی ازپزشکی ناشی متوفیات کل کرد: اظهار عباسی، علی دکتر ، مازندران

به ارجاعی رانندگی قانونیتصادفات امسالپزشکی ماه مرداد در (72مازندران و60نفر قبلز12مرد سال مشابه مدت در رقم این که هستند درصد20ن)

داشت.افزایش

برمیگیرد.دررانفر3روستاییراهونفر،24یرشهدرونمحور،نفر45یرشهیرون،ماهمردادرانندگیحوادثمتوفیاتکلازافزود:وی

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی همچنین کرد: بیان سارمازندران شهرهای به مربوط فوتی بارین با16ی بابل با10، آمل گل6و و نکا شهرهای و بدونوفوتی گاه

است.شدهگزارشفوتی

هستند.دوچرخهسوارنفریکوسوارموتور13،سرنشین18راننده،نفر20عابر،نفر20گزارشایناساسبرکرد:اضافهمازندرانقضاییشورایعضواین

جا سال ماه مرداد در را استان پزشکی مراکز به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی مصدومین تعداد ورعباسی هزار مدت149ی در رقم این که کرد اعالم نفر

هستند.کاهشدرصد29قبلسالمشابه

بیشت آنجاییکه از کرد: خاطرنشان پایان در شهروی برون جادههای در فوتی هشداریرین میتواند موضوع این است داده نکاترخ رعایت با بلکه تا باشد ی

موثر تصادفات 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

باشد.

/ج86034پیام/انتهای

مازندپیامنیوز،بالغعبارت،خبر،دوربینوارش،یرخبپایگاهآزادی/عصرروزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۳۳-۹۹/۰۶/۲۴(مازندران)(باختندجانتصادفاثربرماهیکدرنفر72

است.نز12ومرد60شاملکهدادهانددستازراخودجانرانندگیتصادفاتاثربرمردادماهدرنفر72کهکرداعالممازندرانقانونیپزشکیکلمدیر-(پانا)یرسا

م میزان اینکه بیان با عباسی علی قانونی، پزشکی عمومی روابط گزارش گذشته،ربه سال مشابه مدت به نسبت مرداد ماه در رانندگی تصادفات از ناشی 20گ

ماه، مرداد رانندگی حوادث متوفیات کل «از گفت: است، داشته افزایش برونشه45درصد محورهای در درونشه24ی،رنفر محورهای در ورنفر در3ی نفر

باختهاند.»جانروستاییراههای

است.شدهگزارشفوتیبدوننیزگاهوگلونکاشهرهایاست.فوتی6باآملومورد10بابابلمورد،16بایرساشهرهایبهمربوطفوتیینربیشت

هستند.سواردوچرخهنفریکوسوارموتور13سرنشین،18راننده،نفر20عابر،نفر20گزارشایناساسبر

شدندمصدوممازندرانجادههایدرنفر1149

سالجا ماه مرداد در را استان پزشکی مراکز به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی مصدومان تعداد ورعباسی هزار مدت149ی، در رقم این که کرد اعالم نفر

۷
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هستند.کاهشدرصد29قبلسالمشابه

تص استان قضایی شورای بیشترعضو که آنجائی از که کرد شهریح برون های جاده در فوتی هشداریرین میتواند این است داده رعایترخ با بلکه تا باشد ی

تصادفات 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

باشد.موثر

)۱۴:۵۷-۹۹/۰۶/۲۴(جزئیات+مازندراندرمرد60ونز12دردناکهایگرم

اند.شدههولناکیگرمدچارمازندراندرنز12ومرد60گذشتهماهیکدرکنا:رحوادث

گزارش کلربه مدیر قانونیکنا، کهپزشکی کرد اعالم شامل72مازندران که دادهاند دست از را خود جان رانندگی تصادفات اثر بر مردادماه در و60نفر 12مرد

است.نز

م میزان اینکه بیان با عباسی گذشته،رعلی سال مشابه مدت به نسبت مرداد ماه در رانندگی تصادفات از ناشی «از20گ گفت: است، داشته افزایش درصد

باختهاند.»جانروستاییراههایدرنفر3ویردرونشهمحورهایدرنفر24ی،ربرونشهمحورهایدرنفر45ماه،مردادرانندگیحوادثمتوفیاتکل

باختندبیشت72 جان تصادف اثر بر ماه یک در سارنفر شهرهای به مربوط فوتی بارین با16ی بابل با10مورد، آمل و گل6مورد و نکا شهرهای است. گاهوفوتی

است.شدهگزارشفوتیبدوننیز

هستند.سواردوچرخهنفریکوسوارموتور13سرنشین،18راننده،نفر20عابر،نفر20گزارشایناساسبر

جا1149 سال ماه مرداد در را استان پزشکی مراکز به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی مصدومان تعداد شدندعباسی مصدوم مازندران جادههای در ی،رنفر

است.داشتهکاهشدرصد29قبلسالمشابهمدتدررقماینکهکرداعالمنفر149وهزار

تص استان قضایی شورای بیشترعضو که آنجائی از کرد: شهریح برون های جاده در فوتی هشداریرین میتواند است، داده نکاترخ رعایت با بلکه تا باشد ی

موثر تصادفات 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

باشد.

)۱۲:۵۹-۹۹/۰۶/۲۴((تهران)رسیدخواهدیربردابهرهفجردههباهمزمانیاررشهقانونیپزشکییحرتشسالن

خب پایگاه گزارش تشربه جدید سالن تجهیز و احداث پروژه – نیوز دقت قانونییحری پیرورشهپزشکی گرامیداشت ایام در بهرهزیار به ایران اسالمی انقالب ی

رسید.خواهدیربردا

فرماندا عمومی روابط از نقل شهربه شهرستان مدیری حضور با ای جلسه قانونیکلریار؛ رئیسپزشکی تهران، قانونیاستان شهردار،پزشکی شهرار، شهرستان

شد.گزارربیاررشهقانونیپزشکیکزرمدریحرتشجدیدسالنتکلیفتعینمنظوربهیاررشهرشهشورایرئیسنایبورئیس

ان)(مازندرباختندجانتصادفاثربرماهیکدرنفر72پانا:|خبرخبرادامهادامه
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شه رضوان بهشت محل در احداث حال در سالن تکمیل جهت پروژه پیمانکار نمودن مشخص به توجه با جلسه این مباردر دهه با همزمان گردید مقرر کریار،

برسد.یربردابهرهبهوانجامقانونیپزشکیتوسطتجهیزویرشهرداتوسطسپتیکاجرایباهمراهپروژهاجراییعملیاتفجر

)۱۴:۲۹-۹۹/۰۶/۲۴((تهران)میشودسالمترادیومهمانایرانیزداروساپیشکسوتآذرمژدهیرهبردکتر

و کند می معرفی را سالمت عرصه موفق های چهره که است اجتماعی" "سالمت گروه از تولیدی ای برنامه "بانخبگان" سالمت رادیو عمومی روابط از نقل به

شود.میایرانداوسازانانجمنسابقرییسومدیرههیاتعضوآذرمژدهیرهبردکترمیزبانیوررشه28جمعه

متولد آذر مژدهی رهبر تب1319دکتر عضوردر و ایران داروسازان انجمن پیام فصلنامه مسئول مدیر ایران، داروسازان انجمن مدیره هیات عضو داروساز، یز،

است.تهراناستانقانونیپزشکیکلادارهیزداروساتخصصیکمیسیون

داروسا رشته در را خود دانشگاهی تحصیالت و قم در حکمت و نظامی حکیم دبیرستان و فرهنگ دبستان در را متوسطه و ابتدائی تحصیالت درزوی ی

رساند.اتمامبهایرانصنعتییترمدیسازماندررایترمدیهایدورههمچنیناوگذراند.تهراندانشگاه

ایران، داروسازان انجمن های داروخانه عالی شورای رییس و عضو همچنین او است. بوده ایران داروسازان انجمن رییس متوالی دوره دو در آذر مژدهی دکتر

بوده پزشکی نظام انتظامی نظر تجدید هیئت عضو و شورایعالی عضو بهداشت، وزارت بیست ماده کمیسیون عضو داروسازان، انجمن مدیره هیئت دبیر

است

و رسید فرهنگی انقالب شورای تایید به داروساز روز که شد این به منجر همکارانش و او های ایرانرشه5تالش رسمی تقویم در داروساز روز عنوان به یور

شد.ثبت

است.شدهانتخابنمونهداروسازعنوانبهبارهاآذرمژدهیرهبردکتر

اند.کردهتحصیلیزداروساواطفالپوست،هایرشتهدراوفرزندان.استفرزندسهدارایوی

رادیورسانیاطالعپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع

ان)(تهرسیدرخواهدیداربرهبهرفجردههبامانهمزیارشهرقانونیشکیپزیحتشرلنسانیوز:دقت|خبرخبرادامهادامه
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)۱۵:۰۰-۹۹/۰۶/۲۴((اصفهان)امسالماهه5درسوختگیاثربرنفر78فوتکرد:اعالماصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی مدترایسنا/اصفهان این طی گفت: و داد خبر اصفهان استان در امسال اول ماهه پنج در سوختگی از ناشی متوفیان آمار کاهش از اصفهان استان قانونی پزشکی اثر78کل بر نفر
بود.نفر104گذشتهسالمشابهمدتدرسوختگیازناشیشدگانفوتآمارکهدرحالیکردند،فوتسوختگی

امسال اول ماهه پنج در اینکه به اشاره با سلیمانپور شامل78علی وز23نفر سال55ن مشابه مدت در کرد: اظهار کردند، فوت سوختگی اثر بر استان در مرد

کردند.فوتاستاندرسوختگیاثربرمرد69ونز35شاملنفر104گذشته

امسال مردادماه در کرد: خاطرنشان همچنین شامل12وی وز3نفر با9ن قبل سال مشابه مدت به نسبت که دادند دست از را خود جان سوختگی اثر بر مرد

است.داشتهکاهشمرد11ونز4شاملسوختگیمورد15

عمومی روابط از نقل به و ایسنا گزارش قانونیبه مدیپزشکی اصفهان، قانونیکلراستان امسالپزشکی اول ماهه پنج در اینکه بیان با همگی11استان که نفر

م علت تشخیص با بودند مراکزرمرد در کربن مونواکسید گاز با مسمومیت اثر بر قانونیگ مپزشکی آمار افزود: شدند، معاینه باراستان مسمومیت اثر بر گ

بودند.مردهمگیکهبودنفر10قبلسالمشابهمدتدرکربنمونواکسیدگاز

جا سال اول ماهه پنج در نزاع دلیل به مراجعین آمار کاهش از مدتروی این طی گفت: و داد خبر و18ی نزاع58هزار ادعای از ناشی صدمات دلیل به نفر

است.داشتهکاهشدرصد13.5قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینکهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبه

نزاع، دلیل به مراجعان اینکه به اشاره با مراکز35سلیمانپور در بالینی معاینات مراجعان حجم از قانونیدرصد دهند،پزشکی می تشکیل را اصفهان استان

اند.بودهمردنفر748وهزار11ونزنفر310وهزار6نزاعمراجعانکلازکرد:خاطرنشان

قبل سال مشابه مدت در شد: یادآور و20وی مراکز869هزار به نزاع دلیل به قانونینفر کهپزشکی کردند مراجعه و7استان وزنفر198هزار و13ن 671هزار

بودند.مردنفر

قانونیکلرمدی مدتپزشکی این طی کرد: اظهار و داد خبر امسال اول ماهه پنج در برنج قرص با مسمومیت از ناشی متوفیان آمار کاهش از اصفهان استان

مراکز2 در برنج قرص با مسمومیت علت تشخیص با قانونیمرد تعدادپزشکی این سال مشابه مدت در که درحالی شدند، معاینه یک9استان شامل نزنفر

بود.مرد8و

پیامانتهای

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۶:۰۶-۹۹/۰۶/۲۴(امسالنخستماهه۵درنزاعدلیلبهاصفهانیهزار۱۸ازبیشآسیبامسال؛نخستماهپنجدر

مدی - کاهشراصفهان به اشاره با اصفهان قانونی پزشکی گفت:۱۳.۵کل گذشته سال به نسبت اصفهان در نزاه و۱۸درصدی نخست۵۸هزار ماه پنج در اصفهان استان شهروندان از نفر
دیدند.آسیبنزاعدرامسال

گفت در سلیمانیپور موعلی آمار خصوص در مهر خبرنگار با جارگو سال نخست ماه پنج در سوختگی از ناشی زمانیرگ بازه این در داشت: اظهار نفر۷۸ی

باختهاند.جاناصفهاناستاندرسوختگیاثربرمرد۵۵ونز۲۳شامل

۱

۱

۱۳۹۹/۰۶/۲۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HISGXG76
http://www.newswire.ir/JIGXVJAA


دادهاند.دستازراخودجانسوختگیاثربرمرد۶۹ونز۳۵شاملنفر۱۰۴گذشتهسالمشابهمدتدرهمچنینداد:ادامهوی

گرفتگیزگااثربراصفهانی۱۱گرم

قانونیکلرمدی مپزشکی آمار خصوص در اصفهان تصراستان نیز امسال نخست ماه پنج در اصفهان استان در گرفتگی گاز از ناشی میر و اینرگ در کرد: یح

دادهاند.دستازراخودجاناصفهاندرگرفتگیزگااثربربودهاندمردهمگیکهنفر۱۱زمانیبازه

مراکز به نزاع کنندگان مراجعه آمار خصوص در قانونیوی زمانیپزشکی بازه این در داشت: ابراز امسال نخست ماه پنج در اصفهان و۱۸استان نفر۵۸هزار

کردهاند.مراجعهاصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزبهزمینهایندربودهاندمردنفر۷۴۸وهزار۱۱ونزنفر۳۱۰وهزارشششاملکه

نزاعدرصدی۱۳.۵کاهش

را گذشته سال مشابه مدت نزاع مراجعات تعداد و۲۰سلیمانیپور و۸۶۹هزار هزار هفت تعداد این از داد: ادامه و کرد اعالم وزنفر۱۹۸نفر و۱۳ن ۶۷۱هزار

بودهاند.مردنفر

مراکز به نزاع از ناشی مراجعات میزان افزود: قانونیوی گذشتهپزشکی سال مشابه مدت به نسبت امسال نخست ماه شش یافته۱۳.۵در کاهش درصد

است.

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال اول ماهه پنج در برنج قرص با مسمومیت از ناشی متوفیان آمار کاهش به همچنین اصفهان اصفهانراستان استان در ی

که گذشته سال مشابه مدت به نسبت که دادهاند دست از را خود جان زمینه این در مرد نفر دو زمانی بازه این در گفت: و کرد کاهش۹اشاره بودهاند نفر

داشتهایم.یرچشمگی

امروزاصفهانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۷:۳۹-۹۹/۰۶/۲۴(شدثبتاصفهاندرنزاع،مراجعانوسوختگیازناشیمتوفیانآمارکاهش

عمومی روابط از نقل وبه مفتاح گزارش قانونیبه جاپزشکی سال اول ماهه پنج در ، اصفهان شاملراستان سوختگی از ناشی شدگان فوت آمار (78ی نفر،

است.داشتهکاهشمرد)69ونز35(نفر،104قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهبودهمرد)55ونز23

جا سال ماه درمرداد اما (12یرو وز3نفر گذشته(9ن سال ماه مرداد به نسبت که اند داده دست از را خود جان سوختگی بدنبال وز4نفر،15مرد) مرد)11ن

است.داشتهکاهش

جا سال اول ماهه پنج در مراکزرهمچنین در شده معاینه اجساد آمار قانونیی مپزشکی علت باتشحیص کربن،راستان مونواکسید گاز با مسمومیت نفر11گ

است.داشتهافزایشبوده)مردهمگی(نفر10کهقبلسالمشابهمدتبهنسبتتعداداینکهبودهمرد)همگی(

یرجاسالاولماههپنجدرنزاعدلیلبهمراجعینآمارکاهش

جا سال ابتدائی ماهه پنج تعدادردر و18ی مراکز58هزار به نزاع ادعای از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر رقمپزشکی کردند.این مراجعه اصفهان استان

معادل قبل سال مشابه مدت با مقایسه نزاع13.5در دلیل به مراجعین است حالی در این . است یافته کاهش معاینات35درصد مراجعین حجم از درصد

دهند.میتشکیلرااصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزبالینی

اند.بودهمردنفر748وهزار11ونزنفر310وهزار6تعدادنزاعمراجعینکلاصفهان،ازاستانقانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطگزارشبه

امسالنخستماهه۵دراعنزدلیلبهاصفهانیارهز۱۸ازبیشآسیبمهر:|خبرخبرادامهادامه
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تعداد قبل سال مشابه مدت در و20ضمنا مراکز869هزار به نزاع دلیل به قانونینفر کهپزشکی اند کرده مراجعه و7استان وزنفر198هزار و13ن 671هزار

اند.بودهمردنفر

یرجاسالاولماههپنجدربرنجقرصبامسمومیتازناشیمتوفیاتآمارکاهش

جا سال اول ماهه پنج در مراکزرهمچنین در شده معاینه اجساد آمار قانونیی مپزشکی علت باتشحیص ،راستان برنج قرص با مسمومیت بوده(نفر2گ مرد)

است.داشتهکاهش)رنف9(قبلسالمشابهمدتبهنسبتکه

است.بودهمردنفر8ونزنفریکگذشتهسالدربرنجقرصتلفاتکلازاستذکربهالزم

/۹۹(رضویخراساناستانایجادهتصادفاتدرمجروح63وکشته2روزهرسال؛نخستماه4درقانونیپزشکیآماراساسبر
۰۶/۲۵-۰۰:۴۷(

امسال نخست چهارماه و7832در شده مصدوم استان جادهای تصادفات در نفر285نفر دو حداقل روز شبانه هر در متوسط طور به یعنی کردهاند فوت نفر

و ازدستداده را خود جان تصادف براثر استان جادههای کاهش63در استان به مسافر ورود میزان مدت این در درحالیکه اند، شده مجروح درصدی50نفر

آمار اساس بر رضوی، خراسان گزارش است.به قانونیداشته درپزشکی گذشته12استان، سال و28ماه مصدوم275هزار استان جادهای تصادفات در نفر

درمجموع و تعداد1127شدهاند این از ازدستدادهاند. را خود جان تصادفات این در نیز و10482نفر سال378مصدوم نخست ماه چهار به مربوط کشته

روز شبانه هر در متوسط طور به بودهاند( تصادفات3گذشته تعداد استان، پلیسراه رئیس اذعان بر بنا اگرچه اند) شده کشته استان ای جاده تصادفات در نفر

تصادفات اما است داشته کاهش بهداشتی پروتکلهای ابالغ و کرونا ویروس شیوع از بعد مسافرتها کاهش دلیل به رضوی، خراسان جادههای جغرافیای در

است.دادهقرارتأثیرتحترااستانجادهایتصادفاتفوتیهایکلیآمار،بودهباالآنهافوتیتعدادکهجمعی

استانجادههایدرکشتهیکساعت7.5هر؛98سال

رضوی و20خراسان که575هزار دارد راه و6کیلومتر بینشه422هزار آن ورکیلومتر و14ی اظهارات152هزار اساس بر است. روستایی راه کیلومتر

قانونیکلرمدی سالپزشکی در بهطور1127تعداد98استان، یعنی باختند جان استان جادههای در ترافیکی حوادث و تصادفات دلیل به دیار این مردم از نفر

هر ع5/7متوسط دادن دست از غم در استان در خانواده سه حداقل روزانه و باخته جان استان جادههای در نفر یک برزساعت عزا رخت تصادفات در یزشان

کردهاند.تن

در28275 هم تصادفات12نفر براثر گذشته سال هررماه در یعنی شدهاند مصدوم استان در میکردید20خداده نگاه خود ساعت به گذشته سال که دقیقهای

از بیش روزبه یک پایان تا عدد این و شده مصدوم تصادف براثر استان جادههای در نفر یک جان77حداقل تصادف براثر نفر سه حداقل و است رسیده نفر

تعداد امسال اول چهارماه در میافزاید: احسانبخش سرهنگ ازدستدادهاند. گذشته سال در را استان626خود در جرحی تصادف کهرفقره است خداده

حدود که گذشته سال مشابه مدت به استان1098نسبت جادههای در جرحی تصادف کاهشرفقره ، بود اساس43خداده این (بر میدهد نشان را درصدی

شدهاند مجروح استان جادهای تصادفات در نفر پنج حداقل روزانه کرونا ویروس شیوع از متأثر استانی مسافرتهای شدید کاهش باوجود امسال ماه چهار در

حدود آمار این گذشته سال ماه چهار در البته تنها9که و میکند عمل محتاطتر کمی استان در فوت به منجر تصادفات آمار درباره وی (. است بوده روز در نفر

سال مشابه مدت به نسبت استان در جادهای تصادفات از ناشی فوتیهای تعداد امسال ابتدای ماه چهار در میگوید: و میکند بسنده تلفات کاهش ذکر به

کاهش عمومی33گذشته روابط چه آن اساس بر البته است. داشته قانونیدرصدی ازپزشکی ناشی فوتیهای تعداد است، داده قرار ما اختیار در استان

شدثبتاصفهاندراع،نزاجعانمروسوختگیازناشیمتوفیانآمارکاهشنیوز:مفتاح|خبرخبرادامهادامه
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معادل امسال نخست چهارماه در استان جادهای تعداد285تصادفات این از که بوده و234نفر مرد همچنینزنفر51نفر و بودهاند فوتشدگان172ن از نفر

برونشه تصادفات وردر ازدستدادهاند را خود جان درونشه112ی تصادفات در عمدهترنفر استان، پلیسراه رئیس جانشین جانباختهاند. استان دلیلری ین

عوامل از همراهان با کردن صحبت و همراه تلفن با مکالمه از متأثر رانندگان حواسپرتی میافزاید: و داند می رانندگان جلو به توجهی بی را استان تصادفات

مطمئنه، سرعت نکردن رعایت است، بعدی دالیل از میگیرد صورت روستایی جادههای در عمدتا که رانندگان چپ به انحراف همچنین است، استان تصادفات

اصلیت اما بعدیاند. دالیل از خوابآلودگی و خستگی و تقدم حق نکردن وررعایت خستگی عامل دو استان جادههای فوت به منجر تصادفات عوامل ین

میداند.یرسواخودروهایبهمربوطرااستانجادهایتصادفاتینربیشتهمچنینویاست.مطمئنهسرعتازتخطیورانندگانخوابآلودگی

سبزوارگرمیلیرتحادثهازجزئیاتی

اما است طبیعی خودروها در فنی نقص میگوید: رضوی خراسان به استان جادهای تصادفات وقوع در خودروها تأثیر درباره نیز استان پلیسراه رئیس

داد.خرسبزوارجادهدرپیشهفتهدوکهحادثهایماننداستمستمرنقصاینخودروهاازگروهیکخصوصدرمتأسفانه

چینییلیهایرتعلیهیرافشاگ

ت خودروی در ترمزها فنی نقص : میافزاید امیدوار هادی فنرسرهنگ دانگ مگیلی( به منجر که سبزوار حادثه عامل «مستمر»13گر) مشکل یک شد، تن

قب چینی خودروهای سابود. حادثه کشور در هم اصالحاتزاًل برخی و شدند برده نمایندگیها به خودروها از بخشی و انجامشد فراخوانی البته کردهاند، ی

و اصلی ترمز ؛یکی است تعبیهشده ترمز نوع دو جدید سنگین خودروهای در دیگر سوی از دارد. وجود همچنان خودرو این ترمز فنی نقص اما شد انجام

باردیگ که خودرویی بههرحال ندارد وجود امکان این خودرو این در اما میکند قفل را گیربکس که ثانویه ترمز و40ی بایدزتن میکند تردد جادهها در ن

باشد.داشتهیزمجهبسیارترمزایمنیسیستم

گ عبورزیروی گردنه از هنگامیکه حادثه وقوع زمان است، چینی خودروهای خانواده از که فنگ دانگ خودروی میدهد: ادامه و میزند سبزوار حادثه به ی

سرا در که هنگامی و نداشته وجود ترمزها پشت باد درنتیجه شود می خالی خودرو این هوای پمپ که میزند متعددی ترمزهای میگیردریزمیکند قرار ی

ت یک به مسافتی طی بعد ترمز منجرربدون که میکند برخورد خودروها دیگر با و شود می منحرف جاده مخالف سمت به بالفاصله و میکند برخورد دیگر یلی

میشود.یادیزتعدادگرمبه
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