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ستادیاخبار

)۲۱:۱۰-۹۹/۰۸/۰۱(کردرشهقانونیپزشکیکلادارهازکشورقانونیپزشکیسازمانرییسبازدید

کرد.بازدیدکردرشهقانونیپزشکیکلادارهازسرزدهصورتبهستادیمدیرانومعاونینازتعدادیهمراهبهکشورقانونیپزشکیسازمانرییس

سازمانرگزارخب رییس مسجدی، عباس میزان- قانونیی بختیاپزشکی چهارمحال استان وارد ستادی مدیران و معاونین از تعدادی همراه به بهرکشور و ی

کرد.بازدیدکردرشهقانونیپزشکیکلادارهازسرزدهصورت

ج در رجوع ارباب با نشست ضمن صادراو را الزم دستورات و قرار ایشان مشکالت کاریان و کارشناسان و پزشکان با گفتگو و اتاق به اتاق بازدید در کنانرکرد.

شد.ایشانبهرسانیخدمتدریعروتسرجوعاربابیمرخواستارتک

دادگست محترم دادستان و کل رییس با گفتروی به قضائی دستگاه مسائل پیرامون و مالقات استان اخیروی سفر مصوبات اجرای پیگیر و پرداخته یاسترگو

شد.استانآنبهقضاییهقوهمحترم

پیام/انتهای

مازندپیامیرخبپایگاهیا/رآسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۲۰-۹۹/۰۷/۳۰(امسالنخستنیمهدرتن858شدگیقرغ

دادهاند.دستازراخودجانکشوردرشدگیقرغدلیلبهنفر858یرجاسالنخستنیمهدرکهکرداعالمقانونیپزشکیسازمان

سازمان ایسنا، گزارش قانونیبه کهپزشکی کرد اعالم غ858کشور دلیل به تلفاترجانباخته آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در کشور در شدگی ق

بودند.نزنفر146ومردنفر712کشوردرشدگیقرغتلفاتکلازیرجاسالاولماههششدرهمچنیناست.یافتهکاهشدرصد10.5بود،نفر959

با خوزستان های استان مدت این با88در مازندران با84، گیالن بیشت71و غرفوتی تلفات آمار بارین مقایسه در نیز استان سه این اند. داشته را شدگی ق

اند.داشتهتلفاتکاهشدرصد12.3و12.9،3.4ترتیببهقبلسالمشابهمدت

هارودخانهدرباختهجان316

غ از ناشی باختگان جان تعداد صدر در همواره ها رودخانه در باختگان جان نیزرشمار امسال ابتدایی ماهه شش در است. داشته قرار شدگی از316ق نفر

بودند.نزنفر50ومردآناننفر266کهاندباختهجانهارودخانهدرهموطنان

کشاو استخر آن از بارپس د111ی بار، خا96(110یا طرنفر از سارج سالم وزح سا14ی ایمن محدوده در شدزنفر دهی بار)، سد و مصنوعی با92یاچه کانال ،

با87 شنا استخر د43، بار، طبیعی با30یاچه حوضچه و حوض با18، چاه بیشت13و ترتیب به اند.رفوتی داشته را تلفات آمار مکان38ین سایر در نیز نفر
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اند.باختهجانآبیهای

پیامانتهای

صبح،ستارهملی،آرمانایرانیان،عصرق،رشی،رساالمردمصنعت،جهانروزنامهیا/رآسیما،وصداخبرنگاران،باشگاهپانا،برنا،ایرنا،موج،یرگزارخبدیگر:منابع
پرسسورنیوز،مرورنیوز،بهارناطقان،تهران،نویدانتخاب،آنالین،ایرانیرخبپایگاهخراسان/یزد،آفتاب

)۱۴:۳۱-۹۹/۰۷/۳۰(آرامبخشهاباداروییمسمومیتهایینربیشتکرونا/دوراندرداروخودسرانهمصرفافزایش

ورس داد هشدار ها مطب در حضور از ترس و کرونا دوران در بویژه دارو خودسرانه مصرف به نسبت دارو و غذا سازمان سالمت های فرآورده مصرف پایش و نظارت دفتر پرست
کرد.یحرتشراداروهامصرفازناشیهایمسمومیتینربیشت

پیشگی هفته آغاز به اشاره با خبرنگاران، با کنفرانسی ویدیو نشست در حسینی محمد نوشین دکتر ایسنا، گزارش ماهربه آبان اول از که مسمومیتها از ی

پیشگی هفته دوره پانزدهمین امسال گفت: میشود، برآغاز را مسمومیتها از بری ماه آبان هفتم تا اول از ساله هر که میکنیم دالیلرگزار از یکی میشود. گزار

تا این که منارعمدهای گرمایشی تجهیزات به سال از موقع این از که است این شده، انتخاب مسمومیتها هفته برای موقعزیخ این در اگر میکنیم. رسیدگی ل

بخا دودکشها، فکر به سال درراز و نکنید تجهیز درست را آنها نباشید، و... بهرگیزیها منجر سرما فصل در ندهید، انجام استاندارد صورت به را پنجرهها ی

میشود.کربنکسیدومونگازبامسمومیتهاانواع

تا که است حوزه این در مواردی حال عین در افزود: میکنیم.روی استفاده کننده ضدعفونی مواد و شویندهها از همیشه ما مثال عنوان به ندارد. زمان و یخ

مهمت از یکی چراکه میکنیم؛ استفاده شویندهها از بیشتر کرونا ویروس شیوع با امسال دقیقرالبته و درست شستوشوی ویروس این با مبارزه راههای ین

جایگاهی ضدعفونیکنندهها بنابراین میکنیم. ضدعفونی مداوم طور به هم را سطوح و میدهیم شستوشو بیشتر را لباسهایمان همچنین دستهاست.

نشوند.مسمومیتبهمنجرتاباشدمواداینازیرنگهداشیوهبهحواسمانبایداماکردهاند،پیدامازندگیدرجدی

هر به گفت: است، یافته افزایش قبل سال به نسبت ضدعفونیکننده، مواد و شویندهها با مسمومیت میزان که بینیم می امسال اینکه بیان با محمدحسینی

است.یافتهافزایشنیزمواداینبهدسترسیواستفادهمیزانیرازاست.طبیعیموضوعاینحال

میپردا هم سموم بحث به ها مسمومیت هفته در داد: ادامه کشاورزوی در آفات دفع سموم دارد. خاصی جایگاه ما زندگی در که طرفیزیم از و دارد کاربرد ی

میخ را محصول میآوروقتی خانه به و گاهیریم که میکنیم استفاده سموم از خانه از موذی حشرات دفع برای همچنین میکنیم. استفاده سموم از گاهی یم

نگهدا محل و سموم از استفاده اندازه و استفاده نحوه در اگر کنیم، مسموم را حشره آن اینکه جای به است خانوادهرممکن افراد نکنیم، دقت سم مانده باقی ی

هیچ امکان حد تا و باشد نداشته مانده باقی کردهایم، استفاده که سمی اصال که است این داد، انجام میتوان که اقداماتی از یکی کنیم. مسموم را خودمان

نگهدا خانه در را شوند.رسمی خانه وارد نباید اصال سموم برخی نکنیم. یکزی با است ممکن و دارند را خانه در شدن متصادعد قابلیت سموم برخی یرا

شود.مسمومیتبهمنجرفضاازگازشخروجوشدهمتصاعدسمآنکوچک،یرسهلانگا

استخطرناکشدنمسمومروزهااین

بیما و هستند کم خیلی بیمارستانیمان های تخت است. خطرناک شدن مسموم واقعا روزها این کرد: تاکید حسینی کووید-رمحمد تختهاربسیا19ی از ی

نشود.ایجادمسمومیتیتاکنیماستفادهکنندهضدعفونیموادوسمومازدرستکهکنیمعملگونهایبهبایدوکردهاشغالرا

امسالنخستنیمهدرتن858گیدشقغرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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مسمومیتخطردرافرادینربیشتکودکان

پیشگی هفته شعار امسال داد: ادامه "پیشگیروی مسمومیتها از گیری همه در مسمومیت از افزایشری با کرونا مسمومیتآی مانع میتواند که است گاهی

نامگذا متفاوت نامهای با را متفاوت روزهای مسمومیت هفته در شود". بیشتردارویی کودکان که کرد توجه باید کردهایم. قرارری مسومیت خطر در افراد ین

کودکان ویژه به بسیازدارند. سال. پنج مریر حتی و جدی بسیار مشکالت دچار و نوشیدند آب جای به را ضدعفونیکننده مواد کودکان این از شدهاند.ری گ

دادهایم.اختصاصکودکانمسمومیتازیرپیشگیبهراکاملروزیکدلیلهمینبهویمزبپرهیبچههادسترسدروسایلاینگذاشتنازبایدبنابراین

مون گاز اینکه به توجه با حال عین در افزود: موادووی دادم. اختصاص مورد این به هم را روز یک دلیل همین به میگیرد، قربانی هزاران دنیا در کربن کسید

قا و سموم،رغذایی با مسمومیت برای هم را روزهایی حال عین در دادهایم. اختصاص آن به هم را روز یک و شوند مسمومیت به منجر میتوانند نیز چها

است.شدهدادهاختصاصنیزالکلوکرمحمخدر،موادبامسمومیتوحیواناتگزشیقرطازمسمومیت

لبهدویرشمشیدارو؛

هامسکنوهاآرامبخشباداروییهایمسمومیتینربیشت

بیشت همچنین و کرونا شیوع به توجه با دارویی مسمومیتهای وضعیت و میزان درباره ایسنا، سوال به پاسخ مسمومیتردر به منجر که داروهایی ین

یک دارو است. دارو از نادرست استفاده میکند، فراهم را مسمومیت موجبات که مواردی از یکی اصوال دارویی مسمومیتهای زمینه در گفت: میشوند،

م به منجر حتی و باشد هم کننده مسموم تواند می باشد، خوب تواند می که همانطور و است لبه دو بیشترشمشیر شود. بارگ داشتیم که مسمویتهایی ین

میگیرند.قراردومردهدروبودندزامسمومیتهممخدرغیرمسکنهایحتیُمسکنهااست.بودهآرامبخشهاگروه

کرونادوراندرداروخودسرانهمصرفافزایش

داروهایی خصوص به دارو خودسرانه مصرف دارد، وجود درمانی مراکز به مراجعه و خانه از خروج از واهمهای که دلیل این به کرونا شیوع دوران در افزود: وی

سال در غیرمخدر مسکنهای با دارویی مسمومیت شیوع درصد که شده باعث حاضر حال در که است کرده پیدا افزایش است، مانده خانه در قبل از ،1398که

است.یافتهافزایش17.2به99سالاولماهپنجدرامابوده،درصد15.9حدود

زامسمومیتداروهایبعدیردهدرهاآمفتامینوهاضدافسردگی

افس ضد داروهای سوم رده در افزود: محروی و ها آمفتامین و مسمومیترگیها هم ها کوورتون و بیوتیکها آنتی حتی دارند. قرار چهارم رده در کها

کند.درستدردسرصورتیبهمیتواندهمیشهنادرستمصرفیرازدادهاند.

اینکه ویژه به ندارد. خانگی مصرف عنوان هیچ به که است سمی اساسا برنج قرص گفت: برنج، قرص با مسمومیت درباره ایسنا، دیگر سوال به پاسخ در وی

خ را آن که است کافی میشود. تبدیل گاز و جامد از و دارد شدن متصاعد قابلیت که است سمهایی جاییریداراز در را آن مناسب پوشش بدون و کنید ی

گا خود دهید، وجودزقرار قرص، این از استفاده اثر در مسمومیت بنابراین باشد. داشته مسمومیت خطر تواند می میکند، متصاعد محیط در برنج قرص که ی

شود.یرنگهداخانهدرنبایدونیستخانگیمحصولیکوجههیچبهمحصولاینکهکنیممیتوصیهودارد

م یابد، می افزایش مسمومیت زمانیکه طبیعی طور به کرد: تاکید مرمحمدحسینی آمار برای البته مییابد. افزایش هم میر و آماررگ به باید میر و پزشکگ

است.نیافتهافزایشآنازناشیمیروگرممیزانامااست،شدهبیشترماداروییمسمومیتمیزاناینکهباخوشبختانهالبتهکنیم.مراجعهقانونی

داردادامه

آفتابپارسینه،معاصر،راهبرددا،وبآنالین،ایراننیوز،صراطتابناک،یرخبپایگاهایرانیان/عصرکیهان،روزنامهخبرآنالین/فارس،دانشجو،یرگزارخبدیگر:منابع
فانا،تیک،پارسنیوز،خبر،سالمپزشک،ایرانآنالین،سپیدآنالین،صبحانهآنالین،تجارتاقتصادنیوز،والیت،حامیانآنالین،یرهمشهآنالین،قدسبولتن،نیوز،
جوانتابناکنیوز،امروزخبر،ینرآخها،ینربرتنیوز،بهارکنا،رپرس،رعصبازار،خطخبر،اتحادنیوز،اهللحزب

امبخشهاآرباداروییمسمومیتهایینبیشترکرونا/اندوردرداروانهخودسرمصرفایشافزایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۴:۴۳-۹۹/۰۷/۳۰(هستندمسمومیتخطردرهمهازبیشترکودکان/گذشتهسالبهنسبتداروییمسمومیتدرصدی2افزایش

مسمومیترس شیوع درصد و یافته افزایش کرونا ویروس شیوع دوران در دارو خودسرانه مصرف گفت: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر پرست
است.رسیدهدرصد17بهیرجاسالنخستماههپنجدرکهبودهدرصد15حدودگذشتهسالدرمخدرغیرمسکنهایبادارویی

خبرگزارخب نشست در چهارشنبه روز حسینی محمد نوشین - میزان پیشگیری هفته مناسبت به که کنفرانس ویدیو آبان)ری هفتم تا (اول مسمومیتها از ی

میتواندرب که قدر همان یعنی است. لبه دو شمشیر یک دارو است. دارو از نادرست استفاده میشود، مسمومیت موجب که مواردی از یکی افزود: شد، گزار

شود.هممسمومیتبهمنجرمیتواندباشد،خوب

بیشت داد: ادامه میگیرند،روی قرار دوم رده در که بودهاند زا مسمومیت نیز مسکنها آرامبخشهاست. گروه با داشتیم، که مسمومیتهایی بسیارزین یرا

شدهاند.مسمومیتباعثنیزکورتونهاوبیوتیکهاآنتیحتیدارند.قرارچهارمردهدرنیزآمفتامینهامیشوند.استفادهشایع

نداردوجودویالانسولینمصرفدرمسمومیتامکان

اظهار قلمی انسولین جای به ویال انسولینهای مصرف صورت در دارویی مسمومیت احتمال درباره ایرنا سالمت خبرنگار سوال به پاسخ در حسینی محمد

کرد.قلمیانسولینینزجایگراویالانسولینمیتواندقتکمیباونداردوجودانسولینقلمجایبهانسولینویالمصرفدرمسمومیتامکانکرد:

میشودمسمومیتباعثگذشتهمصرفیخرتادارویمصرف

صورترس در مسمومیت بروز درباره ایرنا سالمت خبرنگار دیگر سوال به پاسخ در دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر پرست

تا داروی از دورراستفاده شیوه و گذشته مصرف تاریخ داروهای مورد در گفت: داروها این داریختن برنامههایی ساله هر نیز گذشته مصرف اینزیم،ریخ یرا

نگهدا باشند. مسمومیت عامل میتوانند نیز منرداروها در دارو منزی در اضافه داروی است بهتر نیست. صحیح ندارد، هم مصرف مورد که باشیم.زل نداشته ل

نگهدا محلی در باید تاریعنی اگر نباشد. بچهها دسترس در که شود بهری و شده بندی بسته باید نباشد، مصرف قابل دلیل هر به یا باشد گذشته داروها یخ

نیستند.مصرفقابلوگذشتهآنهامصرفیخرتاکهشودنوشتهبایدنیزداروهااینبستهرویشود.دادهتحویلیرشهردایافتزباکزرم

داد: ادامه تا10وی داروی ماده از هردرصد و داده دست از را خود قابلیت گذشته مصرف تاریخ داروی از نباید بهرگز باید و کرد استفاده گذشته مصرف یخ

شود.یختهردورمناسبیشکل

مسمومیتازیرپیشگیهفتهدورهپانزدهمینیرگزارب

پیشگیرس هفته دوره پانزدهمین امسال گفت: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر برپرست را مسمومیت از میکنیم.ری گزار

تا این که عمدهای دالیل از یکی میشود. آغاز ماه آبان اول از ساله هر هفته پیشگیراین هفته برای ازریخ همواره که است این شده انتخاب مسمومیت از ی

دودکشها فکر به سال از دوره این اگر و میشوند جدی خطرات باعث گاهی تجهیزات این میشود. انجام گرمایشی تجهیزات به رسیدگی سال، از دوره این

بخا دررو و نباشیم بخارگیزیها از استفاده هنگام و سرما فصل در نشود، انجام استاندارد شکل به پنجرهها کربنری منواکسید گاز با مسمومیتها انواع یها،

میافتد.اتفاق

«پیشگی ما امسال شعار داد: ادامه حسینی گیرمحمد همه در مسمومیت از افزایشری با کرونا، است.آی شده انتخاب شویم» دارویی مسمومیت مانع گاهی

است.شدهانتخابشایعمسمومیتهایازیکینامبههفتهاینازروزهر

کنندههاعفونیضدبامسمومیتافزایش

تا که دیگر موضوع کرد: بیان نیزروی کنندهها عفونی ضد کرونا، ویروس شیوع واسطه به کنندههاست. عفونی ضد و شویندهها از استفاده ندارد، زمان و یخ

بیشت میکنیم،رجایگاه استفاده کنندهها عفونی ضد و شویندهها از همیشه از بیشتر امسال کردهاند. پیدا ما زندگی در مهمتزی از یکی مقابلهریرا راههای ین

۸
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نشود.مسمومیتبهمنجرتاکنیمتوجهکنندههاعفونیضدازیرنگهداشیوهبهبایدنتیجهدردستهاست.شستنکرونا،ویروسبا

کرده، پیدا افزایش کنندهها عفونی ضد با مسمومیت امسال افزود: حسینی مسمومزمحمد روزها این است. یافته افزایش نیز مواد این از مصرف میزان یرا

بیما است. خطرناک کوویدرشدن دقتربسیا19ی کننده عفونی ضد مواد از صحیح مصرف به باید بنابراین است؛ کرده مشغول را بیمارستانی تختهای از ی

کنیم.یربیشت

هستندمسمومیتخطردرهمهازبیشتربچهها

بسیارس میگیرند. قرار مسمومیت خطر در همه از بیشتر بچهها گفت: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر بچهها،رپرست از ی

کنیم.یرخوددابچههادسترسدروسایلاینگذاشتنازبایدامکانجایتانوشیدهاند.آبجایبهراکنندهعفونیضدمواد

کرمحومخدرموادمصرفسوءعلتبهفوت

مح و مخدر مواد مصرف سوء کرد: اظهار سنتی مخدرهای کنندگان مصرف درباره سوالی به پاسخ در حدودروی زا، توهم و مسمومیتهای65ک از درصد

م به باشند،رمنجر مراقبت بیشتر باید میکنند استفاده مواد این از سنتی صورت به که کسانی بنابراین میدهد؛ تشکیل را بیشتزگ خطر معرض در یریرا

هستند.

مختلفگروههایدرمسمومیتمیزان

بیشت گفت: حسینی حدودرمحمد با مسمومیتها سال65ین در مح98درصد و مخدرها گروه به بهرمربوط امسال که بوده زا توهم و افزایش74ک درصد

حدود هستند کشها جونده و آفات دفع برای که سمومی است. سال16یافته در را مسمومیتها از به98درصد امسال که میشد کاهش12شامل درصد

شامل کربن منواکسید با مسمومیت است. م10یافته به منجر مسمومیتهای از صورتردرصد در سرد فصل در کربن منواکسید با مسمومیت البته میشود. گ

م به منجر مسمومیتهای از درصد هفت همچنین کند. پیدا افزایش است ممکن گرمایشی، وسایل به دقت است.رعدم دارویی مسمومیتهای به مربوط گ

و شیمیایی مواد و سموم به مربوط دوم رتبه شدهاند. دارویی مسمومیت دچار که هستند افرادی گروه اولین بیمارستانها، به مراجعه در البته داد: ادامه وی

است.کربنمنواکسیدبهمربوطبیمارستانهابهمراجعهسومرتبه

سالرس در دارویی مسمومیتهای کل قانونی، پزشکی اعالم اساس بر افزود: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر پرست

است.بودهداروهابقیهبهمربوطمورد506وترامادولبهمربوطمورد269ومتادونبهمربوط1600میزان،اینازکهبودهمورد2300حدودگذشته

کرونادوراندرالکلنادرستمصرفدلیلبهگرمافزایش

م و مسمومیت میزان افزایش الکل، نادرست مصرف و نادرست شایعههای به توجه با کرد: اظهار کرونا دوران در الکل با مسمومیت افزایش درباره گروی

امیدوا داشت. وجود کرونا ویروس شیوع ابتدای در خصوص به الکل با میر تاثیرو موضوع این که باشد شده مشخص همه برای حاضر حال در درریم ی

ندارد.کرونادرمانیایرپیشگی

دالیلرس از یکی که داشته افزایش الکل با مسمومیت گذشته سال به نسبت افزود: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر پرست

افتاد.اتفاقکشوردرکروناویروسشیوعابتدایدرکهبودشایعههاییهمآن

استنیافتهکاهشبچههامسمومیت

افزایش تاثیر درباره حسینی سآمحمد همواره بچهها گفت: بچهها مسمومیت کاهش بر مسمومیتها مورد در والدین عملرگاهی خود والدین از یعتر

است.نکردهیرتغییبچههادرمسمومیتمیزانونداشتهبچههامسمومیتکاهشدریرتاثیوالدینگاهیآافزایشمیکنند.

پیام/انتهای

هستندمسمومیتخطردرهمهازبیشترکاندکو/گذشتهسالبهنسبتداروییمسمومیتصدیدر2ایشافزان:میز|خبرخبرادامهادامه
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آساخبر،24ساعتآنالین،ایرانملیت،آنالین،سپیدآنالین،شفایرخبپایگاهسپید/روزنامهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

/۹۹/۰۷(استشدهخوددرمانیافزایشباعثکرونادارو:وغذاسازمانسالمتفرآوردههایمصرفپایشونظارتدفترپرسترس
۳۰-۱۶:۰۳(

مسمومیترس شیوع درصد و یافته افزایش کرونا ویروس شیوع دوران در دارو خودسرانه مصرف گفت: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر پرست
است.رسیدهدرصد17بهیرجاسالنخستماههپنجدرکهبودهدرصد15حدودگذشتهسالدرمخدرغیرمسکنهایبادارویی

خب نشست در چهارشنبه روز حسینی محمد نوشین پیشگیراعتمادآنالین| هفته مناسبت به که کنفرانس ویدیو بری آبان) هفتم تا (اول مسمومیتها از گزارری

خوب میتواند که قدر همان یعنی است. لبه دو شمشیر یک دارو است. دارو از نادرست استفاده میشود، مسمومیت موجب که مواردی از یکی افزود: شد،

شود.هممسمومیتبهمنجرمیتواندباشد،

بیشت داد: ادامه میگیرند،روی قرار دوم رده در که بودهاند زا مسمومیت نیز مسکنها آرامبخشهاست. گروه با داشتیم، که مسمومیتهایی بسیارزین یرا

شدهاند.مسمومیتباعثنیزکورتونهاوبیوتیکهاآنتیحتیدارند.قرارچهارمردهدرنیزآمفتامینهامیشوند.استفادهشایع

اظهار قلمی انسولین جای به ویال انسولینهای مصرف صورت در دارویی مسمومیت احتمال درباره ایرنا سالمت خبرنگار سوال به پاسخ در حسینی محمد

کرد.قلمیانسولینینزجایگراویالانسولینمیتواندقتکمیباونداردوجودانسولینقلمجایبهانسولینویالمصرفدرمسمومیتامکانکرد:

میشودمسمومیتباعثگذشتهمصرفیخرتادارویمصرف

صورترس در مسمومیت بروز درباره ایرنا سالمت خبرنگار دیگر سوال به پاسخ در دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر پرست

تا داروی از دورراستفاده شیوه و گذشته مصرف تاریخ داروهای مورد در گفت: داروها این داریختن برنامههایی ساله هر نیز گذشته مصرف اینزیم،ریخ یرا

نگهدا باشند. مسمومیت عامل میتوانند نیز منرداروها در دارو منزی در اضافه داروی است بهتر نیست. صحیح ندارد، هم مصرف مورد که باشیم.زل نداشته ل

نگهدا محلی در باید تاریعنی اگر نباشد. بچهها دسترس در که شود بهری و شده بندی بسته باید نباشد، مصرف قابل دلیل هر به یا باشد گذشته داروها یخ

نیستند.مصرفقابلوگذشتهآنهامصرفیخرتاکهشودنوشتهبایدنیزداروهااینبستهرویشود.دادهتحویلیرشهردایافتزباکزرم

داد: ادامه تا10وی داروی ماده از هردرصد و داده دست از را خود قابلیت گذشته مصرف تاریخ داروی از نباید بهرگز باید و کرد استفاده گذشته مصرف یخ

شود.یختهردورمناسبیشکل

پیشگیرس هفته دوره پانزدهمین امسال گفت: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر برپرست را مسمومیت از میکنیم.ری گزار

تا این که عمدهای دالیل از یکی میشود. آغاز ماه آبان اول از ساله هر هفته پیشگیراین هفته برای ازریخ همواره که است این شده انتخاب مسمومیت از ی

دودکشها فکر به سال از دوره این اگر و میشوند جدی خطرات باعث گاهی تجهیزات این میشود. انجام گرمایشی تجهیزات به رسیدگی سال، از دوره این

بخا دررو و نباشیم بخارگیزیها از استفاده هنگام و سرما فصل در نشود، انجام استاندارد شکل به پنجرهها کربنری منواکسید گاز با مسمومیتها انواع یها،

میافتد.اتفاق

«پیشگی ما امسال شعار داد: ادامه حسینی گیرمحمد همه در مسمومیت از افزایشری با کرونا، است.آی شده انتخاب شویم» دارویی مسمومیت مانع گاهی

است.شدهانتخابشایعمسمومیتهایازیکینامبههفتهاینازروزهر

هستندمسمومیتخطردرهمهازبیشترکاندکو/گذشتهسالبهنسبتداروییمسمومیتصدیدر2ایشافزان:میز|خبرخبرادامهادامه
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تا که دیگر موضوع کرد: بیان نیزروی کنندهها عفونی ضد کرونا، ویروس شیوع واسطه به کنندههاست. عفونی ضد و شویندهها از استفاده ندارد، زمان و یخ

بیشت میکنیم،رجایگاه استفاده کنندهها عفونی ضد و شویندهها از همیشه از بیشتر امسال کردهاند. پیدا ما زندگی در مهمتزی از یکی مقابلهریرا راههای ین

نشود.مسمومیتبهمنجرتاکنیمتوجهکنندههاعفونیضدازیرنگهداشیوهبهبایدنتیجهدردستهاست.شستنکرونا،ویروسبا

کرده، پیدا افزایش کنندهها عفونی ضد با مسمومیت امسال افزود: حسینی مسمومزمحمد روزها این است. یافته افزایش نیز مواد این از مصرف میزان یرا

بیما است. خطرناک کوویدرشدن دقتربسیا19ی کننده عفونی ضد مواد از صحیح مصرف به باید بنابراین است. کرده مشغول را بیمارستانی تختهای از ی

کنیم.یربیشت

هستندمسمومیتخطردرهمهازبیشتربچهها

بسیارس میگیرند. قرار مسمومیت خطر در همه از بیشتر بچهها گفت: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر بچهها،رپرست از ی

کنیم.یرخوددابچههادسترسدروسایلاینگذاشتنازبایدامکانجایتانوشیدهاند.آبجایبهراکنندهعفونیضدمواد

مح و مخدر مواد مصرف سوء کرد: اظهار سنتی مخدرهای کنندگان مصرف درباره سوالی به پاسخ در حدودروی زا، توهم و مسمومیتهای65ک از درصد

م به باشند،رمنجر مراقبت بیشتر باید میکنند استفاده مواد این از سنتی صورت به که کسانی بنابراین میدهد. تشکیل را بیشتزگ خطر معرض در یریرا

هستند.

بیشت گفت: حسینی حدودرمحمد با مسمومیتها سال65ین در مح98درصد و مخدرها گروه به بهرمربوط امسال که بوده زا توهم و افزایش74ک درصد

حدود هستند کشها جونده و آفات دفع برای که سمومی است. سال16یافته در را مسمومیتها از به98درصد امسال که میشد کاهش12شامل درصد

شامل کربن منواکسید با مسمومیت است. م10یافته به منجر مسمومیتهای از صورتردرصد در سرد فصل در کربن منواکسید با مسمومیت البته میشود. گ

م به منجر مسمومیتهای از درصد هفت همچنین کند. پیدا افزایش است ممکن گرمایشی، وسایل به دقت است.رعدم دارویی مسمومیتهای به مربوط گ

و شیمیایی مواد و سموم به مربوط دوم رتبه شدهاند. دارویی مسمومیت دچار که هستند افرادی گروه اولین بیمارستانها، به مراجعه در البته داد: ادامه وی

است.کربنمنواکسیدبهمربوطبیمارستانهابهمراجعهسومرتبه

سالرس در دارویی مسمومیتهای کل قانونی، پزشکی اعالم اساس بر افزود: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر پرست

است.بودهداروهابقیهبهمربوطمورد506وترامادولبهمربوطمورد269ومتادونبهمربوط1600میزان،اینازکهبودهمورد2300حدودگذشته

کرونادوراندرالکلنادرستمصرفدلیلبهگرمافزایش

م و مسمومیت میزان افزایش الکل، نادرست مصرف و نادرست شایعههای به توجه با کرد: اظهار کرونا دوران در الکل با مسمومیت افزایش درباره گروی

امیدوا داشت. وجود کرونا ویروس شیوع ابتدای در خصوص به الکل با میر تاثیرو موضوع این که باشد شده مشخص همه برای حاضر حال در درریم ی

ندارد.کرونادرمانیایرپیشگی

دالیلرس از یکی که داشته افزایش الکل با مسمومیت گذشته سال به نسبت افزود: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر پرست

افتاد.اتفاقکشوردرکروناویروسشیوعابتدایدرکهبودشایعههاییهمآن

افزایش تاثیر درباره حسینی سآمحمد همواره بچهها گفت: بچهها مسمومیت کاهش بر مسمومیتها مورد در والدین عملرگاهی خود والدین از یعتر

است.نکردهیرتغییبچههادرمسمومیتمیزانونداشتهبچههامسمومیتکاهشدریرتاثیوالدینگاهیآافزایشمیکنند.

ایرنامنبع:

خوددر…ایشافزباعثکرونادارو:وغذامانسازسالمتدههایفرآورمصرفپایشوتنظاردفترستپرسرآنالین:اعتماد|خبرخبرادامهادامه
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)۱۸:۱۳-۹۹/۰۷/۳۰(نمیشوندگرانامانیستندبازدارندههرچندرانندگییمههایرجمهر:باگووگفتدرهادیانفرسردار

ج از برخی هرچند گفت: ناجا راهور پلیس جررئیس مبالغ افزایش برای پیشنهادی هیچ مردم اقتصادی وضعیت به کمک راستای در اما نیستند بازدارنده رانندگی های هاریمه یمه
یم.رندا

گفت در هادیانفر کمال سید جوسردار قیمت است قرار آیا اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در مهر خبرنگار با پلیسرگو کرد: اظهار شود، برابر دو رانندگی یمههای

است.نداشتهیمههارجمبالغافزایشراستایدرمردمبهکمکجهتبهپیشنهادیهیچراهور

ج از برخی هرچند افزود: حقیقتروی کشور در دستوریمهها بر بنا همچنین و نیست مساعد مردم اقتصادی وضعیت اینکه جهت به ولی نیستند بازدارنده ًا

نداشتهایم.جرایمافزایشراستایدرکشوروزارتبرایپیشنهادیهیچانتظامینیرویفرماندهیراشتسردار

و که میکند تاکید قانون گفت: ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس وزرئیس کشور، تازیر که بدهند پیشنهاد قوانین اصالح برای میتوانند ناجا فرمانده و راه یر

است.نشدهدادهیمههارجقیمتافزایشبرایانتظامینیرویسویازپیشنهادیهیچلحظهاین

تصادفاتجانباختگاندرصدی۱۶.۲کاهش

جا سال در تصادفات جانباختگان آمار به اشاره با هادیانفر تدابیرسردار با گفت: کاهشری شاهد داشتیم سفرها برای امسال که جانباختگان۱۶.۲ی درصدی

دادند.دستازراخودجانکمترنفر۷۹۵وهزاروبودیمتصادفاتدر

سازمان اعالم بنابر گفت: ناجا راهور پلیس قانونیرئیس جاپزشکی سال نخست ماهه سه در ورکشور، هزار سه را۴۸۱ی، خود جان رانندگی حوادث در نفر

است.شدهکمتردرصد۱۶.۲بود،نفر۱۵۳وهزارچهارتلفاتآمارباقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقمایندادند،دستاز

و هزار دو رانندگی حوادث تلفات کل از امسال بهار در وی گفته و۸۳۳به مرد برونشهزنفر۶۴۸نفر و درون محورهای در تلفات آمار مدت این در بودند. یرن

یافت.کاهش

راهورپلیسفعالیتهایدربخشیتوسعهنقش

مفید عمر و مختلف بخشهای در تقویت این و توسعه بخشی اثر گفت: و کرد اشاره راهور پلیس فعالیتهای در بخشی توسعه نقش به هادیانفر سردار

کرد.خواهدپیداکاهشکیلومتر۳۰بهکیلومتر۴۵ازماگشتهایاستقرارومیدهدکاهشسال۵بهسال۱۰ازراپلیسنقلیهوسایل

افزایی توان این اینکه به اشاره با ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس پلیس،۲۲رئیس افزایی توان همچنین گفت: است، افزوده پلیس توان بر درصد۱۰درصد

است.دادهکاهشنیزراشهردرتصادفاتبهرسیدگیزماندقیقهسهودادهکاهشراماتصادفات

قانوناعمالبرایسپهرایرانیافزاردستهزار۵ازاستفاده

سا هوشمند برنامه به اشاره با هادیانفر اززسردار بیش امروز است کار دستور در تمام جدیت با موضوع این گفت: پلیس و۵ی دست۹۰۰هزار با سربازان از

میشود.حذفداردیمهرجقبضزمانمروربهومیکنندقانوناعمالسپهرافزار

اینکه به اشاره با پایان در و۴وی به۸۷۷هزار مجهز خودرو جاGPSدستگاه سال از گفت: بارهستند، ارتباط و۴۴ی گواهینامه دارنده میلیون۳۶میلیون

است.شدهعملیاتیپیامکوسیلهبهوسیلهمالک

خودرو،عصرملیت،نیوز،جهانوالیت،حامیانبولتن،آنالین،اتحادنیوز،فرداعصرخبر،الف،ایران،عصریرخبپایگاهمردم/اقتصادروزنامهدیگر:منابع
خبرسال،شعارجوان،تابناکخبر،ینرآخآنالین،-اقتصاددنیایی،رفوخبرآفتاب،دیارکالنشهر،ایمنا،نو،تدبیرنیوز،تینگسترش،آنالین،صبحانهاقتصادآنالین،

آنالین55نیوز،پدالیا،رث
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)۰۸:۲۹-۹۹/۰۸/۰۱(میشودگزارربمسمومیتهاازیرپیشگیهفتهدورهپانزدهمیندارو:وغذاسازمانرییس

)۰۹:۵۱-۹۹/۰۸/۰۱(گذشتهسالپنجطیکشورهایجادهدرسرعتتخلفاتدرصدی3.6کاهش

سال نخست ماه چهار در تصادفات شدت شاخص روند از حاکی آن99بررسیها در تخلفات افزایش نتیجه در و کشور در تردد کاهش جمله از مختلفی عوامل و است بوده صعودی
.داشتهاندتأثیر

سال در مرور و عبور تخلفات ثبت سامانههای نصب پروژه اجرای زمان از ، نقل و حمل پرتال گزارش کشور94به جادههای در سرعت تخلفات ، 3.6تاکنون

.استکردهپیداکاهشدرصد

آشو مرعلیاکبر مدیر مدیری داشترکز اظهار گذشته سال پنج طی سرعت تخلف ثبت دوربینهای عملکرد به اشاره با جادهای حملونقل و راهها اطالعات یت

طو به ، داشت افزایشی روند سرعت تخلفات ثبت دوربینهای نصب پروژه شروع از قبل کشور محورهای کل در سرعت تخلفات درر: تخلفات نوع این که ی

.استداشتهافزایشدرصد2.3معادل92بهنسبت93سال

بررآشو : گفت و کرد عنوان کشور در استانی» بین تردد حجم نسبت به مجروحین تعداد عالوه به کشتهها تعداد برابر «سه را تصادفات شدت شاخص ی

سازمان ثبتشده اطالعات قانونیاساس راهانداپزشکی از پس که میدهد نشان تردد) حجم ازای به مجروح و (کشته عبورزکشور تخلفات ثبت سامانههای ی

.استکردهپیداکاهشگذشتهسالپنجدردرصد28حدودشاخصاینکلیروند،94سالدومنیمهدرمرورو

م رئیس گفته مدیربه سالرکز نخست ماه چهار در تصادفات شدت شاخص روند از حاکی بررسیها ، جادهای حملونقل و راهها اطالعات بوده99یت صعودی

.داشتهاندتأثیرآندرتخلفاتافزایشنتیجهدروکشوردرترددکاهشجملهازمختلفیعواملواست

در شاخص این بررسی : داشت بیان استانها در تصادفات شدت شاخص بررسی به اشاره با بهرهبردا10وی که قرارراستان مطلوبی شرایط در سامانهها از ی
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معنادا کاهش ، سرعت جز به عواملی دلیل به یزد استان در فقط و دارد کاهش از حاکی ، عملکردردارد که استان سه در همچنین . است نشده مشاهده ی

به کد موقع به تخصیص . است شده مشاهده تصادفات شدت شاخص افزایش بر دوربینها موثر عملکرد عدم تأثیر نبوده مطلوبی وضعیت در دوربینها

.داردقراریرپیگیدستدربهتریرگذاراثمنظوربهراهورپلیسسویازجرائمصدوروسامانه

راعلتهاتا/رسیدهکودکانبهجامعهفشاراست/فشارهاازفورانحالدرجامعهایران:اجتماعییرمددکاعلمیانجمنرییس
)۱۳:۳۷-۹۹/۰۸/۰۱(نمیشودحلمعلولهانکنیمبرطرف

خودکشی میانگین رسمی آمارهای طبق که استانی در هم آن هفته یک در خودکشی سه شد. ثبت بوشهر استان در خودکشی سومین نوشت: فراز اینترنتی را7تا4روزنامه سال در نفر
کودک خودکشی خبر که است بوشهر جمع حواسها همه هنوز نیست.11دارد. مشخص کودک این خودکشی علت هنوز دادستانی گفته به چند هر است. شده منتشر نیز همدانی ساله

فقر.است؛مشخصامایربوشهجوانیکنوجواندوخودکشیعلت

میانگین رسمی آمارهای طبق که استانی در هم آن هفته یک در خودکشی سه شد. ثبت بوشهر استان در خودکشی سومین نوشت: فراز اینترنتی روزنامه

کودک7تا4خودکشی خودکشی خبر که است بوشهر جمع حواسها همه هنوز دارد. را سال در گفته11نفر به چند هر است. شده منتشر نیز همدانی ساله

بوشه جوان یک نوجوان دو خودکشی علت نیست. مشخص کودک این خودکشی علت هنوز نداشتنردادستانی دلیل به نفر اولین فقر. است؛ مشخص اما ی

مجا آموزش با همراهی در توانایی عدم و موبایل امازگوشی میکند تکذیب را روایت این دیر شهرستان پرورش و آموزش چند هر است. زده دار را خود ی

نوجوان یک او از پس کردهاند. تایید را آن کودک جوانی16خانواده سپس و کتگان در ظهور21ساله از نیز استانی مسووالن کردهاند. حلقآویز را خود ساله

کا همان کردند. نگرانی ابراز دیگرپدیده اجتماعی آسیب هر شیوع هنگام و همیشه که داری سراغ آنها از اینری در حتی بوشهر استان نمایندگان البته یم.

کنند.سکوتفقطبارهایندرکهدادندترجیحونشدندپاسخگوییبهحاضرنیزحد

سال در خودکشی آمار میگوید قانون پزشکی به98سازمان سال0.8نزدیک خودکشیهای هشدار زنگ حاال و است داشته رشد درآمده99درصد صدا به

سالنامه طبق قانونیاست. سالپزشکی تعداد98،5143در این از که داشتند کامل خودکشی و3626نفر مرد آنها از آنها1517نفر از استانهایزنفر بودند. ن

بیشت کرمانشاه و لرستان بویراحمد، و کهگیلویه کمترایالم، جنوبی و رضوی خراسان و سیستانوبلوچستان و دارند را خودکشی آمار خودرین به را آمار ین

خ و خودکشی رسمی آمارهای طبق میدهد. کهواختصاص اینجاست مسئله اما ندارد. حاد و بحرانی وضعیتی دنیا با مقایسه در ایران در نوجوانان کشی

است.رسمیارقاماینازبیشبسیارایراندرخودکشیواقعیآمارهستندمعتقدپژوهشگرانواجتماعیمددکاران

حال در اتفاقی فشارچه و است آمده در صدا به خطر زنگ آیا است؟ دادن اینرخ آیا است؟ شده منتقل کودکان به میکند سنگینی جامعه دوش روی که ی

است؟برآوردهسرجامعهعمقازکهیخیکوهازخبرکهدانستیرهشدازنگبایدراوضعیت

مددکا علمی انجمن رییس اقلیما کهرمصطفی است معتقد دانشگاه استاد این است. فشارها از فوران حال در جامعه که میگوید «فراز» به ایران اجتماعی ی
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جل آن از نمیتوان علتها نکردن حل تا و است معلول نوجوانان پژوهشرگیوخودکشی و فعالیت به عرصه این در تاکنون اسالمی انقالب قبل از که او کرد. ی

میدهد.پاسخزمینهایندرسواالتبهاستپرداخته

شد؟مواجهپدیدهاینبابایدچطوراست.کردهمشغولخودبهرایادیزافکارروزهاایننوجوانانخودکشیموضوع

علت اینها هستند. علت از معلولی که کنیم توجه باید میشویم مواجه دزدی به جوانان آوردن روی یا نوجوانان خودکشی مثل مسائلی چنین با وقتی

گفت بتوان شاید و نیست روزه یک نیز آنها افتادن اتفاق و یعنی50نیستند برسد. وضعیتی چنین به جامعه تا میکشد طول فراهمزسال یرساختها

گفته به میزنند. خودکشی به دست نوجوانان که برسیم نقطهای چنین به نهایت در و کنند پیدا افزایش جامعه در روزبهروز اجتماعی آسیبهای و نشود

در50پلیس کنید توجه دیگر سوی از هستند. معلول اجتماعی آسیبهای اینها آوردهاند. روی دزدی به که است بار اولین برای شده دستگیر دزدهای درصد

این در پرسید باید حال باشد. نداشته رواج خودکشی که میشود باعث زندگی نوع و است صمیمی و گرم خانواده کانون خوزستان و بوشهر مثل استانهایی

بیکا افزایش است؟ شده کشور نقاط دیگر شبیه آیا رسیدیم؟ نقطه این به چطور فرهنگی زمینه چنین با همهراستانها طالقها افزایش فزاینده، تورم فقر، ی،

میشود.وضعیتیچنینبهمنجرتنیدههمدرصورتبهکهاستمسائلی

دستگاههای که گفته همچنین او است. کرده نگرانی ابراز و داده نشان واکنش اتفاق این به نسبت تاکنون بوشهر استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون

است؟یههارخیوانجمنهاوظیفهآسیبهااینبامواجههآیاکنند.بیشترتوجهبایدانجمنهاوحمایتی

خب که دیگر وقت چند میکنند. اظهارنظر خبرها انتشار دلیل به امروز دولتی نداشتنرمسووالن دلیل به کودکی امروز میشود. گم دوباره موضوع نباشد ی

خی اگر آیا است. کرده خودکشی بخورد.رموبایل ندارد نان خانواده آن میشود. پاک مسئله صورت فقط میشود؟ حل مشکل دهد موبایل کودکان این به یهای

ه کسی چه شود خراب اگر دادید، هم موبایل کودک آن به کنید مسئلهزفرض یک این میکند؟ پرداخت را آن کردن درست علتهازینه باید است. یرساختی

حل مشکالتش و شد راحت او که میآید وجود به تصور این حتی میکشد را خود کسی وقتی است. آنها روی فشار و دارند مشکل مردم کنیم. برطرف را

دخت داشتیم. ایالم در را خودکشی اپیدمی همین زمانی یک دارد. وجود تصور این که ببینید و اقشار این بین این در بروید پدرشرشد. مخالفت دلیل به ی

را خود نظر سنتی فرهنگ برخالف دختر که بود اینجا نکته کرد. پیدا رواج ایالم در نفت با خودکشی اپیدمی آن از بعد بود. سوزانده نفت با را خود ازدواج با

د همچنان خانواده اما میکرد تصوررگیربیان این حتی و شده علنی حاال اما کنند. خودکشی چطور نمیدانستند امروز تا نیز بچهها این بود. سنتی فرهنگ ی

بیکا و دارد مشکل جوان قشر شد. راحت و کشت را خودش بچه که دارد وجود اقشار آن میان مشغولردر بومیها هم نفتی منطقه در میکند. کوالک ی

خودکشی آمار نیز استانها این و دارد وجود هم کردستان و کرمانشاه لرستان، در که شود توجه مشکالت این به باید میکنند. کار آنجا در تهران از و نیستند

دارند.باالیی

این پیشتر است. شده علنی نوجوانان خودکشی امروز پرداختند. آن به هم رسانهها و کردند اظهارنظر آن مورد در هم استانی مسووالن و افتاده اتفاقی امروز

م دلیل که میخواستند خانوادهها فرهنگی دالیل به حتی و نمیشد اعالم نوجوانرواقعیتها سه وقتی و میشود عنوان امروز اما نشود. ثبت خودکشی گ

بب پی استان در فاجعه عمق به باید میکنند حلقآویز را خود جوان بیکارو کرونا، میکشد؟ را خود موبایل خاطر به بچه یک که کجاست فاجعه عمق وریم. ی

گرانی وقتی نمیکنیم توجه میکنند. خودکشی علتها به بیتوجهی دالیل به بچهها این کند. خسته را مردم تا است داده هم دست دستبه فزاینده گرانی

بیشت ضعیف قشر در دارد وجود شکل این وربه است فشار خانواده روی کند. تهیه خود فرزند برای پیراهن یک نمیتواند دیگر قشر این دارد. را پیامدها ین

خی کار با مشکل این است. آورده فشار خانواده این به که است جامعه باالتر سطح در میکند. منتقل بچه به را فشار این اینرخانواده نمیشود. حل نیز یه

دیگزیربرنامه کشور در شده انجام بوشهر در که خودکشیهایی این اگر میخواهد. حاکمیتی اینهاری چون میدادند. استعفا فرماندار و استاندار باید بود ی

بیاید.وجودبهآندراجتماعیآسیبهایوبرسدفقرویربیکابهجامعهشدندباعثکهبودند

بسیا محروم مناطق که بلوچستان و سیستان استان در چرا است اینطور اگر دارد؟ مستقیمی نسبت فقر با خودکشی که گفت بسیاررمیتوان خودکشی دارد ی
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است؟کم

بیما باعث متعددی علتهای مثال طور به میشود. خودکشی به منجر متعددی علتهای نیست. خودکشی باعث تنهایی به سیگاررفقر که میشود سرطان ی

اکث بلوچستان و سیستان است. آنها از یکی هم آنهارکشیدن دیگر طرف از است. خودکشی بودن پایین علل از یکی مذهبی باورهای و دارد تسنن اهل یت

نیست.پذیرفتهوجههیچبهآنجادرخودکشینیزفرهنگیلحاظبههمچنینمیکنند.مشغولمختلفکارهایباراخودوهستندمرزنشین

بیکا که خانوادهای بسیاررببینید تاثیر عصبی برخوردهای میشود. روبهرو نیز عصبی مشکالت با خود خودبه است فقر دچار و است بچهزی روی یادی

س با نیز مدرسه در بچه این ازرمیگذارد. قبل کند. تغییر او سرنوشت بود ممکن داشت بچه این با متفاوتی رفتار معلم اگر میشود. مواجه معلم کوفتها

منهای من دیکته نمره خ18یا17انقالب کادو من برای شدم صفر وقتی و میداد درس من به مدرسه از بعد را من معلم توقعربود. معلم این از من اما ید.

رفتا خرچنین نیز حقوقش و ندهند شاید یا میدهند حقوق او به بار یک ماه شش و میکند کار روستایی در چون ندارم. چطورری میشود. رفتوآمدش ج

دیگ علت معلول خود نیز معلم این برسد؟ بچه این به معلمیاشرمیتواند شخصیت خود رانندگی خود درآمد برای است مجبور که دانشگاهی استاد است. ی

تبدیل قابل اجتماعی مسائل همه که چرا ندارد تفاوتی اجتماعی مسائل دیگر با که میگوییم میشویم مواجه خودکشی با وقتی که اینجاست میکند. تغییر

آسیبهای این چارچوب در که بچهای میکند. پیدا نیز آدمکشی حتی و دزدی سپس و مخدر مواد مصرف امکان میشود بیکار که کسی هستند. یکدیگر به

برسد.خودکشیبهمیتواندنیزنهایتدرمیگیردقراراجتماعی

است؟موثرخودکشیبهزدندستدرچقدرگرمازبچههااینپایینفهم

م از هم درستی فهم بچهها پایین سنین میکند.ردر آویز حلق را خود میکشم. خجالت و ندارم موبایل هم من و ندارد پول پدرم میگوید خود با ندارند. گ

چیربیشت این است. کردن حلقآویز نیز ایران در خودکشی وسیله دیدهزین را صحنهها این که چرا میکنند. تکرار را آن و گرفتهاند یاد و دیدهاند بچهها که ی

کا چنین دنیا جای هیچ میشود. گذاشته نمایش به عام مالء در اعدام هم باز اتفاقات این وجود با و دزدراست نه میآید دنیا به که بچهای نمیکنند. ی

رییسجمهو تا گرفته استاندار از شود محکوم کسی است قرار اگر و میشود ساخته جامعه در بچهها این میکند. خودکشی نه و آدمکش نه هستندراست، ی

نمیشود.حلمشکلیهیچنکنیمبرطرفراعلتهاتابرسد.نقطهاینبهاوشدندباعثکه

نمیشود.حلمشکلنکنیمبرطرفراآنهاتاواستشدهخودکشیهادستاینبهمنجرتنیدهدرهمعواملوعللپس

ندارد؟وجودجامعهدرپدیدههاییچنینشیوعوظهورازیرگیوجلبرایموقتیراهحلهیچیعنی

دا معده درد مثال و میروید دکتر علتروقتی وقتی چیست. درد علت ببیند تا مینویسد متعددی آزمایشهای سپس میدهد. مسکن یک شما به ابتدا ید،

زندگی گذران برای حداقلی باید ابتدا میشود آسیبهایی چنین به منجر و میکند بیداد فقر مناطقی چنین در اگر میدهد. دارو شما به آن اساس بر شد پیدا

رییس انقالب از قبل من است. شده انباشته هم روی بلکه نمیشود حل مشکالت تنها نه اما شود. حل آنها اساسی مشکل باید سپس گرفت. نظر در آنها

شایسته هستند مسوول که افرادی است. مانده خاکی هنوز خاکی کوچههای آن دیدم و رفتم آنجا به سال پنجاه از بعد بودم. اهواز رفاهی خدمات ادارات

نمیشود.بازخواستنیزآنهاازونیستند

شود؟جامعهدراپیدمیبهتبدیلپدیدهایناستممکنآیااست.کردهخودکشینیزهمداندرساله11نوجوانیامروزاقلیماآقای

با نیز خانه از بیرون و نمیشود حل خانه در بچه مشکالت میافتد. اتفاق خود به خود و نیست مرتبط اپیدمی به این است. رسیده کودکان به فشار امروز

چی واقع در مردن با و ندارد زندگی به وابستگی هیچ بچه که کنیم توجه باید است. روبهرو وقتیزفشار و دارد کوچک خواسته یک نمیدهد. دست از را ی

میافتد.خودکشیفکربهنمیشودبرآورده

داد؟هشداررابحرانیوقوعنمیتوانیرآمالحاظبهیعنی

م علت نیز خانوادهها از خیلی و نمیدهد آمار دولت میخوابد. سروصداها دوباره هم بعد مدتی البته شود. علنی اینکه مگر نمیشود اعالم فرزندرآمارها گ

/ر…کاندکوبهجامعهفشاراست/هافشارازانفورحالدرجامعهان:ایراجتماعییکاردمدعلمیانجمنییسرانتخاب:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۰۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



فشار از مادر پدرو وقتی نمیشود. ارایه درستی آمار نیز کرونا درباره حتی نمیکنند. اعالم خودکشی را میشود.زخود منتقل نیز بچهها به فشار این میبرد، یاد

از فوران حال در جامعه دهد. تحویل سالم میوه نمیتواند است کرمزده درخت مثل که خانوادهای میشود. منتقل بچهها به دارند مادر و پدر که سختی

دوران است منتظر رییسجمهور میرسد نظر به چون نمیرسد. که دولت این به برسد؟ آن به میخواهد کسی چه حال است. یاشریاستجمهورفشارها

شش که داشت توجه باید البته میکند. دعوت دیگر نهادهای از دهد انجام را خود وظبفه اینکه جای به استاندار است. کرده رها را چیز همه و شود تمام

رو امید به فقط من بکنند. کار نیست حاضر هم هیچکس هستند. وضعیت این مسوول هم قبلی رهبزاستاندار رهنمود دو که هستم جمهورری روسای به ی

شد.خواهدحلمشکالتهمهباشدپاسخگومسوولیتآندروبگیردقرارخودجایدرکسیهراگرشود.اجراپاسخگوییویرشاسیتهساالبرمبنی

نیوزنامهداغ،خبرفراز،آنالین،تجارتیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۲۵-۹۹/۰۸/۰۲(یدربسپامتخصصافراددستبهراگرمایشیوسایلنصب

سپرد.متخصصافرادبهبایدراگرمایشیوسایلنصبًا،حتمکربنکسیدومونگازبهمسمومیتازیرگیوجلبرایقانونی:پزشکیسازمانعلمیهیئتعضو

م دکتر اخگرخانم خبریم خبرنگار با اختصاصی مصاحبه در بخارگزاری و گرماده وسایل از استفاده شاهد سرما فصل آغاز با افزود: سیما و صدا غیرری یهای

بخا این از برخی و هستیم مونراستاندارد خطرناک گاز سوخت، ناقص احتراق از که میشود استفاده دربسته فضای در و ندارد مناسبی دودکش کسیدویها

میگویند.خاموشکشندهآنبهکهمیشودایجادفضادرکربن

با مواجهه در نمیکند احساس فرد میشود متصاعد فضا در وقتی و دارد رنگ نه و بو نه که است شده معروف خاموش کشنده به رو این از گاز این گفت: وی

شد.نخواهدبیداردیگرکهمیرودخوابیبهآرامآرامومیدهددستسستیوخستگیرخوتنوعیفردبهفقطواستگرفتهقرارآن

استفاده شومینه از اگر و کرد حاصل اطمینان آن بودن استاندارد از باید حتما گرمایشی وسایل از استفاده از قبل افزود: داروشناسی و شناسی سم متخصص این

شود.چکشومینه،دودکشهایبایدمیشود

بخا لولههای اینکه گفت: استانداردروی سیستمهای از باید حتما و نمیشود هوا تهویه به منجر هیچکدام میکنند سرد را آن یا و میدهند قرار آب داخل را ی

کرد.استفادهبستهفضاهایدیگرولزمنفضایدرکربنکسیدومونتخلیهبرای

سازمان عمومی روابط گزارش اساس قانونیبر ازپزشکی بیش از70کشور، که نحوی به است، سال هر دوم نیمه به مربوط گاز با مسمومیت تلفات درصد

اند.دادهدستازراخودجانسالدومنیمهدردرصد71.7)،1398(گذشتهسالدرکربنکسیدومنگازبامسمومیتفوتی784

گذشته سال در گزارش این اساس من784بر گاز با مسمومیت اثر بر تعدادونفر این از که باختند جان کشور در و222کسیدکربن اول نیمه در در562نفر نفر

اند.باختهجانسالدومنیمه

است.شدهثبتنفر123باآذرو126بادی،131بابهمنماههایدرگازبامسمومیتتلفاتینربیشتگذشتهسالدر

نیوزدی8یرخبپایگاهیا/رآیرگزارخبدیگر:منابع

/ر…کاندکوبهجامعهفشاراست/هافشارازانفورحالدرجامعهان:ایراجتماعییکاردمدعلمیانجمنییسرانتخاب:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۴:۱۲-۹۹/۰۸/۰۲(استکمیندرمونواکسیدکربن

داد.هشدارشهروندانبهگرمایشیوسایلازاستفادهدربارهقانونیپزشکیسازمانعلمیهیئتعضو

تد شدن سرد و پاییز فصل فرارسیدن با خبر، شبکه رسانی اطالع پایگاه گزارش دامنربه نیز آن تبعات و شده بیشتر نیز گرمایشی وسایل از استفاده هوا، یجی

شود.میی،زگاهاییربخاازاستفادهصورتدرویژهبهمردم،گیر

اخگ سازمانردکتر علمی هیئت عضو قانونیی، وپزشکی مطمئن آن بودن استاندارد از حتما گرمایشی وسایل از استفاده از قبل شهروندان گفت: باره این در

کنند.استفادهکربنکسیدومونتخلیهبرایاستانداردسیستمهایاز

شود.استفادهگرمایشیوسایلنصببرایمتخصصافرادازمسمومیتخطرازیرگیوجلبرایکرد،توصیهقانونیپزشکیسازمانعلمیهیئتعضو

اخگ دکتر گفته بخاربه در مونری خطرناک گاز سوخت، ناقص احتراق اثر بر استاندارد، غیر دچارویهای فرد آن انتشار اثر در که میشود تولید کربن کسید

شد.نخواهدبیداردیگرکهمیرودخوابیبهآرامآرامکهیرطوبهمیشودسستیوخستگیرخوت،

آنالینتجارتیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۲۹-۹۹/۰۸/۰۲(سرمافصلدرگرمایشیوسایلاصولیغیرنصببهنسبتهشدار

سپرد.متخصصافرادبهبایدراگرمایشیوسایلنصبًا،حتمکربنکسیدومونگازبهمسمومیتازیرگیوجلبرایگفت:قانونیپزشکیسازمانعلمیهیئتعضو

م ایلنا، گزارش اخگربه بخاریم و گرماده وسایل از استفاده شاهد سرما فصل آغاز با گفت: بخاری این از برخی و هستیم استاندارد غیر دودکشریهای یها

مون خطرناک گاز سوخت، ناقص احتراق از که میشود استفاده دربسته فضای در و ندارد خاموشومناسبی کشنده آن به که میشود ایجاد فضا در کربن کسید

میگویند.

با مواجهه در نمیکند احساس فرد میشود متصاعد فضا در وقتی و دارد رنگ نه و بو نه که است شده معروف خاموش کشنده به رو این از گاز این گفت: وی

شد.نخواهدبیداردیگرکهمیرودخوابیبهآرامآرامومیدهددستسستیوخستگیرخوتنوعیفردبهفقطواستگرفتهقرارآن

استفاده شومینه از اگر و کرد حاصل اطمینان آن بودن استاندارد از باید حتما گرمایشی وسایل از استفاده از قبل افزود: داروشناسی و شناسی سم متخصص این

شود.چکشومینه،دودکشهایبایدمیشود

بخا لولههای اینکه گفت: استانداردروی سیستمهای از باید حتما و نمیشود هوا تهویه به منجر هیچکدام میکنند سرد را آن یا و میدهند قرار آب داخل را ی

کرد.استفادهبستهفضاهایدیگرولزمنفضایدرکربنکسیدومونتخلیهبرای

سازمان عمومی روابط گزارش اساس قانونیبر ازپزشکی بیش از70کشور، که نحوی به است، سال هر دوم نیمه به مربوط گاز با مسمومیت تلفات درصد

اند.دادهدستازراخودجانسالدومنیمهدردرصد71.7)،1398(گذشتهسالدرکربنکسیدومنگازبامسمومیتفوتی784

گذشته سال در گزارش این اساس من784بر گاز با مسمومیت اثر بر تعدادونفر این از که باختند جان کشور در و222کسیدکربن اول نیمه در در562نفر نفر
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اند.باختهجانسالدومنیمه

است.شدهثبتنفر123باآذرو126بادی،131بابهمنماههایدرگازبامسمومیتتلفاتینربیشتگذشتهسالدر

روزرصدیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۰۷-۹۹/۰۸/۰۳(صرفدنمیدیگرخودرویرنگهدا/خودروهاتعمیرینهزهدرصدی300تا100رشد

نگهدازه و تعمیر خودروهارینه در300تا100ی که خودروها دارندگان . است شده بیشتر خودرویشان6درصد ارزش گذشته ه5تا2ماه پس از دیگر حاال ، شده تعمیرزبرابر ینههای
آیند.برنمیخودخودروهای

تغیی هیچ تعمیرات دستمزد و اجرت مکانیسینها اتحادیه رئیس آیین نیک علیرضا گفته به ، اقتصاد نسیم گزارش هربه اما نکرده نگهدازی خودروهایرینه ی

بسیا میان این در است. شده بیشتر درصد صد خرداخل سراغ به ناچار به خودرو دارندگان از تعمیرری قید دیگر برخی اما میروند. دوم دست قطعههای ید

صافکا مثال عنوان به . میزنند کهررا قدیمی پراید دستگاه یک اساسی تعمیر و نقاشی حدود50ی، دارد، ارزش تومان میخورد.20میلیون آب تومان میلیون

نگهدا اروپایی کشورهای همچون هم ایران در خبرحاال که تفاوت این با صرفد، نمی خیلی دوم دست خودروهای از همری خودرو تعویض برای تسهیالت از ی

.بیفتدخطربهکشورمردمازیربسیاسالمتآالیندهوایمنچنداننهخودروهایترددباکهداردوجودنگرانیاینحاالنیست.

میشوندفروختهنواسمبهکهدومیدستقطعههای

شده داغ حسابی نو به شده تبدیل دوم دست قطعات و تقلبی قطعههای بازار مکانیسینها اتحادیه رئیس گفتههای طبق حاال قطعه گرانی و نبود سایه در

کا در میشود گفته که قطعاتی . مشتزگاههایراست به نو قطعه اسم به و شده نونوار هریرزمینی خود حاال مسأله همین میشود. فروخته سنگینیزیان ینه

از کمتر در کند، کار سال یک باید حداقل که قطعهای مثال عنوان به میگذارد. خودرو صاحبان دست روی شود.3را تعویض باید دوباره و میشود خراب ماه

بسیا میگوید نیکآیین میکند. مشکل دچار هم را قطعات دیگر خودرو قطعههای غیراستانداردبودن اوقات تعمیرگاهی بیکیفیتبودنری مقصر را کاران

خود برای موارد برخی در آن تشخیص امکان میشود، ساخته آن اصل شبیه کامال تقلبی قطعههای که آنجا از اما میدانند خودرو روی بر سوارشده قطعههای

ندارد.وجودهممکانیک

شدسطحیخودروتعمیرات

خ سراغ به خود کامل علم با ، خودرو دارندگان از برخی میان این قطعهردر کسی خودرو در معموال میگوید: آیین نیک میروند. دوم دست قطعههای ید

گ این سراغ به شرایطی در خودروتنها دارندگان و کند نمی عوض قطعه دلیل نگهدازبی و بوده باال قطعه دوباره خرابی احتمال که میروند صرفهرینه آن ی

بسیا حاال اما . باشند نداشته خراقتصادی قدرت کاهش آنک دلیل تنها که هستند سطحی تعمیر دنبال میکنند، مراجعه ما که خودرو دارندگان از مردمری ید

است.خودروقیمتیبرغوعجیبرشدبرابردر

شدندنایابخارجیقطعههای

بسیا اکنون هم نیست. قطعه بازار مشکل تنها گرانی کاهشراما از هم سازان قطعه این از جدای . است شده نایاب بازار در خارجی قطعههای از درصد50ی

گذا قیمت و ارز گرانی دلیل به قطعه کمتررتولید کشل این داخلی خودروهای در که میگوید مکانیسینها اتحادیه رییس البته میدهند. خبر خودرو دستور ی

است.شدهسختحسابیقطعهتامینخارجیخودروهاییدرولیبوده

ماسرفصلدرمایشیگروسایلاصولیغیرنصببهنسبتهشدارایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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ال همچون خودروهایی که میکند تاکید البته شده90او سخت آن دارندگان برای قطعه تامین که میشوند محسوب خارجی خودروی نوعی به هم ساندرو یا

د مثال عنوان به است. کرده بیشتر برابر چند آنها در قیمت رشد مساله همین الرو گاز حدود90یچه شود پیدا هم قطعه این هم اگر ، شده نایاب روزها این

دارد.قیمتتومانمیلیون3.5

صرفدنمیدیگرسنگینخودروهایباکردنکار

از رسمی آمار اساس تجا380بر و کار خودرو ازرهزار بیش ای جاده نوسا150ی نیازمند و کامل فرسوده دستگاه برایزهزار مناسب امکانات نبود که هستند ی

نا هوتغییر تنها نه نو به کهنه ای جاده نقل و حمل هزگان بلکه داده، افزایش را سوخت مصرف نگهدازینههای کشیدهرینه فلک به سر هم خودروها این ی

است.

.ه است، معتقد که مکانیسینها اتحادیه نگهدازرئیس درینه کرایههای با کاری خودروهای مثالریافتی عنوان به گفت: خواند، نمی هم با وجه هیچ به ی

حدود بنز کامیون گیربکس یک ت300تعویض یا . میشود تمام تومان هرمیلیون چنین پس از بتواند که کنند کار باید چقدر کامیون و بیایندزیلی بر ینههایی

.

کا خودروهای مصرفی کاالهای در قیمت تاررشد هم سنگین خودروهای الستیک مثال عنوان به . است کشیده چالش به را نقلیه وسایل این رانندههای 18ی

میکنند حمل خود با را خطرناک و محترقه مواد که سوخت حمل کامیونهای برای لند میش الستیکهای االن باشد. داشته قیمت افزایش تومان میلیون

میشود.یرقیمتگذاتومانمیلیون30جفتیک

ه رفتن باال میگوید: صنفی کازفعاالن خودروهای قطعه تامین و تعمیر طبقرینه که .چرا است مسافران جان سالمت برای تهدیدی اتوبوسها ویژه به ی

ه دلیل به مکانیسینها، اتحادیه رییس مزگفته و دار کج که دارند سعی و کرده مراجعه تعمیرات برای کمتر راننده باال ورینههای معیوب قطعه همان با یض

شرایطی در اتفاق این کنند. سر سازمانرخراب اعالم بر بنا داده قانونیخ سالپزشکی در به1398کشور، نزدیک کشته17، کشور رانندگی حوادث در نفر هزار

شدهاند.

شدندیرالکچداخلیخودروهای

به آن قیمت افزایش که پراید . میبیند خود به را جدیدی قیمتهای روز هر خودرو مرز90بازار اما بود شده ساز خبر حسابی امسال بهار در تومان میلیون

قیمت140 به و کرده رد را تومان پایین143میلیون دهکهای اقبال با پیش وقت چند همین تا که است خودرویی دیگر تیبا میشود. معامله تومان میلیون

از بیش حقوق معادل حاال، بازار ارزان ظاهر به خودروی این اما است. بوده مواجه کا70درآمدی یک حقوق است.رماه تیباآگر 165قیمت2گهیدهندگان

صندوقدار تیبا و تومانی به149میلیون نزدیک ساینا سایتها در همچنین میکنند. درخواست خود خودروهای برای تومانی و160میلیون تومان میلیون

دندهای قیمتگذا181کوییک تومان نیزرمیلیون ایرانخودرو گروه است.در شده پژوآی دستگاه هر حدود2تیپ206گهیدهندگان به تومان،238را میلیون

پژو303به5تیپ206پژو تومان، بهرصندوقدا(ویهشت206میلیون پژو298) تومان، به207میلیون پژو436دندهای و تومان را207میلیون اتوماتیک

کردهاند.یرقیمتگذاتومانمیلیون500حدودبه

پژو بن405دارندگان ایکس ال. قیمتزجی. ساده216ینی پارس پژو تومان، ایکس254میلیون ال. سمند تومان، سو210میلیون سمند تومان، نرمیلیون

رانا275 تومان، معمولی240میلیون دنا تومان، ساده330میلیون دندهای پالس دنا تومان، شارژ405میلیون توربو دندهای پالس دنا تومان، 485میلیون

میکنند.مطالبهخودخودروهایبرایتومانمیلیون661حدودشارژتوربواتوماتیکپالسدناوتومانمیلیون

مونتا خودروهای دسته در امروز میافزاید: گزارش پژوژاین دستگاه هر قیمت نیز و2008ی میلیارد یک حدود سی167به سیتروئن تومان، یک3میلیون به

و و56میلیارد میلیارد یک سراتو تومان، اتوماتیک20میلیون ساندرو تومان، اس544میلیون تومان،هایما اس850به7میلیون جک تومان، به5میلیون

شد.یرقیمتگذاتومانمیلیون545چانگانوتومانمیلیون810حدود
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استانیاخبار

)۱۰:۰۵-۹۹/۰۷/۳۰(شرقیآذربایجاندرتصادفاتازناشیمیروگرمدرصدی13کاهش

امسالرمدی اول نیمه در گفت: شرقی آذربایجان قانونی پزشکی با423کل مقایسه در آمار این دادند، دست از را خود جان استان در رانندگی تصادفات از ناشی حوادث علت به نفر
است.داشتهکاهشدرصد13حدودبودنفر484کشتههاتعدادکهگذشتهسالمشابهزمانمدت

تب از ایلنا خبرنگار گزارش تشربه در خبرنگاران جمع در فرد صفایی آخریز،علی تلفاتریح مجموع از گفت: استان در تصادفات از ناشی حوادث وضیعت ین

است.یافتهکاهشدرصد38وششترتیببهکدامرهکهبودندنزنفر63ومردنفر360مدتاینطیدررانندگیحوادث

بیشت افزود: باروی ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه289ین برون جادههای در روستایی،رفوتی و شه94ی درون مسیرهای در ی،رنفر

خا17 جادههای در مذکوررنفر مدت طی در همچنین است؛ شده گزارش راهها سایر و نامعلوم و استان از خا15ج نیز تعداد این از حرنفر از جادهرج موارد(یم

است.کردهفوتتصادفاززمانروز30ازبیشفاصلهبانیزنفرهشتوغیرترافیکی)

شه در اینکه اعالم با امسالروی ماه سال78یور مشابه مدت با مقایسه در آمار این گفت: دادند، دست از را خود جان استان در رانندگی حوادث اثر بر نفر

است.داشتهکاهشدرصدپنجگذشته

ادارات به کننده مراجعه رانندگی حوادث مصدومان تعداد امسال اول ماهه شش در اینکه اعالم با همچنین فرد قانونیصفائی بوده7921استانپزشکی نفر

تعداد این از که و6015است ترافیکیزنفر1906نفرمرد حوادث مصدومین تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این بودند، نفر9881ن

است.یافتهکاهشدرصد20حدودبودشدهگزارش

شه در افزود:همچنین نیزروی امسال ادارات1575یور به و مصدوم رانندگی حوادث اثر در قانونینفر مشابهپزشکی زمان مدت با مقایسه در که کردند مراجعه

میدهد.نشانکاهشدرصد16حدودبودهنفر1881کهگذشتهسالدر

سال طی در رانندگی تصادفات از ناشی تلفات کل کرد:تعداد خاطرنشان پایان در استان98وی تعداد882در این از که بود وزنفر177نفر مرد705ن نفر

هستند.مردنفر326هزارو12ونزآنانازنفر4800کهاستشدهگزارشنفر126وهزار17بربالغ98سالدرنیزحوادثاینمصدوماناست.بوده

)۱۰:۲۱-۹۹/۰۷/۳۰(مازندراندرایجادهتلفاتدرصدی17کاهش

است.داشتهکاهشدرصد17قبلسالماهششبهنسبتمیزاناینگفت:استاندرایجادهتصافداتبراثرنفر293فوتبهاشارهبامازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی نیوز قانونیکلرتین فوتپزشکی به اشاره با قبل293مازندران سال ماه شش به نسبت میزان این گفت: استان در ای جاده تصادفات براثر درصد17نفر

است.داشتهکاهش

خب از نقل به نیوز تین گزارش تعدادرگزاربه امسال ماهه شش در داشت: اظهار عباسی علی مهر، شامل293ی مابقی243نفر و تصادفاتزمرد اثر بر ن

داشت.کاهشدرصد17قبلسالمشابهمدتبهنسبترقماینکهباختندجانرانندگی
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محورها کلیه در اینکه بیان با شه(عباسی برون شهرمحور برون تصری، بودیم، آمار کاهش شاهد روستایی) راه شهری، برون جادههای کرد: راهریح و ی

رسید.ثبتبهآندرتصادفازناشیفوتی89بایرشهدرونمحورومورد204باروستایی

بیشت داد: ادامه ساروی شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین با47ی آمل با45، بابل بیشت35و گلرمورد شهرستان و باوین مورد3گاه

است.شدهگزارشرانندگیتصادفاتازناشیفوتیینرکمت

کل قانونیمدیر صرفپزشکی اینکه به اشاره با مراکزمازندران به که مصدومینی آمار قانونیًا اظهارپزشکی است شده ثبت سازمان این در میشود ارجاع

امسال، ماه شش در و6داشت: به485هزار رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت رقم این که کردند درصد28مراجعه

داشت.کاهش

سا فرهنگ امر در میتوانند استان اجرایی دستگاههای شد: یادآور استان اجرایی مقام آمارهایزاین از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی پیشگیرانهزیربا ی

باشند.مؤثررانندگیحوادثدرمصدومینوکشتههاآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایو

آنالینجمجامنیوز،شمالیرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۰۲-۹۹/۰۷/۳۰(یافتکاهشدرصد۱۷مازندراندرفوتبهمنجرتصادفات

طیرسا استان این جادهای تصادفات کشتهشدگان تعداد مازندران قانونی پزشکی - ایرنا - را۶ی امسال گذشته۲۹۳ماهه سال مشابه مدت به نسبت که کرد اعالم کاهش۱۷نفر درصد
میدهد.نشان

عمومی روابط چهارشنبه روز گزارش قانونیبه مدتپزشکی این در رانندگی تلفات مجموع از بقیه۲۴۳، و همچنینزنفر و بودند جاده۲۰۴ن تصادفات در نفر

دادند.دستازراجانشانیرشهدرونمحورهایدرنیزنفر۸۹وروستاییراهویرشهبرونهای

ساربیشت به مربوط مازندران در رانندگی تصادفات از ناشی فوتی بارین با۴۷ی آمل هم آن از پس و با۴۵نفر بابل و گل۳۵نفر شهرستان . است درونفر گاه

داشت.راقربانیانآمارینرکمتفوتیسهبامازندراننقطهینرتشرقی

مصدوماندرصدی۲۸کاهش

قانونی مصدومانپزشکی آمار که۶درمازندران را امسال مراکزماهه قانونیبه ،پزشکی شدند و۶ارجاع مشابه۴۸۵هزار مدت به نسبت که کرد اعالم نفر

است.داشتهکاهشدرصد۲۸قبلسال

شدند.مصدومنیزنفر۶۶۳هزار۱۴وباختندجاناستاندررانندگیحوادثاثردرنفر۶۴۰گذشتهسالمازندرانقانونیپزشکیآمارطبق

انتظامی نیروی رسمی آمار اساس م۹۰تا۷۰بر علت تصادفاتردرصد آسیبهای و باگها کردن صحبت جلو، به توجهی بی است. انسانی خطای از ناشی

میشود.محسوبرانندگیهنگامانسانیخطاهایینرمهمتجملهازچپبهانحرافباال،سرعترانندگی،هنگامکردنشوخیوخوردنغذاموبایل،

دارای قالب۵۸مازندران در کوچک از۲۲شهر بیش و است و۵۵شهرستان میلیون سه حدود جمعیت از نف۳۰۰درصد شهرهزار نقاط در هم استان یری

کنند.میزندگی

مازندپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

انمازندردرایجادهتلفاتصدیدر17کاهشنیوز:تین|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۴۷-۹۹/۰۷/۳۰(مازندران)(رانندگیتصادفاتمصدومیندرصدی28کاهشمازندران؛قانونیپزشکیکلمدیرعباسی

امسال، ماه شش در داشت: اظهار است شده ثبت سازمان این در شود می ارجاع قانونی پزشکی مراکز به که مصدومینی آمار صرفا اینکه به اشاره با مازندران قانونی پزشکی کل مدیر
داشت.کاهشدرصد28قبلسالمشابهمدتبهنسبترقماینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبهرانندگیحوادثمصدومنفر485وهزار6

سا فرهنگ امر در توانند می استان اجرایی های :دستگاه شد یادآور استان اجرایی مقام آمارهایزاین از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی پیشگیرانهزیربا ی

باشند.موثررانندگیحوادثدرمصدومینوهاکشتهآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایو

یرسالجاماهششطیرانندگیتصادفاتازناشیفوتی293

کل قانونیمدیر تعدادپزشکی امسال ماهه شش در : گفت (293استان مابقی243نفر و بهزمرد نسبت رقم این که باختند جان رانندگی تصادفات اثر بر ن)

داشت.کاهشدرصد17قبلسالمشابهمدت

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبه شهپزشکی برون محور ) محورها کلیه در اینکه بیان با عباسی علی ،دکتر شهرمازندران برون ، )ری روستایی راه ، ی

،تص بودیم آمار کاهش شهرشاهد برون های جاده : کرد باریح روستایی راه و شه204ی درون محور و بارمورد ثبت89ی به آن در تصادف از ناشی فوتی

رسید.

شهرهاینرکمتوینربیشت

بیشت گزارش، این اساس ساربر های شهرستان به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین با47ی آمل با45، بابل بیشت35و گلرمورد شهرستان و گاهوین

است.شدهگزارشرانندگیتصادفاتازناشیفوتیینرکمتمورد3با

)۱۱:۲۳-۹۹/۰۷/۳۰(باختندجانمازندرانرانندگیتصادفاتدرنفر293اخیر؛ماه6در

دادند.دستازراخودجانیرجاسالنخستماه6درمازندراندررانندگیتصادفاتاثردرنفرنا293-(پانا)یرسا

آمار قانونیطبق درپزشکی امسال6مازندران، شامل293ماهه و243نفر مشابهز50مرد مدت به نسبت رقم این که باختند جان رانندگی تصادفات اثر بر ن

است.داشتهکاهشدرصد17قبلسال

مدی عباسی قانونیکلرعلی شهپزشکی برون محورهای تمامی در اینکه بیان با برونشهرمازندران، تصری، بودیم، آمار کاهش شاهد روستایی راه کرد:ری، یح

رسید.»ثبتبهآندرتصادفازناشیفوتی89بایرشهدرونمحورومورد204باروستاییراهویرشهبرون«جادههای

بیشت گزارش، این اساس ساربر های شهرستان به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین با47ی آمل با45، بابل بیشت35و گلرمورد شهرستان و گاهوین

است.شدهگزارشرانندگیتصادفاتازناشیفوتیینرکمتمورد3با

رانندگیتصادفاتمصدوماندرصدی28کاهش

کل قانونیمدیر مراکزپزشکی به که مصدومینی آمار صرفا اینکه به اشاره با قانونیمازندران «درپزشکی گفت: است، شده ثبت سازمان این در میشود ارجاع

امسال، ماه و6شش به485هزار رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت رقم این که کردند کاهش28مراجعه درصد

داشت.»
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یادآو استان اجرایی مقام فرهنگساراین امر در میتوانند استان اجرایی دستگاههای که کرد آمارهایزی از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی یزیربا

باشند.موثررانندگیحوادثدرمصدومینوهاکشتهآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایوپیشگیرانه

نیوزسکانخبر،دوربینمازند،پیامالبرز،سبزشهر،تیترآنالین،تجارتآنالین،یرهمشهیرخبپایگاهآزادی/عصرروزنامهدیگر:منابع

)۱۱:۱۴-۹۹/۰۷/۳۰(کرمانشاهدرکربنکسیدومنگازبامسمومیتاثربرنفر13باختنجان

.کرداشارهامسالابتدایماههششدراستاندرکربنکسیدومنگازبامسمومیتاثربرنفر13باختنجانبهکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدیکنا:رحوادث

گزارش مدیربه خانی سلیم ، قانونیکلرکنا باختنپزشکی جان به اشاره با کرمانشاه من13استان گاز با مسمومیت اثر بر ششونفر در استان در کربن کسید

بسیا فوت شاهد بسیار هشدارهای رغم علی ساله هر متاسفانه : گفت امسال ابتدای منرماهه گاز استنشاق اثر در افراد گازوی این با مسمومیت و کسیدکربن

هستیم.

من گاز : گفت دشواواو کار آن تشخیص واقعا و است بو بی و رنگ بی گاز یک کربن گازرکسید این وجود میتوان افراد در عالئم برخی روی از تنها و است ی

داد.تشخیصرامحیطدر

س ضعف، سردرد، قراراو بی منرگیجه، گاز با مسمومیت عالئم جمله از را ... و دید کاهش استفراق، تهوع، تشخیصوی، با افراد افزود: و کرد عنوان کربن کسید

برسانند.آزادهوایوبازفضایبهراخودوشدندمسمومیتدچارکهبدانندبایدعالئماین

و نمیشود مسمومیت عالئم متوجه فرد خواب در که چرا میدهند، دست از را خود جان خواب در همگی خاموش قاتل این قربانیان متاسفانه افزود: خانی

میدهد.دستازراخودجانساعتچندازپسنهایتدروشدهسنگینرفتهرفتهاوخواب

من گاز با مسمومیت از نجات راه تنها گرمایشیوخانی وسایل از افراد اگر داد: ادامه و دانست استاندارد سوز گاز و گرمایشی وسایل از استفاده را کربن کسید

بود.نخواهیمچنینیاینتلخاتفاقاتشاهدقطعاکنند،نصبدرستشیوهبهراآنکنندمیاستفادهاستاندارد

استاندارد و درست شیوه به حتما و کرده استفاده استاندارد وسایل از باید افراد گفت: گرمایشی وسایل از استفاده افزایش و سرما فصل شروع به اشاره با او

.نباشیمامسالزمستانوپاییزدرکربنکسیدومنگازقربانیانآمارافزایششاهدتاکنندنصبراوسایلاین

شهرتیتریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۲۶-۹۹/۰۷/۳۰(بویراحمدوکهگیلویهدرپزشکیقصوردرصدی37افزایشاستان:قانونیپزشکیکلرمدی

مدی بویراحمد و مدترایسنا/کهگیلویه به نسبت استان قانونی پزشکی مراکز در پزشکی قصور و درمان کادر از شکایت با های پرونده گفت: بویرحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی کل
است.یافتهافزایشدرصد37گذشتهسالمشابه

باختندجانانمازندرگیداننرتصادفاتدرنفر293پانا:|خبرخبرادامهادامه
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در افزود: خبرنگاران جمع در امینی" امسال6"کامروز نخست مط33ماهه پزشکی قصور قانونی،رپرونده پزشکی کمیسیون در بررسی از پس که بود 18ح

اند.شدهبرائترایمنجربهپرونده15ومحکومیتمنجربهپرونده

با عمومی پزشکان کرد: تصیح پرستا6وی شاغلین و پرستاران بارپرونده، با4ی زایمان و زنان متخصصین و بیشت3پرونده خصوصرپرونده در را شکایت ین

داشتند.پزشکیقصور

قانونیکلرمدی قبلپزشکی سال مشابه مدت در کرد: اظهار بویرحمد و که25کهگیلویه ایم داشته استان سطح در پزشکی قصور رای13پرونده منجربه پرونده

است.شدهبرائترایمنجربهپرونده12ومحکومیت

طی کرد: بیان امینی ایسنا، گزارش مراکز6به در پزشکی قصور و درمان کادر از شکایت با های پرونده امسال نخست قانونیماهه بهپزشکی نسبت استان

است.یافتهافزایشدرصد37گذشتهسالمشابهمدت

پیامانتهای

ایرانروزنامهدیگر:منابع

)۱۹:۱۳-۹۹/۰۸/۰۲(بویراحمد)و(کهگیلویهاستمساعدمصدوم8حالروز/یکدرگرفتگیزگادوگزارش

است.خوبمصدومانحالکهشدگزارشبویراحمدشهرستاندرگرفتگیزگامورددوامروز

گا از ناشی فوتیهای در بویراحمد و کهگیلویه استان میگویند آمارها چه آن طبق یاسوج از ملت راه گزارش رازبه کشور دوم رتبه جمعیت به توجه با گرفتگی

است.دادهاختصاصخودبه

اند.دادهدستازتاکنونراخودجاناستاندرگرفتگیزگااثربرنفر3قانونیپزشکیآماردرکهنگذشتهپاییزفصلازماهییکهنوز

فو و حوادث مدیر خصوص همین در ساعتراما امروز میگوید: استان پزشکی های م8/30یت با گزارش طی اورژانسرصبح مسمومیت115کز بر مبنی یاسوج

شد.اعزامحادثهمحلبهدشتروم115اورژانسپایگاهبالفاصلهدشترومروستایدرکربنکسیدومونگازباخانوادهیکاعضایازنفر6

اورژانس های تکنسین رسیدن محض به داد: ادامه م115جلیل به انتقال به نیاز خوشبختانه و انجام مصدومین برای اولیه درمانی و حمایتی اقدامات کزر،

نبود.درمانی

ساعت راس افزود: گاز4جلیل با نفر دو مسمومیت بر مبنی دوم گزارش اورژانسcoعصر پایگاه بالفاصله یاسوج شهر شد.رشه15در اعزام حادثه محل به ی

اورژانس اورژانس115رئیس نیروهای رسیدن محض به بالفاصله داد: ادامه به115استان بیشتر درمانی های مراقبت جهت و انجام اولیه درمانی اقدامات ،

شدند.دادهانتقالدرمانیکزرم

احمدبویروکهگیلویهدرشکیپزقصورصدیدر37ایشافزاستان:قانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۰:۳۸-۹۹/۰۸/۰۱(بویراحمد)و(کهگیلویهایراندرایران

سال2مدتبهآذرماهاولازترالصیدممنوعیت

محیط فراکسیون رئیس زمین: ایران طزگروه از قبل چندی که مجلس دریست آیش صیدرح موقت کردن «تعطیل بر مبنی فراکسیون این تصمیم و یا

مدت به آذرماه اول از ترال صید گفت: بود، داده خبر پیگی2ترال» از «پس نوشت: توئیترش رسمی صفحه در رفیعی سمیه شد. ممنوع بیوقفهرسال یهای

محیط بیدزفراکسیون حمایتهای و محیطریست به شدیدی ضررهای که ترال صید متعال خداوند لطف به مجلس، محترم رئیس دزیغ اقتصادریست و یا

امر.»ایندرمتخصصمهمکارانهمهبهجانانهقوتخداعرضشد.ممنوعسال2مدتبهآذرماهاولازبود،زدهبومیان

محیط فراکسیون طزرئیس از پیش چندی مجلس (استراحریست آیش دتح خبرر) ترال» صید موقت کردن «تعطیل بر مبنی فراکسیون این تصمیم و یا

بود.داده

بویراحمدوکهگیلویهدرپزشکیقصوردرصدی37افزایش

مدی - قانونیکلریاسوج مراکزپزشکی در پزشکی قصور و درمان کادر از شکایت با هایی پرونده گفت: بویراحمد و قانونیکهگیلویه بهپزشکی نسبت استان

است.یافتهافزایشدرصد37گذشتهسالمشابهمدت

در افزود: خبرنگاران جمع در امینی» امسال6«کامروز نخست مط33ماهه پزشکی قصور قانونی،رپرونده پزشکی کمیسیون در بررسی از پس که بود 18ح

و محکومیت منجربه تص15پرونده وی اند. شده برائت رأی منجربه بارپرونده عمومی پزشکان کرد: پرستا6یح شاغالن و پرستاران بارپرونده، و4ی پرونده

با زایمان و زنان بیشت3متخصصان مدیرپرونده داشتند. پزشکی قصور خصوص در را شکایت قانونیکلرین مدتپزشکی در کرد: اظهار بویراحمد و کهگیلویه

است.شدهبرائترأیبهمنجرپرونده12ومحکومیترأیبهمنجرپرونده13کهایمداشتهاستانسطحدرپزشکیقصورپرونده25قبلسالمشابه

طی کرد: بیان مراکز6امینی در پزشکی قصور و درمان کادر از شکایت با هایی پرونده امسال نخست قانونیماهه سالپزشکی مشابه مدت به نسبت استان

است.یافتهافزایشدرصد37گذشته

مازندراندربیکار»بدون«روستایحرطاجرای

طرسا - مری بخش روستای سه در بیکار بدون روستای خبزکرح گزارش به شد. اجرایی مازندران استان کارآفرگزاری صندوق مدیر صداوسیما امیدری ینی

ط اجرای گفت: «وارمازندران روستاهای در کنون تا پایلوت بهصورت استان در بیکار بدون روستای نورزح شهرستان «ورازان» و محمودآباد «اسکنده» و یک»

ط این در افزود: محمدی گل شد. بیکاراجرایی نقشه براساس سرمایهگذارح روستا، هر ظرفیت و بلکهری شود، تقویت روستاها ظرفیت تنها نه تا میشود ی

باشیم.شاهدنیزرایربیکاکاهش

ط این در گفت: طراو و مشاغل همچنین و کردگان تحصیل با اولویت ابتدا بارح که است اقتصادی طبیعیزحهای طور به و دارد همخوانی روستا بوم یست

ماست.اولویتمعموالنگلخانهایتولیداتویردامدای،زکشاورمازندراندر

میشود؟غیبجرکدرزبالهسبدهایچرا

شهرک خدمات معاون - شهردارج کری ساعتری رأس زباله گذاشتن بیرون به چندانی توجه شهروندان از برخی اینکه بیان با همین9ج به گفت: ندارند، شب

است.کردهمسکونیواحدهایمقابلزبالهسبدهایحذفبهاقدامیرشهردادلیل

ط اجرای به اشاره با همتی اصغر علی ایسنا گزارش منربه درب از زباله سبدهای حذف ساعتزح به چندانی توجه شهروندان از برخی کرد: اظهار شهروندان ل

میکنند.اقدامکاراینبهنسبتشب9بجزساعاتیدروندارندخودلزمناازبیرونبهزبالهانتقالبرایشدهمشخص

امر این که باشیم مسکونی واحدهای مقابل سبدهای در زباله انباشت شاهد روز شبانه مختلف ساعات در شده باعث مسأله این به بیتوجهی داد: ادامه وی
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میکند.بازگردیزبالهافزایشبرایراراهآلودگیانتشاربرعالوه

شهردا داد: توضیح کروی بصری سیمای تلطیف هدف با کردهرج مسکونی واحدهای مقابل زباله سبدهای حذف به اقدام پیش چندی از خیابانها و کوچه ی

ط این اجرای روش به اشاره با مسئول این ساعتراست. رأس را خود زبالههای باید شهروندان سبدها این حذف با گفت: من9ح درب بگذارندزجلوی خود ل

کنند.اقدامخیابانانتهاییاابتدامکانیزهسطلهایبهآنهاانتقالوجاییجابهبهنسبتشبشیفتپاکبانانتا

نیستجمعیتبامتناسباستاناینیرعشایاموراعتبارایالم:استاندار

عشای حوزه به تخصیصی اعتبار گفت: ایالم استاندار - محرومیترایالم و جمعیت نسبت به اعتبارات است الزم و نیست عشایر جمعیت با متناسب استان ی

یابد.افزایشاستان

میراخو بهرام با دیدار در سلیمانیدشتکی قاسم ایرنا، مدیربهگزارش توسعه معاون عشایری امور سازمان منابع و امورریت اعتبارات افزایش خواستار کشور ی

عشایرعشای جمعیت درصد پنج از بیش ایالم استان افزود: و شد استان توری در که حالی در داراست را کشور حدودزی بودجه تخصیص و اعتبارات 2.5یع

است. کرده پیدا اختصاص بودجه استان به و9درصد عشای736هزار بررخانوار بالغ جمعیتی با قالب6ی در نفر و12هزار ایالم32ایل استان در طایفه

دارد.وجود

دارند.قرارایالماستاندررأسهزار400ومیلیونیکباکشوردامیجمعیتدرصد6.5وعشایرجمعیتدرصدپنج

شدتعطیلالبرزرانندگیآموزشکالسهای

خبرداد.استانایندرکرونابهابتالیشزافبهعلترانندگیآییننامهآموزشکالسهایتعطیلیازالبرزرانندگیوراهنماییپلیسرئیسج-رک

ش غالمعلی سرهنگ ایرنا باشدربهگزارش قرمز حالت در همچنان البرز استان وضعیت چنانچه و داشت خواهد ادامه آینده هفته پایان تا تعطیلی این گفت: ق

میشود.تمدید

درمیدان آزمون محل به میتوانند هنرجویان الفبا حروف ترتیب به و است باقی خود قوت به رانندگی عملی و آییننامه آزمونهای که کرد خاطرنشان وی

اکنونکنند.اقدامآزمونارائهبهنسبتومراجعهجرکسپاه

است.فعالالبرزدراستانرانندگیآموزشگاه62

است.شدهکرونایراضطراوفوقالعادهوضعیتواردگذشتههفتهازالبرزاستان

)۰۸:۴۸-۹۹/۰۸/۰۳(قانوئیپزشکیبهکارحوادثازناشیمصدومانمراجعهدربویراحمدوکهگیلویهپنجمرتبه

کشورمدی پنجم رتبه قانوئی پزشکی به کار از ناشی مصدومان مراجعه در بویراحمد و کهگیلویه گذشته سال گفت: بویراحمد و کهگیلویه استان قانونی پزشکی اختصاصرکل خود به را ی
داد.

گفت در امینی دروکامروز کرد: اظهار بویراحمد و کهگیلویه استان در آن از ناشی مصدومان و کار حوادث آمار خصوص در یاسوج در فارس خبرنگار با 6گو

است.شدهارسالاستانقانونیپزشکیبهپروندهمورد183تعدادامسالنخستماهه

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی استان در کار حوادث از ناشی مصدومین به مربوط پرونده تعداد این از داد: ادامه و179استان آقایان بودهاند.4نفر خانمها نفر

و مشابه مدت به نسبت کار از ناشی حوادث و مصدومان آمار در گفت: قبل سال مشابه مدت به نسبت آمار این مقایسه با گذشته6وی سال اول 4.2ماهه

احمد)بویرو(کهگیلویهانایردرانایران:ایر|خبرخبرادامهادامه
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است.بودهگذشتهسالدرکشورپنجمرنبهجمعیتنسبتبهمااستانیرکشورتبهوهستیمشاهدراکاهشدرصد

82009پیام/انتهای

)۱۶:۲۳-۹۹/۰۷/۳۰(کشوردربویراحمدوکهگیلویهگرفتگیگازدومرتبهخبرداد؛استانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی بویراحمد و آمارایسنا/کهگیلویه سالنامه طبق گفت: بویرحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی بهرکل نسبت را کشور دوم رتبه بویراحمد و کهگیلویه استان کشور، قانونی پزشکی ی
دارد.گرفتگیگازبارابطهدرجمعیت

طی افزود: خبرنگاران جمع در امینی" جا6"کامروز سال نخست مشابه3یرماهه مدت در که است حالی در این ایم داشته استان سطح در گرفتی گاز مورد

است.بودهموردیکقبلسال

کنند.چکراخودیربخاهایلولهوکردهاحتیاطسوزگازوسایلازاستفادهدرمردمیمرداقرارسرمافصلدراینکهبهتوجهباکرد:یحرتصوی

قانونیکلرمدی گذشتهپزشکی سال در کرد: اظهار بویراحمد و در12کهگیلویه مورد یک که ایم داشته استان سطح در گرفتگی گاز از ناشی فوت ماهه6مورد

است.دادهخربودسرمافصلکهسالدومماهه6درمورد11وسالنخست

آما سالنامه طبق کرد: تاکید امینی ایسنا، گزارش قانونییربه گاپزشکی با رابطه در جمعیت به نسبت را کشور دوم رتبه بویراحمد و کهگیلویه گرفتگیزاستان

دارد.

پیامانتهای

کنارملت،راهیرخبپایگاهفارس/خبرنگاران،باشگاهسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۸:۱۲-۹۹/۰۸/۰۲(نفر8گرفتگیزگابویراحمد/وکهگیلویهدرکربن»اکسید«مونوطعمبابدروز

است.دادهاختصاصخودبهراکشوردومرتبهجمعیتبهتوجهباگرفتگیزگاازناشیفوتیهایدربویراحمدوکهگیلویهاستانمیگویندآمارهاچهآنطبق

خب گزارش گارگزاربه از ناشی فوتیهای در بویراحمد و کهگیلویه استان میگویند آمارها چه آن طبق یاسوج از فارس دومزی رتبه جمعیت به توجه با گرفتگی

است.دادهاختصاصخودبهراکشور

اند.دادهدستازتاکنونراخودجاناستاندرگرفتگیزگااثربرنفر3قانونیپزشکیآماردرکهنگذشتهپاییزفصلازماهییکهنوزفارس؛گزارشبه

قانوئیشکیپزبهکارحوادثازناشیمصدوماناجعهمردراحمدبویروکهگیلویهپنجمرتبهس:فار|خبرخبرادامهادامه
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فو و حوادث مدیر خصوص همین در ساعتراما امروز میگوید: استان پزشکی های م8/30یت با گزارش طی اورژانسرصبح مسمومیت115کز بر مبنی یاسوج

شد.اعزامحادثهمحلبهدشتروم115اورژانسپایگاهبالفاصلهدشترومروستایدرکربنکسیدومونگازباخانوادهیکاعضایازنفر6

اورژانس های تکنسین رسیدن محض به داد: ادامه م115جلیل به انتقال به نیاز خوشبختانه و انجام مصدومین برای اولیه درمانی و حمایتی اقدامات کزر،

نبود.درمانی

ساعت راس افزود: گاز4جلیل با نفر دو مسمومیت بر مبنی دوم گزارش اورژانسcoعصر پایگاه بالفاصله یاسوج شهر شد.رشه15در اعزام حادثه محل به ی

اورژانس اورژانس115رئیس نیروهای رسیدن محض به بالفاصله داد: ادامه به115استان بیشتر درمانی های مراقبت جهت و انجام اولیه درمانی اقدامات ،

شدند.دادهانتقالدرمانیکزرم

82009پیام/انتهای

کنارآنالین،جمجامیرخبپایگاهدیگر:منابع

نخستماهه6طیبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیسوانحازناشیفوتدرصدی27کاهشداد؛خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی
)۱۴:۲۵-۹۹/۰۸/۰۱(امسال

مدی بویراحمد و گذشتهرایسنا/کهگیلویه سال مشابه مدت به نسبت استان سطح در رانندگی سوانح از ناشی فوت گفت: بویرحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی کاهش27.56کل درصد
است.داشته

جا سال ابتدای از افزود: خبرنگاران جمع در امینی" شهر"کامروز پایان تا ماهری و2یور که108هزار ایم داشته استان در رانندگی سوانج از ناشی مصدوم نفر

است.داشتهکاهشدرصد27قبلسالمشابهمدتنسبتتعداداین

تص وروی هزار بویراحمد شهرستان کرد: گچساران313یح کهگیلویه273مورد، بهمئی418مورد، دنا43مورد، و اند.63مورد داده اختصاص خود به را مورد

قانونیکلرمدی آماپزشکی سالنامه طبق کرد: اظهار بویرحمد و قانونییرکهگیلویه درپزشکی جمعیت به نسبت را کشور چهارم رتبه استان گذشته سال طی

است.دادهاختصاصخودبهرانندگیسوانحازناشیمصدومانبارابطه

در کرد: تاکید امسال6امینی نخست که92ماهه ایم داشته بویراحمد و کهگیلویه استان سطح در رانندگی سوانح از ناشی م36.2فوت از غیرردرصد های گ

است.دادهاختصاصخودبهرااستانطبیعی

است.داشتهکاهشدرصد27.56گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتفوتیتعداداینکرد:بیانوی

اند.بودهخانمنفر13وآقانفر79استاندررانندگیسوانحازناشیفوت92مجموعازکرد:یحرتصبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی

کرد: اظهار بویراحمد،60امینی شهرستان در استان رانندگی سوانح های فوتی از گچساران،14نفر شهرستان در و15نفر کهگیلویه شهرستان در در3نفر نفر

نفر8فتگیگرگازاحمد/بویروکهگیلویهدرکربن»کسیدا«مونوطعمبابدروزس:فار|خبرخبرادامهادامه
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اند.رسیدهثبتبهبهمئیشهرستان

آما سالنامه طبق کرد: خاطرنشان وی ایسنا، گزارش قانونییربه رتبهپزشکی بویراحمد و کهگیلویه استان در رانندگی سوانح از ناشی فوت خصوص 8در

ایم.داشتهرایرکشو

پیامانتهای

نیوزمنجیلانتخاب،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۱:۳۸-۹۹/۰۸/۰۳(بویراحمد)و(کهگیلویهتوصیهها+کروناازماهرترشکارچیمیدهد؛نشانبررسیها

را خود شکارهای کرونا از آرامتر و نشسته کمین در نیز خاموشی قاتل دیگر سوی در ستاند می آدمیان جان و زند می شبیخون گذشته از قدرتمندتر کرونا که پاییز سرد روزهای این در
رقابتند.درخودقربانیانشمارافزایشبراییرکارزادرقاتلدواینومیکشدآغوشبه

و نشسته کمین در نیز خاموشی قاتل دیگر سوی در ستاند می آدمیان جان و زند می شبیخون گذشته از قدرتمندتر کرونا که پاییز سرد روزهای این در ؛ کبنا

رقابتند.درخودقربانیانشمارافزایشبراییرکارزادرقاتلدواینومیکشدآغوشبهراخودشکارهایکروناازآرامتر

پایی خنک و سرد فصل کبنا، گزارش بخازبه گرم شعلههای است رسیده راه از اینری گاهی اما میبرد یاد از را چیز همه داغ چای استکان یک هوس و ی

میشود.جانبالیهوس،باهمراهبخشلذتگرمای

گا کربن، مونواکسید سزگاز و میشود افراد مسمومیت سبب آن، نشت صورت در که بوده سمی و رنگ بی بو، بی قفسهری در شدید درد بیحالی، تهوع، گیجه،

دارد.دنبالبهراسینه

است.دادهاختصاصخودبهراییرنامقاتلیاوخاموشقاتلجملهازمختلفیلقبهایدلیلهمینبهواستینرآفخطربسیارگازاین

میکشاند.گرمکامبهراپیروجوانکودک،رحمانهبیکهداردناخواندهایمهمانگذشتهسالهایازمتفاوتترامسالسردفصلدیگرسویاز

کالنت حسین گفته چشمگیربه رشد کرونا انتقال افزایش و انتقال سرعت بویراحمد و کهگیلویه استاندار بیماری این شیوع روند چنانچه داشته، کنتری لری

شد.خواهیممواجهبحرانباوافتادخواهیمدردسربهنشود

بیما شیوع میزان اخیر ماههای در گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه کوویدررییس کشور19ی به نسبت استان است.2در یافته افزایش برابر

است.رسیدهنفر190بهاستاندرکروناقربانیانشمارداشت:اظهارماهآبان2جمعهروزپناهیزدانپرویز

میکند.ناپذیراجتنابراگرمایشیوسایلازاستفادهسردسیرش،سرمایسوزواستیرگرمسیویرسردسیاستانیبویراحمدوکهگیلویه

آمد.بیرونموفقگرفتگیزگاوکروناکارزارایندربودمراقببایدکروناییشرایطایندر

شدهاند.مبتالکروناویروسییربیمابهاستاندرنفرهزار12حدودتاکنونبررسیهاینرآخاساسبر

و میگیرد صورت کمتر هوا تهویه پنجرهها بستن علت به استان سردسیر مناطق در کرد: عنوان بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه بهداشت معاون

مییابد.افزایشکرونایربیماگسترشاحتمال

بگذارند.بازکمیراپنجرههاودروکننداستفادهطبیعیتهویهازمردمداردامکانجاییتابایدکرد:بیانبانشیمهدیمحمد

نباشیم.کرفتگیگازازناشیفوتیهایشاهددیگرحداقلکرونایی،روزهایایندردرتاکنندبررسیرایربخالولههایویربخاکهخواستمردمازوی

امسالنخستماهه6طیاحمدبویروکهگیلویهدرگیداننرسوانحازناشیفوتصدیدر27کاهشایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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سردسی شهرستان اهالی از حسینی کهرمعصومه بویراحمد میگوید:2ی شده گرفتگی گاز قربانی یک2برادرش برای گذشته سال ماه ابان خالهام پسر و برادر

گرفت.راجانشانزغالدودازناشیسمیگازکاکانروستایدرسیبمانباغازنگهبانیوشبانهدورهمی

بود.ساله22یردیگوساله26آنهاازیکیکهبودبرادرانمفوتگذشتهماهآبانزندگیمانناگوارخبرواتفاقینردردناکتافزود:وی

تص برادررحسینی کرد: واقع26یح و ندارد اطالع خود پدر فوت از هنوز که دارد ساله یک کودک یک فوتسالهام گرفتگی گاز علت به بگوییم که است سخت ًا

است.کرده

گرفتگیگازدربویراحمدوکهگیلویهدومرتبه

قانونیکلرمدی گفت:پزشکی بویراحمد و گا6کهگیلویه از ناشی فوتیهای ، امسال نخست (زماه مونCOگرفتگی استانو) این در کربن که3کسید بوده نفر

است.یافتهافزایشگذشته،سالمشابهمدتدرفوتییکبامقایسهدر

جان گذشته، سال بویراحمد و کهگیلویه در کربن مونواکسید گاز با مسمومیت داشت: اظهار امینی که12کامروز گرفت را نیمه11شهروند در تعداد، این از مورد

افتاد.اتفاقسالدوم

رعایت بیشتر را احتیاط جوانب باید مردم باره این در که افتد می اتفاق سال دوم نیمه در گرفتگی گاز از ناشی فوتیهای و مسمومیت موارد بیشتر افزود: وی

کنند.

قانونیکلرمدی تصپزشکی بویراحمد و آمارکهگیلویه سالنامه اساس بر کرد: سالریح در رتبه98ی استان گرفتگی2، گاز از ناشی فوتیهای حوزه در را کشور

بیشت احتیاط باید بویراحمد و کهگیلویه استان مردم داد. اختصاص خود به جمعیت لحاظ به استانها دیگر به فصلرنسبت در گازسوز وسایل از استفاده در ی

باشند.داشتهسالسرد

بویراحمدوکهگیلویهدرگرفتگیزگامورد33/سرمافصلشروعباپزشکیتوصیههای

م فوررئیس و حوادث گذشتهرکز سال گفت: باره این در بویراحمد و کهگیلویه پزشکی منواکسیدکربن11یتهای گاز با مسمومیت براثر گذشته سال طی نفر

دادند.دستازراخودجان

منا و ساختمانها در گرمایشی وسایل از استفاده و سرما فصل شروع با هرساله گفت: جلیل وزمحسن امنیتی هشدارهای رعایت عدم دلیل به مسکونی، ل

هستیم.زمینهایندریرناگواحوادثدادنرویشاهدمیگیرد،صورتوطنانهمسویازوفوربهکهیهاییرسهلانگا

م مدیررئیس فورکز و حوادث مریت اینکه بیان با پزشکی منریتهای گاز با مسمومیت از ناشی موگ به را کربن عالیمرکسید گفت: کردهاند، تشبیه خاموش گ

من گاز با مسمومیت نشانههای منوو گاز با طوالنی تماس اثر در و شده نمایان افراد در متفاوت بسیار موارد شکل به میتواند کربن عالئمیوکسید کسیدکربن،

س سردرد، هوشیارشبیه سطح کاهش قلب، تپش استفراغ، تهوع، آلودگی، خواب و گوش وزوز ابتدا، در قلب ضربان شدید افزایش آسیبهایرگیجه، ی،

میدهد.خرگرمنهایتدروکماعصبی،سیستمبهدائمی

جل جهت افزود: مسئول بخارگیواین دودکش آیا که شویم مطمئن گرمایشی وسایل کردن روشن از قبل باید زمینه، این در ناگوار حادثه نوع هر بروز از یری

بخا بدنه به بخاردرست دودکش مسیر یا و شده متصل بخاری بدنه به گاز لوله اتصال اینکه یا و بوده باز گاری بخازی و گرفته صورت درستی به دارایری ی

است.استانداردشرایط

بخا نمودن روشن از پس که موضوع این به اشاره با بخارجلیل لوله لمس و گاز نشت گرفتن نظر در درری گفت: گرم، یا بوده سرد دودکش لوله آیا که ی

است.شدنپخشحالدرمحیطدرگازونمیشودانجامدرستیبهتهویهدودکش،بودنسردصورت

م مدیررئیس فورکز و حوادث پریت خوراک وسایل از استفاده افزود: استان پزشکی کازیتهای به گرمایش، برای بهرگیری طوالنی مدت به گاز روشنایی ی

دیوا آبگرمکنهای شوفاژ، مشعل بودن معیوب شومینه، دودکش در ضعف تهویه، بدون فضای در مناسبرخصوص دودکش که وقتی ویژه به زمینی، و ی

احمد)بویرو(کهگیلویهتوصیهها+کروناازماهرترچیشکارنیوز:کبنا|خبرخبرادامهادامه
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پا در خودرو گذاشتن روشن همچنین حمام، در آبگرمکن نصب ورنباشد، مضر گازهای نشدن تخلیه چنین هم محیط در مناسب و درست تهویه نبود کینگ،

است.گرفتگیگازاثربرگرمدالیلدیگرازگرمازا،وسایلدرفنینقصتازه،هواینشدنینزجایگ

بخا دودکش کرد: تاکید حداقلروی و مخصوص کالهک دارای باید پشتبام باالی دودکشهای و بوده بهتر باشد، مستقیم و کوتاهتر هرچه سانتیمتر75ی

باشند.باالتربامپشتسطحاز

من گاز با مسمومیت از ناشی جانی تلفات اینکه بیان با سالووی در اول ماهه شش طی در گفت: است، کننده نگران بسیار کربن تعداد1399کسید مورد33،

گاز با مسمومیت مCOگزارش ماهربه دوازده طی در چنین هم شدند، فوت صدمات شدت علت به نفر دو تعداد این از که، شده گزارش استان اورژانس کز

دادند.دستازراخویشجانبینایندرنفر11متاسفانهکهشدگزارشکربنکسیدومنگازبامسمومیتنفر282تعدادگذشتهسالدرگذشتهسال

مهمت و اولین حوادثی، چنین بروز صورت در کرد: خاطرنشان مونروی گاز با مسمومیت دچار که فردی نجات برای اقدام گاوین انواع سایر و کربن گرفتگیزکسید

اکسی رساندن گاژشده، دچار که فردی مشاهده محض به دلیل همین به است، فرد به تازه هوای و تازهزن هوای تا نموده باز را پنجرهها باید شده، گرفتگی

کرد.قطعوشناساییراگازنشتمنبعسپسنزدیک،پنجرهبهراگرفتهزگافردامکان،صورتدریاوشدهاتاقواردًایعرس

اورژانس با بالفاصله حادثهای چنین بروز صورت در داد: ادامه در115جلیل سالمندان و کودکان باردار، زنان به رسانی کمک شرایط، این در و شود گرفته تماس

بیشت بهتراولویت وضعیت که اطرافیانی تا شود گرفته بینی و دهان جلوی مرطوب دستمالی با بالفاصله ادامه در دارد، قرار گاری دچار دارند نشوندزی گرفتگی

شود.یرگیوجلافرادخفگیوآسپیراسیونازتانشوددادهگرفتهگازفردبهنوشیدنییاخوراکیهیچاورژانسرسیدنتاو

گا از ناشی فوتیهای در بویراحمد و کهگیلویه استان میگویند آمارها چه آن است.زطبق داده اختصاص خود به را کشور دوم رتبه جمعیت به توجه با گرفتگی

دادهاند.دستازتاکنونراخودجاناستاندرگرفتگیزگااثربرنفر3قانونیپزشکیآماردرکهنگذشتهپاییزفصلازماهییکهنوز

فو و حوادث مدیر خصوص همین در (راما امروز میگوید: استان پزشکی ماه2یتهای ساعت99آبان م8/30) با گزارش طی اورژانسرصبح یاسوج115کز

شد.اعزامحادثهمحلبهدشتروم115اورژانسپایگاهبالفاصلهدشترومروستایدرکربنکسیدومونگازباخانوادهیکاعضایازنفر6مسمومیتبرمبنی

اورژانس تکنسینهای رسیدن محض به داد: ادامه م115جلیل به انتقال به نیاز خوشبختانه و انجام مصدومین برای اولیه درمانی و حمایتی اقدامات کزر،

نبود.درمانی

ساعت رأس افزود: گاز4جلیل با نفر دو مسمومیت بر مبنی دوم گزارش اورژانسcoعصر پایگاه بالفاصله یاسوج شهر شد.رشه15در اعزام حادثه محل به ی

اورژانس اورژانس115رئیس نیروهای رسیدن محض به بالفاصله داد: ادامه به115استان بیشتر درمانی مراقبتهای جهت و انجام اولیه درمانی اقدامات ،

شدند.دادهانتقالدرمانیکزرم

احمد)بویرو(کهگیلویهتوصیهها+کروناازماهرترچیشکارنیوز:کبنا|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۳۹-۹۹/۰۷/۳۰(مسؤولینحمایتانتظارچشمبوشهراستانشمالقانونیپزشکیساختمان

است.داشتهیکیزفیپیشرفتدرصد30تنهاتاکنون97سالدرزنیکلنگازپسگناوهشهرستاندرواقعبوشهراستانشمالقانونیپزشکیساختمان

خب گزارش داردرگزاربه دیدگان حادثه و حادثهها با مستقیم رابطه که اداراتی از یکی گناوه، شهرستان از فارس قانونیی بوشهرپزشک استان شمال در است.

اداره یک تنها دارند قرار دیلم و گناوه شهرستانهای که قانونیجایی تاپزشک است شده باعث فضا کمبود و ندارد ساختمان هم، اداره همین اما دارد، وجود

بدهند.دستازخودیراداکارهایانجامجهترایادیزبسیارزمانطویلصفهایدروتنگفضاییدردیدگانحادثه

ساختمان ساخت قانونیعملیات سالپزشک در مانده97گناوه باقی اولیه حالت همان در همچنان سال سه از بعد و شد تعطیل آن سازه اتمام با اما شد آغاز

است.

است.شدهشهروندانرنجشباعثفضاکمبودامامیبردپیشبهراادارهایننیرویکباتنهاگناوهقانونیپزشکمسؤولیانرامیاسمادکتر

امی تشراسما سالن وجود عدم دلیل به متاسفانه داشت: اظهار رابطه این در مجبوریان اینکار، پرسنل و سریح یک ما مریم به را فوتیها از انتقالری استان کز

دهیم.

قانونیمسؤول کادرپزشکی نیروی تامین همچنین و ساختمان تجهیز و تکمیل گفت: گناوه قانونیشهرستان مردمپزشکی واقعی نیازهای از گناوه شهرستان

است.بوشهراستانشمال

ساختمان ساخت افزود: قانونیوی سالپزشکی از گناوه شهرستان در استان تاکنون97شمال و شد شروع ملی بودجه فی30با پیشرفت داشتهزدرصد یکی

شود.فراهممردمشأنخوردرساختمانییعتررسچههرمسؤولینحمایتبایمرامیدواکهاست

بیشت نیروی و پرسنل بیشتر، فضای ایجاد و ساختمان این تکمیل درصورت فارس، گزارش وجودربه به نیز را کمیسیون ایجاد شرایط که میشود جذب ی

میباشد).پزشکسهحداقلحضورمستلزمکمیسیونتشکیل(میآورد

ساخته پیش ساختمان قانونیدر اعتبارپزشک ندارد.چرا وجود کنندگان مراجعه برای امکاناتی هیچ قانونیگناوه تاکنونپزشک و است شده گرفته نادیده

باشند؟ضعفهااینپاسخگویبایدجایگاهیچهدروکسانیچهاست؟داشتهیکیزفیپیشرفتسالدوگذشتازپسدرصد30تنها

پیام/انتهای

)۱۱:۱۶-۹۹/۰۸/۰۱(همداندرساله30جوانگررکاگباررموآزادسقوط

کرد.سقوطیرگبارمطرزبههمداندرساختمانیک4طبقهازگرجوانرکایکگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدی
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داد.دستازراخودجانوسقوطساختحالدرساختمانیکچهارمطبقهازساله30گررکاایندیروزگفت:خبرایناعالمباکمالیآرتینایلنا،گزارشبه

کا نما حال در جوان این داد: ادامه رغمراو به اما میشود، منتقل بیمارستان به و سقوط ایمنی نکات نکردن رعایت و احتیاطی بی اثر در که بود ساختمان ی

میکند.فوتمذکورفرددرمانکادرتیمتالش

قانونیکلرمدی بیماپزشکی علت به سانحه بروز از پیش افراد از برخی گفت: همدان میشوندراستان کار سانحه دچار سپس باخته جان قلبی سکته جمله از ی

میشود.مشخصورصدموضوعاینپزشکیمعایناتدرکه

اکسیرکمالی کمبود و سوختگی سخت، جسم اصابت بلندی، از سقوط آوار، مهمتژیزش از را رعایترن با کرد: تاکید و بیان کار سوانح از ناشی فوت عوامل ین

یافت.خواهدکاهشسوانحاینایمنی

آنالینگررکانیوز،فرتاکنو،سالمروزنو،گرنیوز،رکاآنالین،جمجامپارسینه،کنا،ریرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهخبرآنالین،برنا،ایرنا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۳۲-۹۹/۰۸/۰۲(رضوی)خراسان(نیشابورقطارانفجارازقانونیپزشکیکتلخخاطراتمیشود/شکافیکالبدحقاینجا

تف هیچ که میدهد لذتی من به مظلوم یک حق احقاق لحاظ به شغل این چون دارم؛ دوست را کارم گفت: قانونی پزشک کهریک انسانی که دارد خوبی حس این نمیدهد، یحی
میکنیم.روشنرااینچنینواقعیتهاییکارمانباکهمابرایاستیرافتخاموارداینونرودبینازنیزحقشرفته،دنیاازمظلوم

خب گزارش دارگزاربه وحشت هم نامش شنیدن از که مکانی میخورد، رقم آن در ما از خیلی پایان نقطه که آمدهام جایی به امروز مشهد، از فارس اینجاری یم؛

قانونیسازمان آخپزشکی ایستگاه است، رضوی اینکهرخراسان به توجه بدون هم آن میآورد، آن به راه وسط از را ما از تعدادی روز هر تقدیر دست که ی

دا ادامه برای برنامه و هدف و آرزو دیگرچقدر آن عروسی، شب از هم یکی و میآورد در اینجا از سر پرواز پای از یکی همریم، یکی و کار محل مسیر در ی

گزارش!وخبریکتهیهحیندرشاید

است.همینجازندگیآخرکهمیآموزدمابهاینجاویربپذیراگرمبایدباشیکههممقامیوپستهردر

میخوانید.ادامهدرکهاستقانونیپزشکیگانهسهازمطلباولینرضویخراسانقانونیپزشکیبازرسیمسوولغروبی،ناصردکترباگووگفت

میآورند؟درقانونیپزشکیازسراجسادیچه

س بی که افرادی یا و میکنند فوت مسمومیتها و حوادث تصادفات، اثر بر که فوترافرادی هر کلی طور به و میکنند فوت عمومی معابر در یا هستند پرست

شود.میدادهارجاعقانونیپزشکیبهطبیعیغیر

میشوند؟شکافتههمشوندمیفوتبیمارستانهادرکهاجسادیآیا

مشک و نامشخص فوت که صورتی وقوعودر بر دال شواهد و عالئم ولی برسد بیمارستان به شده فوت است ممکن اینکه و باشد، مسمومیت اثر بر یا ک

دهیم.انجامنمیتوانیمقاضیدستوربدونراکاراینامامیگیردانجامشکافیکالبدقاضینظرتحتمواردایندرباشدجنایت

دارند؟سرنوشتیچهالهویهمجهولوناشناساجساد

نگا انگشت جنایی دایره ما هماهنگی با و شده تعیین فوت علت و میشود انجام معاینات اجساد این روی نمونهربر و میدهد انجام برمیداDNAی یم.ررا

نگهدا نمونهها و سوابق ولی میشود. انجام دفن قضایی دستور با نکند مراجعه کسی زمانی بازه یک در که صورتی کسیردر یا بستگان که زمانی هر تا شده ی

اس هفته یک غربی کشورهای در البته است( ماه یک حداقل زمانی بازه این و بدهیم مطابقت و شود قاضیتپیدا و میشود داده ارجاع قاضی به سپس و (

همداندرلهسا30جوانگرکارگبارمروادآزسقوطایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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شهردا به جسد بعد میدهد؛ دفن تشردستور با و ارجاع هری میشود. دفن رضا بهشت در شرعی مراسم شهردازیفات با قانون طبق هم دفن دولترینه و ی

است.

دارند؟ینهزهمتوفیخانوادهبرایشوندمیدادهارجاعقانونیپزشکیبهکهاجسادی

برای سال هر ابتدای س67در افراد معاینات و آزمایشات مانند میدهیم ارائه ما که قضاییهرخدمتی قوه سوی از غیره و کمیسیون روانپزشکی، و فوتی پایی،

کند.یزروادولتخزانهبهراتعرفهلیستآنطبقبایدقانونیپزشکیومیشودارائهتعرفهلیستیک

هستندزندهافرادقانونیپزشکیمراجعاتدرصد95تا93

میدهید؟توضیحپاییرسافرادمورددرنیستند؛اجسادفقطشمامراجعینهمهپس

حدود متوسط طور به بین7تا5بله، و اجساد ما مراجعین س95تا93درصد افراد وردرصد تصادفات و کار حوادث اثر بر که ما زنده مراجعین است، پایی

میکنند.مراجعهمابهسنتعییندرخواستنیزودرمانیقصورازشکایتیاشدهاند،آسیبدچارحرجوضرب

بودهاند خودشان اعمال مسئول جرم ارتکاب هنگام در آیا شود معلوم تا میگیرند قرار ما روانپزشکی معاینات مورد هم میروند زندان به که مجرمینی همچنین

هستند.روانیاختالالتدچاریا

استسنتعیینبرایقانونیپزشکیمراجعاتازوسیعیطیف

دارند؟سنتعییندرخواستقانونیپزشکیازکسانیچه

بز شان شناسنامه سن دارند ادعا و بدهند تغییر را خودشان شناسنامه میخواهند که هستند افرادی ما زنده مراجعین از وسیعی ازرطیف کوچکتر یا گتر

میکنیم.اعالمراآنهاواقعیسندقیق،پزشکیآزمایشاتیقرطازماوکنندمراجعهقانونیپزشکیبهدادگاهدستوربابایدمواردایناست،خودشان

اید؟دادهانجامیحرتشوشکافیکالبدهمخودتانشماآیا

بودم.یحرتشسالنرئیسسال19منچونیادزخیلی

چیست؟شماکارمورددراطرافیانحس

که میشوند متوجه و میگیرد انجام کار علمی استانداردهای و اصول اساس بر میبینند که مدتی از بعد ولی هستند ما و خانواده سالمت نگران ابتدا در

میشود.برطرفنگرانیهانداردیرخط

بفرمایید؟راداشتهایدحضورآندرسالهااینطیکهحوادثیینرمهمت

ت گاز انفجارلوله نیشابور، قطار حادثه هواپیما، سقوط اینرسه بودند، پرواز داخل در ایرانی ورزشی تیم یک که قرقیزستان کشور در هواپیما سقوط و کمنستان

سال در نفرهر1385اتفاق چهار تیم اعضای از یکی من و داد قانونیخ تیمپزشکی مسئول عمدتا و داشتم حضور بم زلزله در همچنین بودم؛ پزشکیایران

بودم.قانونی

بگویید.بیشتربرایماننیشابورقطارانفجارحادثهازلطفا

فضل بهشت آرامستان در که دادم پیشنهاد رسیدیم، حادثه محل به بود نیز دادستان از متشکل گروه با همراه بودم، گروه مسئول قطار انفجار حادثه در

با بچینیم. آنها روی را اجساد و کنیم پهن پالستیک گذا300نیشابور، شماره باید که بودیم مواجه شناساییرجسد بتوانند هایشان خانواده تا میشدند ی

تیم یک ما بر15کنند. بالغ حادثه ظهر از بعد بودیم، ه12و10نفره و بودند آمده نفر خیلیرهزار شرایط برویم. که بدهید ماست مال جسد این میگفتند کدام

کنیم کمک ها بازمانده به که میکنیم فکر این به فقط کنیم، فکر آمده پیش اجساد برای که ای فاجعه عمق به نمیتوانیم دیگر ما مواقعی چنین در بود، سختی

بدهیم.آنهابهکهیمرنداجوابیماونداردرایزشزعجسدوقتهیچدیگرخانوادهیکشوداشتباهاگرکهندهدخراجسادتحویلدراشتباهیو

شدنشانآتششهدایازیکیهویتتشخیصباعثقرمزنواریک

ضوی)راسان(خرنیشابورقطارانفجارازقانونیشکپزیکتلخاتخاطرمیشود/شکافیلبدکاحقاینجاس:فار|خبرخبرادامهادامه
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شد؟میانجامصورتچهبههویتتشخیصشدند،سوختگیدچاراجسادکهنیشابورقطارانفجاردر

و و قد مثل هستند عمومی هویت تعیین مازمعیارهای و میشود ارائه خانواده توسط که دندانی فرمول و پوستی جوشگاههای همچنین البسه و جنسیت ن

یم.رمیگیراDNAبعدومیکنیمبررسیجسدهردر

ساعت تا ما اول روز همان قطار حادثه حدود9در نیم س180و یک اینکه دلیل به قطار حادثه دوم روز دادیم. خانوادهها تحویل را آتشرجسد شهدا از ی

ما میگفتند و نمیکردند قبول اما است آتشنشان بچههای به مربوط میگفتیم ما که بود مانده جسد یک بودند نیشابور و کاشمر مشهد،تربت، نشانهای

جسد مچ دور که نشانی آتش عملیات لباسهای مخصوص رنگ قرمز نوار یک از آخر در و بدهیم برش را جسد شدیم مجبور بردهایم. را نشانها آتش همه

از قبل و است شده اشتباهی بود، تشییع حال در اش جنازه مشهد در و بودند برده حراست مسئول رجایی شهید عنوان به که جسدی که شد مشخص بود

شد.مشخصموضوعایندفن

بودگذشتهدفنشانازسال20کهکردیمبررسیرااجسادی

میکنید؟چهشدهارجاعشمابهدفنازبعدکهاجسادیهویتتعیینمورددر

خا از که جسدی هر ما که است شکل این به المللی بین قوانین هویت تعیین برای بودم؛ عراق و ایران بین اجساد و شهدا تبادل سفیر بشودرمن وارد کشور ج

و باشد شده فوت اروپا در اگر یعنی میکنیم. هویت تعیین دوباره قانونیرا کهپزشک مکلفیم ما قانونا شود می ایران هم باز باشد داده را فوت علت آنجا

که بودند مواردی عراق خاک در ما شهدای مورد در دهیم. انجام را فوت علت تعیین از20خودمان بعد ما و بودند شده دفن اجساد20سال و میرفتیم سال

در اگر حتی میطلبید، باالیی دقت کار این میکردیم. بررسی را بقایا و درآورده را اجساد سپاه میکردیم قبر نبش پرونده20را اطالعات طبق پایش پیش سال

میکردیم.بررسیراپیشسال20جراحیآثارومیشدبررسیبایدبود،شدهقطع

است؟شدهکالبدشکافیوقتچندازبعدقبرداخلجسدوبودهقبرنبشازهمیردیگمواردآیا

فوت مورد در ادعا آن از بعد اما میکنند دفنش و نمیشود قضایی سیستم وارد او خانواده و میکند فوت فردی مثال طور به و دارد ادامه روال این و بله

مطومشک قتل یا دادگسترک موارد این در میشود تشرح طبق و میکند صادر را قبر نبش دستور دادگستری نماینده حضور با قبر نبش وریفاتی پزشکیی

میشود.دفنمجدداوانجاممعایناتمنتقل،قانونیپزشکیبهجسدمیشود،انجامگاهیآوانتظامینیرویوقانونی

باشد؟دادهتشخیصاشتباهقانونیپزشککهاستبودهمواردیآیا

معمو کدامخیر؛ هر که است فوت به منجر عوامل سلسله به نسبت اعتراض این ولی گیرد صورت اعتراضی است ممکن شود کالبدشکافی که جسدی برای اًل

عمل این میگوییم ما مثال عنوان به نیست. خانواده رضایت مورد میشود گفته که درصدی و دارد ادعا50درصدی خانواده و است شده فوت موجب درصد

است.نشدهعوضیزچیامروزبهتاولیدارد.قانونیشودمیکمیسیونمواردایناست.صددر100عاملآننقشکهدارد

باشد؟کردهحلراپلیسیپیچیدهمعمایفوت،علتتعیینکهیدرداخاطردرموردیآیا

پرستازبله خانم به مربوط نمونهاش یک داشتیم، منریاد در که است بهزی همسرش بود کرده ادعا و گرفته تماس اورژانس با همسرش و بود شده فوت ل

است.کردهفوتکنگویمهرکتبعلت

از وقتی باشید، پوتین بند دنبال به خانهاش در است، شده خفه متوفی گفتم قاضی به من و کردیم معاینه را جسد ما قانونی، پزشکی به پرونده ارجاع از بعد

ب قاتلربازدید چون نیست، کم ما کار در اتفاقات دست این از است. شده همسرش اعتراف باعث همین و شده پیدا تخت روی پوتین بند گفت من به گشت

است.جنایتردکردنپاکدنبالهمیشه

میشود؟کالبدشکافیهمییکرونااجسادآیا

جنایتی که صورتی در فقط مثرخیر، میشود. شکافی کالبد اجساد باشد غیرمعمول فوت علت یعنی باشد ترافیکی حادثه یا باشد داده ییخ کرونا فرد اگر اًل
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نشود.ضایعخانوادهاشحقکهتصادفوضربیااستبودهفوتباعثکروناآیاکهگیردصورتشکافیکالبدبایدشودفوتوکندتصادف

میکند؟همکارانتانوشمامتوجهراخطراتیچهاجسادشکافتن

بیماعمدت به ابتال از ناشی خطرات بیمارًا چه نمیدانیم میکنیم، شکافی کالبد که اجسادی چون هاست بعضیری حتی دارند. سرایتی قابل و واگیردار یهای

بیما به مبتال اجساد با تماس از ما بیمارپرسنل بعضی شدند. مسری شدت به و ندارد درمان بعدریها و نمیشود دیده جسد ظاهر در این و است کشنده و ی

دا اجساد معاینه برای استاندارد پروتکلهای ما خاطر همین به میشود. مشخص شکافی کالبد جسدراز باید جسد هر معاینه در معمول طور به ما یعنی یم.

شود.ثابتخالفشاینکهمگرکنیم،فرضیربیماناقلرا

شوند؟فوتوباشندگرفتهیربیمااجسادازکهبودندافرادیمیگذرد،قانونیپزشکیدرخدمتتانازکهسالی20ایندرآیا

بیما بیماربله دچار ما همکار مثل نشدند فوت ولی گرفتهاند پیشگیری خیلی ایدز برای چون نداشتیم هپاتیت و ایدز اما بود. شده شدید خیلی سل انجامری ی

میدهیم.انجامواکسیناسیونمرتبمایهاربیمابعضیوهپاتیتبرایومیشود

است؟یزروچهقانونیپزشکیکخوبروز

سزرو معاینات چه فوتی قسمت در چه مراجعات، که است تعری که زمانی نرم آن طبق کارها و باشد معقول حد در آزمایشگاه و ورپایی انجام کردهایم یف

شود.جرخادرازراضیرجوعارباب

نباشد.راحتیکارکردنشتوجیهوباشدمعترضدلیلیهربهفردکهاستزمانیناراحتیواعصابجنگینربیشت

میشودقاضیرایصدوربهمنجرمستقیماپروندههابعضیدرقانونیپزشکینظراظهار

کنید؟صحبتآندربارهباشیدداشتهدوستنکتهاییابگوییدکارتانسختیهایاز

د گروه یک سرنوشت با که چرا باشد داشته تعهد و علم عمل، دقت باید میدهد انجام را کار این که شخصی که است این ما کار سختی عمده گیرربخش

میگیرد.قرارتاثیرتحتخانوادهچنددهدخراشتباهیاگرکهخیریااستاوبهمتعلقفرزنداینکهبداندمیخواهدفردیمثالطوربهاست

ما روی مسؤولیت سنگین بار که میدهد نشان این و میشود قاضی یک رای صدور به منجر مستقیما ما نظر اظهار است، طور همین نیز قتل و فوتی درباره

است.قانونبهپزشکیعلماتصالحلقهقانونیپزشکیواقعدراست؛

کرده ضرر که کسی آن میشود، تمام یکی ضرر و یکی نفع به نهایت در میکنیم نظر اظهار نزاع یک در ما وقتی که میکنم جلب نکته این به را شما توجه

با پارتی و دقت عدم مانند فرافکنیهایی و بگیرد عهده به را خود کار مسؤولیت که نیست منصف آنقدر مطزمعموال کانالهاییری ما خوشبختانه و میشود ح

دا موارد این مطربرای را شکایتش و مراجعه سازمان بازرسهای به میتواند فرد که وریم بررسی سرعت به ما کنند مراجعه که قسمتی هر در هر و کند ح

کارپیگی این میکنیم؛ درری امروز من بگوییم نمیتوانیم و میآید بیرون آن از ناراضی گروهی یک همیشه که است قانونیی ناراضیپزشک کسی و کردم کار

است.نبوده

شد مشخص شکافی کالبد از پس بود، شده نفر چند مجروحیت و راننده فوت به منجر که بود زده درخت به و کرده تصادف رانندهای قبل، مدتی مثال طور به

هستند ناراحت و میآورند فشار خانواده ولی است بوده قلبی سکته فوت علت و شده درخت با تصادف به منجر سکته این و کرده قلبی حاد سکته متوفی که

نیست.ماشغلدریرنادچیزموارداینوبگیرندخوبیخسارتمیتوانندمیکردندفکرکهچرامیدهند،ینرنفوفحشومیکننداعتراضو

ادا و پذیرش بخش حتی همه و میکند وارد روحی فشار ما پرسنل تمام روی موضوعات دراین این روحی فشار و استرس دچار هم اعتراضاترگیری و یها

میشوند.

نمیکندیربرابیحیرتفهیچبامیدهدمنبهمظلومیکحقاحقاقکهلذتی

میکنید؟انتخابراشغلاینهمبازگردیدزباقبلسال20بهاگر
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تف هیچ که میدهد لذتی من به مظلوم یک حق احقاق لحاظ به شغل این چون دارم؛ دوست را کارم و نیستم ناراضی خانمربله، مثال طور به نمیدهد. یحی

ناراضی بسیار متوفی پدر شود، شکافی کالبد و اعزام مشهد به جسد که داشت اصرار قاضی و بود کرده فوت استان شمالی شهرستانهای از یکی در جوانی

کرد.ایجادیادیززحمتمابرایاینجاوکنیدشکافیکالبدراجسدشمیخواهیدچراوبودهطبیعیدخترمگرمکهبود

خون طرف دو در حنجره عضالت شدیم متوجه شکافی کالبد روزنامهزیردر در بعد و کردیم اعالم قاضی به را نظر این است، شده خفه متوفی و داشته وسیعی ی

موارد این و نرود بین از نیز حقش رفته، دنیا از مظلوم که انسانی که دارد خوبی حس این است. کرده اعتراف او قتل به جوان دختر این همسر که خواندم

هستم.راضیحالعیندروکنیمدقتبیشترمیشودباعثهمچنینومابرایاستیرافتخا

دهید.توضیحخواندگیفرزندهویتدربارهلطفا

در نیز کار قانونیاین ابتداپزشکی میشود، شوهزانجام و مدارن و میکنند مراجعه هستند فرزندخواندگی متقاضی که راری هویتی فرمهای ارائه، را الزم ک

قضایی سیستم به را مراتب نکردیم مشاهده آزمایشات در ایرادی و مورد اگر آن از پس و میشود گرفته روانی و جسمی سالمت آزمایشات آنها از و میکنند پر

میکنیم.اعالم

استقضاییوپزشکیانطباققانونی،پزشککار

ید؟رداقبولراشد،جنایتیکمرتکبآنیجنوناثربرفردمیگوینداینکه

کا و است عامیانه آن از بخشی و است حقوقی اصطالحات جراینها و ضرب معاینات در ما که قالبری در را پزشکی صدمات که است این میدهیم انجام ح

درمیآو بیمارحقوقی نوع چه فرد دهد تشخیص نمیتواند و ندارد پزشکی علم قاضی بیماریم، ما و دارد کارری و میدهیم تشخیص را آن مرحله و نوع و ی

است.قضاییوپزشکیانطباقما

بود گفته مصاحبهای در قضایی ارشد مقام یک قبل از85چندی نظر یک حتما میکنند صادر ما دادگاههای که رایهایی قانونیدرصد اینپزشک و دارد نیز

میدهد.نشانراماکاروسیعطیف

بیما مورد مداردر و انجام تستها و شود روانپزشکی و روانشناسی مصاحبه باید فرد روانی چهری فرد که دهیم تشخیص بعد و شود بررسی پاراکلینیک ک

دارد.قراراختاللاینازمرحلهایچهدرودارداختاللی

به بالفاصله را فرد میشود، انجام قتل یک وقتی قانون قانونیطبق درپزشک و خیر یا دارد عقلی سالمت فرد شویم متوجه تا میکنیم معاینه ما و میفرستند

است.متفاوتبسیاراصالحاتماکاردریعنیاست،نبودهیابودهخوداعمالمسؤولجنایتوقوعزمان

کند؟جنونادعاینشوداعداماینکهبرایودهدانجامقتلفردیکهیدردامواردی

میگوید.دروغقسمتهاییچهدرفردمیدهدنشانکهتستهاییومیشودمشخصبگویددروغاگرفردکهیمرداتستیماواستشایعیراماین

میفرستند بالفاصله را قاتلی هر قضات میدهیم، انجام را روانپزشکی تست روتین صورت به ما است نبوده یا بوده بیگناه که کند ادعا چه فرد قتل، با رابطه در

بودهام.دیوانهمنبگویدکهبگیردکیلودیگرماهچندنکندکهمیکنندیرپیشگیوکنندمشخصرافردسالمتوضعیتتا

=======================

مومنیانمعصومهگو:وگفت

=======================

70068پیام/انتهای

یرفومشهدنیوز،بالغآنالین،قدسیرخبپایگاهدیگر:منابع
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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