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ستادیاخبار

)۰۹:۱۰-۹۹/۰۸/۰۵(کردرشهقانونیپزشکیکلادارهازقانونیپزشکیسازمانرییسبازدید

)۰۹:۳۸-۹۹/۰۸/۰۳(چیست؟آنفلوآنزاواکسناثربرنفر32گرمماجرای

بز و شده مواجه سنگینی انتقادات با میشود اجرا کشور در رایگان صورت به که برنامه جلرگتراین آن ادامه از نهایی نتایج زمان تا که خواستند پزشکان گروه تاکنونرگیوین شود. ی
اند.شدهواکسینهآنفوالنزابرابردرکشورایندرنفرمیلیون10حدود

سراس برنامه که است مدتی جنوبی کره آنالین جم جام گزارش اینربه برابر در را کشورش جمعیت از نفر میلیونها تا آورده در اجرا به را آنفلوآنزا واکسن ی

کند.یرگیوجلکروناکناردرآنفلوآنزایربیماتشدیدازحالعیندروداردنگهمصونیربیما

کند.واکسینهراخودجمعیتمیلیون52ازنفرمیلیون30برنامهایندرداردقصدکهکردهاعالمکشوراین

بسیا شده باعث کشور این در جدید کشتههای افزایش حال این متوقفربا و بیاندازد عقب را واکسیناسیون برنامه تا کنند درخواست دولت از پزشکان از ی

کند.

اخیر های هفته در که است قرار این از تز36ماجرا آنفلوآنزا واکسن که کسانی از نگرانیرنفر باعث مساله این رفتهاند. دنیا از بودند کرده وزیق شده یادی

باشد.شدهافراداینگرمباعثآنفلوآنزاواکسناستممکنکهکردهایجادراگماناین

م این ارتباط کشور این بهداشتی مقامات این از دررپیش بیشتر تحقیقات برای افراد این شکافی کالبد اما بودند کرده رد را آنفلوآنزا واکسیناسیون با ها گ
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تدزو به اخیر روزهای در است. دانسته کم بسیار را هم به موضوع این داشتن ربط احتمال مسئله این به اشاره با هم جنوبی کره بهداشت نتیجهریر یج

گفته طبق و آمده دست به بیماران این قانونیکالبدشکافی بیما13کشورپزشکی با افراد این از مغرنفر و عروقی قلبی بیمازیهای دیگر و کشتهری یهایی

نداشتند.واکسیناسیونبهربطیکهشدهاند

است.نشدهاعالمهمچنانبیشترتحقیقاتبراینفر7شکافیکالبدنتایجالبته

بز و شده مواجه سنگینی انتقادات با میشود اجرا کشور در رایگان صورت به که برنامه آنرگتراین ادامه از نهایی نتایج زمان تا که خواستند پزشکان گروه ین

اند.شدهواکسینهآنفلوآنزابرابردرکشورایندرنفرمیلیون10حدودتاکنونشود.یرگیوجل

)۰۹:۵۲-۹۹/۰۸/۰۳(نمیشوندگرانرانندگییمههایرج

جا سال نخست ماهه سه در کشور، قانونی پزشکی سازمان اعالم بنابر گفت: ناجا راهور پلیس وررئیس هزار سه در481ی، رقم این دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر
است.شدهکمتردرصد16.2بود،نفر153وهزارچهارتلفاتآمارباقبلسالمشابهمدتبامقایسه

ج از برخی هرچند گفت: ناجا راهور پلیس رئیس خبر: پیشنهادیرعصر هیچ مردم اقتصادی وضعیت به کمک راستای در اما نیستند بازدارنده رانندگی های یمه

یم.رنداهایمهرجمبالغافزایشبرای

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

تصادفاتجانباختگاندرصدی16.2کاهش

جا سال در تصادفات جانباختگان آمار به اشاره با هادیانفر تدابیرسردار با گفت: کاهشری شاهد داشتیم سفرها برای امسال که جانباختگان16.2ی درصدی

دادند.دستازراخودجانکمترنفر795وهزاروبودیمتصادفاتدر

سازمان اعالم بنابر گفت: ناجا راهور پلیس قانونیرئیس جاپزشکی سال نخست ماهه سه در ورکشور، هزار سه را481ی، خود جان رانندگی حوادث در نفر

است.شدهکمتردرصد16.2بود،نفر153وهزارچهارتلفاتآمارباقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقمایندادند،دستاز

و هزار دو رانندگی حوادث تلفات کل از امسال بهار در وی گفته و833به مرد برونشهزنفر648نفر 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.خواهدپیداکاهشکیلومتر30بهکیلومتر45ازماگشتهایاستقرارومیدهدکاهشسال5بهسال10ازراپلیسنقلیهوسایل

افزایی توان این اینکه به اشاره با ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس پلیس،22رئیس افزایی توان همچنین گفت: است، افزوده پلیس توان بر درصد10درصد

چیست؟اآنفلوآنزکسنوااثربرنفر32گمرایماجرآنالین:جمجام|خبرخبرادامهادامه
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است.دادهکاهشنیزراشهردرتصادفاتبهرسیدگیزماندقیقهسهودادهکاهشراماتصادفات

قانوناعمالبرایسپهرایرانیافزاردستهزار5ازاستفاده

سا هوشمند برنامه به اشاره با هادیانفر اززسردار بیش امروز است کار دستور در تمام جدیت با موضوع این گفت: پلیس و5ی دست900هزار با سربازان از

میشود.حذفداردیمهرجقبضزمانمروربهومیکنندقانوناعمالسپهرافزار

اینکه به اشاره با پایان در و4وی به877هزار مجهز خودرو جاGPSدستگاه سال از گفت: بارهستند، ارتباط و44ی گواهینامه دارنده میلیون36میلیون

است.شدهعملیاتیپیامکوسیلهبهوسیلهمالک

/۹۹(شیمیاییوداروییمسمومیتهایانواعاثربرگرمدرصدی۱۴افزایشداد:خبرکشورقانونیپزشکیسازمانعلمیهیاتعضو
۰۸/۰۳-۱۱:۴۸(

م آمار به اشاره با کشور قانونی پزشکی سازمان علمی هیات عضو - ایرنا - سالرتهران در مسمومیتها از ناشی میر و انواع۷۵۶۰گفت:۹۸گ اثر بر را خود جان گذشته سال در نفر
است.یافتهافزایشدرصد۱۴حدود،۹۷سالبهنسبتکهدادهانددستازمسمومیت

شنبه روز گزارش پیشگیبه هفته آغاز با همزمان نژاد سلطانی کامبیز بهداشت، وزارت از آمارایرنا بررسی اینکه بیان با ها مسمومیت از هایری مسمومیت ی

گذا سیاست مهم های شاخص از یکی عنوان به کشور هر در فوت به برنامهرمنجر و ایران،زیری در گفت: گیرد، می صورت درمانی و بهداشتی های ی

م به مربوط آمار اعالم رسمی جملهرمرجع از غیرطبیعی های بروزرمگ اثر در وگ شیمیایی و دارویی عوامل اثر در مسمومیت جمله از ها مسمومیت انواع

است.کشورقانونیپزشکیسازمانمواد،سوءمصرف

سازمان آمار به اشاره با قانونیوی مپزشکی میزان سالرکشور در شیمیایی و دارویی های مسمومیت انواع از ناشی ومیر متوفیان،۱۳۹۸گ کل کرد: اظهار

گذشته، سال در ها مسمومیت اثر و۶۰۰۶نفر(۷۵۶۰بر سالز۱۵۵۴مرد در فوت به منجر های مسمومیت کل تعداد به نسبت که است، حدود۱۳۹۷ن) ۱۴در

است.داشتهافزایشدرصد

سال در افزود: نژاد و۱۳۹۸،۲۵۳۰سلطانی شیمیایی و دارویی عوامل از ناشی های مسمومیت اثر در فوت مصرف۵۰۳۰مورد سوء یا و مسمومیت اثر در مورد

است.شدهگزارشزاتوهموکرمحمخدر،موادها،الکلازناشی

۹۸سالدرکربنکسیدومنگازبامسمومیتبراثرنفر۷۸۴گرم

است.شدهن)ز۱۹۴ومرد۵۹۰(نفر۷۸۴فوتبهمنجر۹۸سالدرکربنکسیدومنگازبامسمومیتنژاد،سلطانیگفتهبه

م آمار به اشاره با ایران های مسمومیت و شناسی سم انجمن علمی قبیلردبیر از هایی کش آفت گفت: آفات، دفع سموم با حاد مسمومیت براثر میر و گ

قا کش، حشره سموم فوترانواع به منجر روی، و آلومینیوم فسفید جز به غیره و کش علف کش، نماتد ، کش جونده کش، (۱۸۵چ و۱۳۸نفر ن)ز۴۷مرد

است.نداشتهیردامعنیتغییر،۱۳۹۷سالبهنسبتکهاست،شده

۱۹کوویدشیوعبامتانولمصرفازناشیمیروگرمافزایش

سال اسفند از متاسفانه افزود: گی۹۸وی همه بروز با همزمان کوویدرو حاوی۱۹ی تقلبی الکلی مشروبات و الکلی های فرآورده مصرف علت به کشور، در

مجا های شبکه در نادرست رسانی اطالع علت به متانول مصرف یا و نمودنزمتانول غرغره یا و خوراکی مصرف خصوص در جعلی اطالعات و اخبار انتشار و ی

پیشگی جهت کوویدرالکل به ابتال از گی۱۹ی همه بروز به منجر ومر، بسیاری در ای سابقه بی طرز به متانول با مسمومیت از ناشی میر و هایرگ استان از ی

نمیشوندانگرگیداننریمههایجرخبر:عصر|خبرخبرادامهادامه

۳۲

۱۳۹۹/۰۸/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIH7YIOH


پیشگی ودرست، علمی رسانی اطالع راهکارهای به توجه لزوم امر این شد. نشانرکشور پیش از بیش را کشور در الکلی مشروبات مصرف سوء با مبارزه و ی

دهد.می

م سبب گذشته سال طی متانول با مسمومیت کرد: خاطرنشان نژاد (۴۷۸گرسلطانی و۴۱۴نفر مسمومیتز۶۴مرد موارد کل به نسبت که است، شده ن)

است.داشتهافزایشبرابر۱.۵ازبیش)،گرممورد۱۸۸(۱۳۹۷سالدرمتانولاثردرفوتبهمنجر

دهد.مینشانرادرصدی۱۲.۷کاهشقبل،سالبهنسبتکهکشاندهگرمکامبهران)ز۱۴ومرد۳۴(نفر۴۸نیزسیانوربامسمومیتوی،گفتهبه

مخدرموادمصرفازناشیمیروگرمدرصدی۱۰کاهش

سازمان علمی هیات قانونیعضو فوتپزشکی به منجر گذشته سال در نیز مخدر مواد و داروها سوءمصرف یا و حاد مسمومیت گفت: شده۳۲۰۵کشور نفر

دهد.مینشانرادرصد۱۰حدوددرکاهشیقبل،سالبامقایسهدرمیزانایناند.بودهنزهاآندرصد۱۵.۶ومردهاآندرصد۸۴.۴کهاست

مخدرموادوداروهابامسمومیتبراثرگرمینربیشتپیشتازمتادون

با متادون مخدر، مواد و داروها اثر در فوت به منجر های مسمومیت میان در وی، گفته بیشت۱۶۰۱به مرمورد بروز در را سهم مسمومیترین از ناشی وگ

است.شدهفوتمورد۲۶۹بهمنجرمدت،ایندرترامادولضمندراست.داشتهمخدرموادوداروهامصرفسوء

مح مواد با حاد مسمومیت کرد: خاطرنشان ایران شناسی سم انجمن شیشردبیر یا آمفتامین مت جمله (از زا توهم و مهک سبب نیز (۲۰۷گر) مرد۱۸۳نفر

دهد.مینشانرادرصد۳۷حدوددرکاهشیقبل،سالبامقایسهدرکهاست.شدهن)ز۲۴و

برنجقرصبامسمومیتازناشیمیروگرمآمارینربیشتبااستان۳

جا سال نخست ماه پنج در اینکه به اشاره با ها مسمومیت و شناسی سم متخصص برنج۳۱۸یراین قرص با مسمومیت اثر در فوت آلومینیوم)(مورد فسفید

) تهران استانهای در ترتیب به برنج قرص از ناشی فوت به منجر های مسمومیت کرد: عنوان است، شده گزارش کشور (۲۲۰در مازندران مورد)،گیالن۱۲۲مورد)،

بیشت۸۵( هرمرمورد)، های استان و بوشهرزین و استان(گان بلوچستان۱هر و سیستان و جنوبی خراسان با(مورد)، استان کمت۲هر فوترمورد) موارد ین

کردهاند.ثبتراسماینبامسمومیتازناشی

پیشگی هفته عنوان به آبان هفتم تا نامگذاراول مسمومیتها از پیشگیری هفته دوره پانزدهمین هم امسال و شده «پیشگیری شعار با مسمومیتها از یری

میشود.گزارربشویم»داروییمسمومیتمانعگاهی،آافزایشباکرونا،یرهمهگیدرمسمومیتاز

افکارآنالین،ایرانجماران،دا،وبیرخبپایگاهامروز/تماشاگرانروزنامهموج/آنا،یا،رآدانشجو،سیما،وصدافارس،ایلنا،تسنیم،پانا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
ها،ینربرتکنا،رآنالین،گررکاسالمت،یرگزارخبایمنا،فانا،آنالین،شفاخبر،سالمنیوز،سالمتفردا،شهرفارس،اکوآنالین،جوانآنالین،جمجامنیوز،صراطنیوز،

نیوزبهداشتنیوز،مرورنیوز،نخست

)۱۳:۲۳-۹۹/۰۸/۰۳(گرانرکامیروگرمعاملینرشایعتارتفاعازسقوط

م رئیس اظهارات کشورربنابر قانونی پزشکی سازمان آمار اساس بر همچنین و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات حوادث44کز درصد
باشد.میارتفاعازسقوطازناشیکشوردرفوتبهمنجر

م رئیس اظهارات بنابر : آنالین آماررنسیم اساس بر همچنین و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات کز

باشد.میارتفاعازسقوطازناشیکشوردرفوتبهمنجرحوادثدرصد44کشورقانونیپزشکیسازمان

وداروییمسمومیتهایانواعاثربرگمرصدیدر۱۴ایشافزداد:خبرکشورقانونیشکیپزمانسازعلمیهیاتعضوایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سال سهم1988از ارتفاع از سقوط کنون بطوزتا است. داده اختصاص خود به را دنیا در کار از ناشی های جراحت و ها آسیب از شایعتریادی که علتری ین

کارم میر و کارگ های محیط در حدودرگران ) ارتفاع از سقوط به مربوط عبارتی29ًای به از3درصد م10مورد تعاون،رمورد وزارت آمار طبق باشد. می ( گ

سال در اجتماعی رفاه و عامل1398کار ارتفاع از سقوط م5/45، بهردرصد شناسایی اهمیت دهنده نشان آمار این است. شده شناخته کار از ناشی های گ

شود.گرمحتیشدیدتاجزئیهایجراحتبهمنجرتواندمیارتفاعازسقوطباشد.میکارمحیطدرارتفاعازسقوطخطررفعوموقع

سالهای طول در ارتفاع از سقوط حوادث از ناشی های جراحت بررسی آمار2013تا2004در اساس بر )HSEبیشت که شود می مشخص ( صدمهرانگلستان ین

) تحتانی اندام به (43مربوط ها شانه و تنه و ( ها جراحت کل از ار%29 با که گفت توان می لذا باشد. می ( ها جراحت کل از وریابیز% مناسب یسک

کرد.یرپیشگیکشوردرکارازناشیهایگرمدرصد50یبارتقرخدادازتوانمیالزمکنترلیتمهیدات

گهارمدرصد44عاملارتفاع،ازسقوط

سال کاردر حوادث شدگان کشته میان بیشت1398،44در همواره اخیر سالهای در که علتی دادهاند، دست از را خود جان بلندی از سقوط دلیل به ینردرصد

هستند.یربیشتخطرمعرضدرمیکنندکارارتفاعدرکهافرادیدهدمینشانودادهاختصاصخودبهراسهم

درسالرنف658درمیان که خود98ی جان حفظ برای الزم ایمنی ابزارهای فاقد توجهی قابل تعداد دادند، دست از را خود جان ارتفاع از سقوط خاطر به

بودند.

سازمان جدید آمار قانونیدر گردید:پزشکی اعالم سال484کشور نخست ماهه چهار در این1395نفر که دادند دست از را خود جان کار، از ناشی حوادث در

میدهد.نشانکاهشدرصد7/6قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقم

سازمان گزارش قانونیبه گذشتهپزشکی سال ماهه چهار در کار از ناشی تلفات آمار سال519کشور، ابتدای ماهه چهار در گزارش این اساس بر بود. 99نفر

کار حوادث تلفات کل نفر477از هفت و مرد بازنفر، تهران استانهای مدت این در بودند. با90ن رضوی خراسان با40، اصفهان بیشت39و ورفوتی ین

با بویراحمد و کهگیلویه بختیا2استانهای و چهارمحال بار، با3ی یک هر شمالی خراسان و زنجان کمت4و مرفوتی تلفات آمار رارین کار حوادث اثر بر گ

اند.داشته

است.نداشتهکارحوادثاثربرگرمموردهیچامسالماههچهاردرجنوبیخراساناستانکهاستدرحالیاین

سال به با1398نسبت سخت جسم اصابت ارتفاع، از سقوط از ب111پس بارفوتی، گرفتگی با63ق سوختگی اکسی24، کمبود باژو رتبههای20ن در فوتی

اند.دادهدستازراخودجانکارحوادثدریردیگعللبهنیزنفر55میانایندردارند.قرارکارازناشیحوادثاثربرگرمبعدی

اکنون هم که بدانیم است عمدهای70جالب بخش که است ارتفاع از سقوط به مربوط میافتد اتفاق ساختمانی پروژههای در که کار از ناشی حوادث از درصد

میشود.کارنیرویمیروگرمبهمنجرآنازیادیزدرصدمتاسفانهکهباشدمیگرانرکابهمربوطآناز

ارتفاعدرکارایمنییترمدی

و ایمنی بهداشتی، مخاطرات با همواره صنعتی محیطهای در کازکار مختلف فعالیتهای در مخاطرات این است. همراه محیطی شکلهایریست به میتوانند ی

برنامه عدم صورت در و شده ظاهر کنتزیرمتفاوتی و امکانری وجه هیچ به آنها جبران اوقات گاهی که باشند داشته دنبال به را پیامدهایی صحیح، ل

جل منظور به پیشگیرانه و کنترلی های برنامه نمودن لحاظ و شغلی خطرات شناسایی برای مند نظام های برنامه داشتن رو این از نیست. بروزرگیوپذیر از ی

ام کار محیط در ناگوار کارپیامدهای محیطهای در که است فعالیتهایی جمله از ارتفاع در کار است. ناپذیر اجتناب برایری یا و روزمره صورت به مختلف ی

نگهدا و تعمیر های برنامه آنرانجام احتمالی حوادث پیامدهای و مخاطرات نوع نظر از خاص فعالیتی به را آن ارتفاع، در کار خاص شرایط میشود. انجام ی

محیط و بهداشت ایمنی، مالحظات شدن برقرار از اطمینان حصول منظور به نیز را خاصی اقدامات شرایط، این وجود است. نموده خواهدزتبدیل نیاز یست

داشت.
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نف باالبر انواع از کاراستفاده ایمنی تواند می ارتفاع در کار جهت تخصصی نفری باالبرهای یابد. افزایش توجهی قابل میزان به را بهترگران گری جهتزین ینه

باالبر شامل باالبر مختلف انواع باشند. می ارتفاع در باالبرآکار ، تلسکوپی لیفتراک ، کامیونی باالبر ، ستونی باالبر ، تلسکوپی باالبر ، مفصلی باالبر ، کاردئونی

باشند.میارتفاعدرکارجهتاستفادهموردباالبرهایجملهازباالبرانواعدیگرویلیر

و ، دسترسی ارتفاع ، کار انجام باالبزمحیط ظرفیت و هرن بگیرد. قرار مالحظه مورد کار انجام جهت باالبر نوع انتخاب در باید که است مواردی جمله از گزری

ایمنی کمربند از استفاده جمله از ایمنی موارد کلیه و شود استفاده اشخاص توسط ارتفاع در کار انجام جهت جرثقیل همچون تخصصی غیر باالبرهای از نباید

باالبر از است بهتر باشد می کار جهت باالبر از استفاده به نیاز همواره که هایی محیط برای گردد. ارتفاع از سقوط از ناشی حوادث کاهش باعث تواند می باالبر

خ درصورتیکه و شود استفاده افزایشرثابت و ایمنی جهت در معتبر دهندگان اجاره از باالبر اجاره با توان می نباشد صرفه به مقرون کارفرما برای باالبر ید

با جامعه این مردم مال و جان با ایمن غیر و استاندارد غیر باالبرهای ارائه با ها مجموعه از بعضی متاسفانه نماید. استفاده کار رازراندمان خطرناکی های ی

هستیم.جامعهدرروزمرهصورتبهمختلفباالبرهایسقوطشاهدنیزاکنونهمکهمیدهندانجام

)۱۳:۲۴-۹۹/۰۸/۰۳(شویممطمئنگرمایشیوسایلایمنیازسردروزهایشروعازقبلبیاحتیاطها!/کمیندرخاموشگرم

باشند.حساسبسیارسرمافصلدرآناستنشاقازناشیمیروگرمومسمومیتهاکربن،کسیدومونگازخطراتبهنسبتبایدمردم

خب رسانههای دیگر گروه گزارش مونرگزاربه گاز که گرمازا وسایل از استفاده و سرما فصل فرارسیدن با فارس، ووی مسمومیت خطر میکنند، تولید کسیدکربن

خبرم راستا، همین در میکند. پیدا افزایش سمی گاز این استنشاق از ناشی گفترگزارگومیر صداوسیما غذاوی معاونت دارویی مدیر محمدسعید، ندا با گویی

میآید.ادامهدرآنمهمبخشهایکهاستدادهانجاممسمومیتهاازیرپیشگیهفتهروزسومیندردزفولپزشکیعلومدانشگاهداروو

مون گاز با مسمومیت مو- از یکی مرگبارترکسیدکربن، به و میرود شمار به مسمومیتها انواع مونرین با مسمومیت و دارد شهرت خاموش کسیدکربنوگ

میکشاند.گرموابدیخوابسویبهآرامآرامرارفتهخواببهفردیرناباوکمالدرکهمیشودنمایاناینگونه

مون با طوالنی تماس اثر در هوشیاو- کاهش قلب، تپش استفراغ، تهوع، آلودگی، خواب و گوش وزوز ها، شقیقه شدید ضربان گیجی، سردرد، ی،رکسیدکربن،

دهد.میخرگرموُکماعصبی،دائمیآسیب

من گاز با که فردی با برخورد در اقدام اولین باو- مسموم بیمار تنفس قطع صورت در و است آزاد هوای به مصدوم انتقال است، شده مسموم کسیدکربن

گرفت.تماس115اورژانسکزرمباًایعرسونمودآغازرایویرقلبیاحیایبایددیگرگازهایوکسیدکربنومن

نموده عملی و توجه مورد میگردد ارائه نشانی آتش کارشناسان توسط که را الزم ایمنی نکات کلیه گرمایشی، وسایل از استفاده و سرد روزهای شروع از قبل -

نباشیم.جبرانغیرقابلوناگواراتفاقاتشاهدتا

خب رسانههای دیگر گروه خبرنگار گزارش سازمانرگزاربه آمارهای فارس، قانونیی ازپزشکی بیش میدهد نشان گاز70کشور با مسمومیت تلفات درصد

ازومون نحویکه به است، سال هر دوم نیمه به مربوط مون784کسید گاز با مسمومیت گذشته،وفوتی سال در کربن جان71.7کسید سال دوم نیمه در درصد

دادهاند.دستازراخود

پیام/انتهای

برنایرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۷:۵۲-۹۹/۰۸/۰۳(دانشآموزانیالیرسخودکشیدلیل«مومو»یافقر

نوجوان و دانشآموز هفت خودکشی خبر گذشته یکماه از کمتر در و شده تبدیل اپیدمی یک به آموزان دانش و نوجوانان میان در خودکشی نیوز: سالمت

است.شدهرسانهای

دانشآموز سیدمحمدموسویزاده، خودکشی خبر از قبل نوشت: ادامه در ملی آرمان روزنامه نیوز، سالمت گزارش بوشهر،11به استان دیر شهرستان در ساله

ایران در خودکشی سن نوجوان35تا15میانگین خودکشی از بعد میدادند. هشدار سن این کاهش خطرات درباره جامعهشناسان و بود ساله11سال

ت پدرش بودن زندانی و فقر دلیل به که نوجوان یک خودکشی از بوشهر استان مقام دو بوشهر، استان دیر شهرستان یکردر در کار به و تحصیلکرده ک

روز نیز همدان دادستان بودند. داده خبر هفته یک از کمتر در استان این در نوجوانان و کودکان خودکشی از مورد دومین عنوان به بود مشغول سنگفروشی

) دانشآموزرمه30چهارشنبه یک خودکشی خبر هنوز11) کرد. تایید همدان در را نیشابور48ساله شهرستان فرماندار بود، نگذشته خبر این انتشار از ساعت

جوان و نوجوان سه خودکشی علیرضا22و15،16از نیست. مرتبط یکدیگر به خودکشیها این دلیل گفت: و کرد تایید را خانوادگی اختالفات دلیل به ساله

ندارد».موموچالشباارتباطیهیچخودکشیها«ایناست:گفتهاتفاقاینتوضیحدرقامتی

ب اما است، مومو چالش خودکشی دو این دلیل که بودند داده احتمال همدان و بوشهر استان مسئوالن از برخی که است حالی در نظر اظهار کسیراین

گفت در اجتماعی مددکاران انجمن رئیس است. مومو چالش از برانگیزتر چالش و ترسناکتر بسیار آن، از ناشی روانی مشکالت و فقر که نیست گووپوشیده

س خودکشیهای وقوع ملی» «آرمان سالربا و سن کم افراد میان در روانی و روحی مشکالت خطر زنگ که است معتقد و دانسته نگرانکننده شدت به را یالی

یادگی جنبه خودکشی، به اقدام در ما مشکالت از «یکی بود: گفته ادامه در چلک موسوی حسن سید است. درآمده صدا باعثربه که است جامعه در آن ی

نوجوانان مثال عنوان به کرد. نمایان را جامعه مشکالت و زشتیها کرونا شیوع بزند. خودکشی به دست میآید، وجود به برایش ناراحتی که فردی هر میشود

این15تا10 که است جامعه اقتصادی مشکالت نشانگر امر این و میکنند خودکشی به اقدام خانوادهشان فقر و هوشمند گوشی نداشتن دلیل به که سالهای

است».کردهگیرردنیزراکودکانروزها

تشدیدرب و فقر بهدلیل خانوادهها اینکه میکند. پیدا بروز جامعه افراد میان در روحی مشکالت و روانی اختالالت اثر در خودکشی که نیست پوشیده کسی

یک نتیجه در و است تلخ واقعیت یک نمایند، برطرف را فرزندانشان عاطفی و مادی نیازهای از برخی نیستند قادر کرونا شیوع از ناشی معیشتی مشکالت

برخی اینکه کارشناسان اعتقاد به میکند. خودکشی به اقدام میبیند، همسنوساالنش میان و جامعه در همیشه از بیپناهتر را خود که نوجوان یا کودک

تاثی خودکشیها این بروز در را آبی» «نهنگ یا «مومو» دررچالش افراد خواستههای نمیتواند حتی که است جامعهای واقعیتهای از فرار میدادند، گذار

شبانهرو کردن کار عمر یک از بعد موسویزاده، محمد سید پدر اینکه سازد. برآورده را مختلف برایزسنین هوشمند همراه تلفن گوشی یک نیست قادر ی

خ پدریدارفرزندش دیگر سوی از ندارد. ارتباطی «مومو» به کند، نمیتواندری میکند، نرم پنجه و دست معیشتی و مالی مشکالت با شب تا صبح از که ی

شویممطمئنمایشیگروسایلایمنیازدسرهایروزشروعازقبلبیاحتیاطها!/کمیندرخاموشگمرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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میآورد.خانوادهمحیطبهرامشکالتشویهارپرخاشگاووباشدلزمنمحیطدرمهربانیرهمسوفرزندانبرایمهربانیرپد

روانیوروحیمشکالتسنکاهش

فناو و تحقیقات معاونت آمار اساس بر و میکند تایید را ادعا این نیز بهداشت،رآمارها وزارت هستند،30ی روانی و روحی مشکالت دچار کشور مردم درصد

بر بالغ جمعیتی سنین25یعنی در نوجوانان و کودکان به حاال که نفر سازمان15تا10میلیون است. شده کشیده نیز قانونیدرصد اینپزشکی نیز کشور

سال در سازمان این آمار طبق و میکند تایید را و98موضوع هزار پنج بود نشده آغاز کشور در کرونا پاندومی هنوز از143که را خود جان خودکشی اثر بر نفر

سال با مقایسه در رقم این که دادند میزان97دست به بیشت0.8، جمعیت نظر از است. داشته رشد کهگیلویهردرصد استانهای به مربوط خودکشی آمار ین

کمت و کرمانشاه و ایالم بویراحمد، بیشترو همچنین بود. بلوچستان و سیستان و جنوبی رضوی، خراسان به مربوط بینرین خودکشی از ناشی متوفیان 30ین

سپس39تا و سازمان24تا18سال کرونا، شیوع از ناشی مشکالت و اخیر موارد به توجه با که ماند منتظر باید حال داشتند. سن قانونیسال آمارپزشکی

برد.پیفاجعهعمقبهبایدزمانآنودهدارائهرا99سالدرخودکشی

اولمتهماقتصاد،

س خودکشی با رابطه در را او نظرات تا رفتیم کودکان حقوق فعال و جامعهشناس یک سراغ به حال این دانشآموزانربا برای که شویم.ریالی جویا داده خ

مظف بایدررایحه و دارد شدید نگرانی جای نوجوانان، و دانشآموزان میان در آن رواج و خودکشی سن کاهش میگوید: ملی» «آرمان به راستا این در یان

س و فوقالعاده شکل به کشور دیگرمسئوالن چیز هر یا مومو چالش آنها اینکه بپردازند. آن بروز دالیل به صورتریع کردن پاک نمایند اتفاق این بهانه را ی

دارد.واقعیغیرویزمجاچالشیکازگترربزبسیاردالیلبایداست،جامعهدرزندگیورشدنشاط،سمبلکهبچهایبرایخودکشیچوناست،مساله

بسیا میکند: اظهار ادامه در کاروی ما کشور مردم از جادههایری در سنگینی ترافیک روز هر و میکنند زندگی شهرستانها و شهرها حاشیههای در و هستند گر

س به تا میماند منتظر ساعتها ترافیک این در صبح که نیرویی دارد. وجود تهران به ورمنتهی ندارد را مناسب کارایی و بازدهی راه، خستگی دلیل به برسد کار

نتیجه کند، تامین دستمزد کمبود و گرانی به توجه با را زندگیاش مایحتاج و خانوار سبد نتوانسته که میرود خانه به پراسترس و خسته تن با شبها حالی در

تز خانواده افراد به را استرسش که میشود چونرآن کنیم. جدا خانواده و اجتماع برای تبعاتش از را اخالق و اخالق از را اقتصاد نمیتوانیم ما میکند، یق

خودکشی انجام برای شده تعیین پیش از انگیزه میکنند، عمل این به اقدام که افرادی فرزندانشان. برای مهربانی پدر نه و هستند خوبی همسر نه افراد این

به و دارد نگرانی جای بسیار گفت باید بازهم که مسالهای ندارند، خود زندگی در را امید و انگیزه آوردن وجود به توانایی دیگر میکنند اعالم واقع در و دارند

مظفرشدیدت است. داده قرار تهدید مورد را آن آینده و را نسل یک شیوه روبهرین جامعه در آسیبی یا و فاجعه آمار تا که موضوع این بیان با ادامه در یان

سطح در که آمارهایی به و دهند قرار بررسی و بحث مورد را پدیدهها و آسیب بروز اولیه نشانههای اگر کرد: اظهار نمیشود، آن به توجهی نباشد، افزایش

پیشگی بیشتر چه هر رواج و آن افزایش از میتوان راحتی به شود، ویژه توجهی دارد قرار همینرپایین جمله از نیز سن کاهش و خودکشی پدیده کرد. ی

صورت الزم آسیبشناسیهای اگر اما دارد قرار پایین سطوح در آمارها حاضر حال در چون شود، پرداخته آن به جدی بسیار صورت به باید که است موارد

یافت.خواهدافزایششدتبهآیندهدرقطعانگیرد

صورت تحقیقی یا و پژوهش سمت این به جوانان گرایش و خودکشی سن کاهش علت خصوص در حال به تا آیا که سوال این به پاسخ در جامعهشناس این

گیرد، قرار بررسی و بحث مورد دانشآموزان و نوجوانان خودکشی عوامل و اصلی علل تا نشده انجام رابطه این در مطالعهای متاسفانه گفت: خیر؟ یا گرفته

بیکا فقر، مانند فرضی دالیل نمیتوان حتی واقع درردر را است باب پسران یا و دختران از اعم نوجوانان میان در که احساسی روابط و آینده به امید عدم ی،

کرد.حرمطخصوصاین

اندانشآموزلییاسرکشیدخودلیل«مومو»یافقرآنالین:تتجار|خبرخبرادامهادامه
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)۲۱:۲۹-۹۹/۰۸/۰۳(استالکلوکرمحومخدرموادازناشیهامسمومیتمیروگرممیزانینربیشت

کا مونا پیشگیردکتر هفته عنوان با که ماه آبان اول هفته سال هر گفت: دارو و غذا معاونت سالمت فراوردههای پایش و نظارت مدیر نامگذارگر ها مسمومیت از استری شده ی
کنیم.یرپیشگیهامسمومیتانواعبروزازهموطنانمانگاهیآارتقایوبیشترتاکیدباتااستفرصتی

پیشگی هفته عنوان با ماه آبان اول هفته اینکه به توجه نامگذاربا مسمومیتها از کاری منا دکتر مناسبت همین به است؛ شده داروساری متخصص یزگر

آما بیان به تهران پزشکی علوم دانشگاه داروی و غذا معاونت سالمت فراوردههای پایش و نظارت مدیر و معاونتربالینی اقدامات و مسمومیتها موارد از ی

پرداخت.هفتهاینمناسبتبهدارووغذا

پیشگی هفته عنوان با که ماه آبان اول هفته سال هر کرد: اشاره نامگذاروی ها مسمومیت از ارتقاءری و بیشتر تاکید با تا است فرصتی است شده گاهیآی

پیشگی ها مسمومیت انواع بروز از "پیشگیرهموطنانمان شعار با هفته این هم امسال کنیم. گیری همه در مسمومیت از افزایشری "با و کرونا" مانعآی گاهی،

است.شدهگرفتهنظردردارووغذاسازمانطرفازشویم"داروییمسمومیت

کا درردکتر دارویی های مسمومیت همچنان قانونی، پزشکی سازمان از شده منتشر آمار و کشور سراسر از دارو و غذا سازمان تجمیعی آمار اساس بر افزود: گر

م علل چهارمین ولی هستند بیمارستانها به ها مسمومیت از ناشی مراجعه علل خوشبختانهرصدر و اند داده اختصاص خود به را ها مسمومیت از ناشی گ

سال صورت98در به ها مسمومیت این از توجهی قابل درصد که هرچند است. شده کاسته پیش سالهای به نسبت دارویی مسمومیت از ناشی مورتالیتی از ،

ولی افتند می اتفاق وآعمدی کودکان جمعیت در خصوصا اتفاقی های مسمومیت موارد کاهش به تواند می داروها صحیح مصرف مورد در نکاتی از گاهی

دکتر با مشاوره از استفاده شود داروها مصرف در آن با مرتبط مشکالت و دارویی خطاهای کاهش سبب تواند می که راهکارهایی از یکی کند. کمک سالمندان

باشد.می190داروییاطالعاتکزرمیاو82101شمارهباآبان13داروپزشکیرسانیاطالعکزرمیقرطازتلفنیگرفتنمشاورهیاوداروخانهدرداروساز

مح و مخدر مواد با مسمومیت متاسفانه گفت: ادامه در بیشتروی با اخیر سالهای در الکل و مرک میزان کشوررین کل در ها مسمومیت از ناشی میر و گ

سال در ها مسمومیت این با بیماران گرچه است. بوده آمار25یبارتق98همراه طبق اما اند داده می تشکیل را بیمارستانها به ها مسمومیت مراجعین درصد

قانونیسازمان حدودپزشکی م65تا60کشور موارد از بهردرصد توجه با خصوصا موضوع این است. بوده مواد این دلیل به ها مسمومیت از ناشی میر و گ

سوی از و شد بیشتر گندزدا و سپتیک آنتی های فراورده از استفاده بر تاکید کرونا پاندمی شرایط در چون است. اهمیت حائز الکل با مسمومیت موارد افزایش

دست و قاچاق الکلی مشروبات مصرف دیگر طرف از و آنها غرغره یا خوراکی صورت به الکل پایه بر های فراورده از استفاده مورد در غلط باورهای برخی دیگر

جا سال در را ها مسمومیت این آمار متانل حاوی سازمانرساز گزارش اساس بر که نحوی به است. کرده بیشتر قانونیی مپزشکی موارد ازرتعداد ناشی گ

جا سال نخست ماهه پنج در الکل با مسمومیت سالرانواع مشابه موارد کل از در98ی هم بهداشت جهانی سازمان دانیم می که همانطور است. بوده بیشتر

اسپ یا غرغره صورت به الکل پایه با های فراورده از استفاده عدم پیشگیرمورد در روش این اثربخشی عدم و دهان در کردهری رسانی اطالع کرونا به ابتال از ی

پیشگی های روش مورد در نکات سایر و ها رسانی اطالع این به مربوط پوسترهای و عنوانراست با دارو و غذا معاونت سایت اصلی صفحه در کرونا از ی

استفاده های روش ها شوینده از بیشتر استفاده به توجه با همچنین است. دسترس در عموم استفاده جهت هم بدانیم" کرونا ویروس مورد در باید "آنچه

پیشگی در هم انها از درصحیح برای افزود همچنین وی است. اهمیت حائز بسیار مواد این با مسمومیت از مسمومیتهاری مورد در سؤاالت به پاسخ یافت

کند.راهنماییراتماسگیرندگانمیتواند190شمارهباسموموداروهااطالعرسانیکزرممسموم،فردبامواجههدراولیهراهنماییهاینیزو

کا جاردکتر سال در کرد: اشاره هفته این مناسبت به های آموزش مورد در همچنین گیرگر همه به توجه با بیماری معاونتری این آموزشی های روش کرونا ی

حضو شکل ارتقاءراز منظور به متعددی وبینارهای و است کرده تغییر وبینار به همشهآی دانش و عرگاهی مشخصزیان که آنجایی از است. شده هماهنگ یز

به نزدیک که منا90شده در مسمومیتها موارد از منرلز% کردن ایمن به توجه میدهند پیشگیزخ در آموزشرل در و است مهم بسیار ها مسمومیت از ی
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شود.میتاکیدآنهابرمعاونتاینهای

سرب در جمالت از استفاده نیز و پوسترها و بنرها نصب ادارهمچنین های نامه بهرگ و است شده گرفته نظر در دیگر های روش از نیز پیامک ارسال و ی

مجا فضای در تر گسترده رسانی اطالع معاونتزمنظور سایت اصلی صفحه باالی در گیرد، می قرار معاونت سایت در روزانه صورت به که مطالبی بر عالوه ی،

پیشگی روشهای مورد در مطالبی و است شده فراهم رسانی اطالع پوسترهای به دسترسی سهولت برای ای جداگانه صفحه نیز دارو و مسمومیتهارغذا از ی

از ناشی مسمومیت اطفال، در مسمومیت دارویی، مسمومیتهای خانگی، شویندههای و آفات دفع سموم سمی، گیاهان غذایی، مواد با مسمومیت از اعم

است.گرفتهو…قراریزکشاورآفتکشهایوسمومسرب،بامسمومیتکربن،کسیدومون

مجا گروههای در پوسترها ارسال نیز و دارو و غذا معاونت اینستاگرام صفحه در آموزشی نکات رسانی اطالع گفت: پایان در نیززوی ها محله سرای اعضای ی

است.شدهگرفتهنظردریزمجارسانیاطالعبرایشدهگرفتهنظردرراهکارهایدیگراز

زامسومیتمواردراسدرروانواعصابداروهای/کشوردرداروییمسمومیتهایباالیشیوعشد؛یحرتشایسناباگووگفتدر
)۹۹/۰۸/۰۵-۰۵:۳۸(

م به مربوط ارقام و آمار ارائه ضمن دارو و غذا سازمان سالمت های فرآورده رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه چگونگیررئیس کشور، در دارو با مسمومیت از ناشی های گ
کرد.یحرتشنیزرامسمومیتهااینازیرپیشگی

خطرناکت از یکی داروها اینکه بیان با ایسنا، با گو و گفت در منش به یسنا مناردکتر در مسمومیتزا عوامل مصرفزین میزان به توجه عدم گفت: هستند، ل

شوند.منجرداروییمسمومیتهایبهتوانندمیهمگیداروها،خودسرانهمصرفوآلودگیخوابباهمراهویکیرتادرداروهامصرفدارو،

از برخی باالی مقادیر که بدانیم همچنین و کنیم اجتناب داروها، خودسرانه مصرف از باید بنابراین کرد: تاکید وی کشور در دارویی مسمومیت باالی شیوع

خصوص فرد برای توانند می خطر، کم ظاهر به شایعتداروهای که کرد توجه باید حال عین در باشند. کشنده مسن افراد و کودکان دررًا مسمومیت بروز علت ین

بیمارستانهای به کننده مراجعه مسمومین آمار اساس بر دارویی مسمومیتهای باالی شیوع نیز ما کشور در است. درمانی مقادیر از بیش داروها مصرف جهان،

بسیا پزشکی، گروه تبحر دلیل به که است درحالی این است. شده تایید ازرکشور مسموم فرد و شود می درمان بیمارستان به مراجعه با مسمومیتها این از ی

م صدمهرخطر دچار مسمومیت اثر در مسموم فرد کلیه و کبد است ممکن گاهی که است نکته این در دارویی مسمومیت اهمیت اما شود، می داده نجات گ

شود.مواجهمشکلباعمرآخرتافردزندگیکیفیتوشوددائمی

م موارد طیرافزایش دارویی مسمومیت از ناشی سازمان8گ سوی از شده منتشر آمار به توجه با داد: ادامه منش به اخیر قانونیسال کشورپزشکی

م مردرخصوص موارد تعداد رفته رفته اخیر سال هشت طی که شاهدیم داروها، با مسمومیت از ناشی میر و حالرگ در دارویی های مسمومیت از ناشی گ

سازمان اعالم اساس بر است. بوده قانونیافزایش دارویپزشکی یک که متادون متاسفانه تجویزُمکشور، مخدر مواد به اعتیاد درمان در و است مخدر َسکن

مصرف یا و درمانی حد از بیش مصرف یا و پزشک تجویز بدون مصرف نتیجه در و شده قاچاق دارند، آن مصرف به معتاد افراد که اقبالی دلیل به شود، می

است.بوده1399سالنخستماهپنجدرنفر730و1398سالدرنفر1601گرمومسمومیتدلیلتنهاییبهکودکان،توسطآنشربتاتفاقی

کنت برای و شده محسوب مخدر مسکن داروهای جزو نیز ترامادول افزود: سوءمصرفروی مورد هم دارو این متاسفانه که شود می استفاده شدید دردهای ل

سازمان آمار اساس بر و گیرد می قانونیقرار مپزشک به منجر ترامادول، سال269گرسوءمصرف در سال89و1398نفر اول ماه پنج در است.1399نفر شده

است.بوده1399سالاولماهپنجدرنفر243گرمو1398سالدرنفر506گرمعلتداروهابقیهبامسمومیت

استلکلاوکمحرومخدرموادازناشیهامسمومیتمیروگمرانمیزینبیشترنیوز:بهداشت|خبرخبرادامهادامه
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با مسمومیت از اعم دارویی، مسمومیتهای کلی طور به گفت: دارو و غذا سازمان سالمت های فرآورده رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه رئیس

م به منجر گذشته، سال در درمانی، های دسته دیگر از داروها بقیه و ترامادول جا2376گرمتادون، سال نخست ماه پنج در و شده مرنفر به منجر گری،

م1062 است. شده مرنفر از بعد ما، کشور در دارویی مسمومیت از ناشی داشتنرگ اختیار در با و مواد مصرف سوء و مسمومیت از ناشی درصد31تا28گ

دارد.قراردومرتبهدرحوزهایندرمیروگرممواردکلاز

پیشگی دارویی مسمومیت بروز از چقدررچگونه هر اینکه بیان با منش به کنیم؟ بیشآی مقادیر در خصوصا داروها ناخواسته عوارض به نسبت جامعه گاهی

م کاهش شاهد یابد، افزایش درمانی حد دارو،راز با مسمومیت حوزه در پیشگیرانه اقدامات دیگر از گفت: بود، خواهیم دارویی مسمومیت از ناشی میر و گ

مراجعه هنگام در حال عین در است. روان و اعصاب مشکالت به مبتال بیماران و سالمندان داروی مصرف بر دقیق نظارت و داروها به کودکان دسترسی حذف

بب نام را خود مصرفی داروهای باید داروساز یا و پزشک باعثربه موضوع این کند. جدید داروهای تجویز به اقدام مصرفی، داروهای از اطالع با پزشک تا یم

شود.یرگیوجلمسمومیتبروزازونشودبیشتردرمانیحدازبیماریافتیرددارویمقدارشود،می

در کشور بیمارستانهای مسمومیتهای بخش به مراجعه علت اولین اینکه بیان با وی بیمارستانها مسمومیت بخش به مراجعه علت اولین دارویی مسمومیت

شیوع1397سال با سال60تا40، در همچنین گفت: است، بوده دارویی مسمومیت اثر بر مختلف شهرهای در به1398درصدی مربوط مراجعات تعداد

است.بودهنفرهزار64706بربالغکشورسطحدرمسمومیتمرجعبیمارستانهایدرداروییمسمومیت

بیشت که داروییرشهرهایی مسمومیت شیوع اینکه بیان با منش به صدر در تهران لقمان اندبیمارستان داشته را دارویی مسمومیت زمینه در مراجعه آمار ین

دارویی، های مسمومیت مراجعات اسفراین و گلستان گیالن، مازندران، شهرهای بیمارستانهای در اساس این بر کرد: اظهار است، متفاوت ایران شهرهای در

باالت بینردرصد و است داده اختصاص خود به ها مسمومیت دیگر به نسبت را دهند.77تا50ی می اختصاص خود به را مسمومیت مراجعات کل از درصد

بیشت که است حالی در کهراین حکیم لقمان بیمارستانهای در دارویی مسمومیتهای مراجعه تعداد بازین است، تهران شهیدبهشتی دانشگاه نظر 6940یر

بین ترتیب به غربی، آذربایجان مازندران، گیالن، مشهد، سپس و دارویی مسمومیت سال4139تا5334مراجعه در دارویی مسمومیت بوده1398مراجعه

است.

تنها80 گرچه کرد: تاکید وی است تعمدی دارویی های مسمومیت ،علت48درصد گذشته سال در ها بیمارستان به شده مراجعه های مسمومیت کل از درصد

به نزدیک دارویی های مسمومیت مورد در اما دارد، مسمومیت80تعمدی که است حالی در این افتد. می اتفاق خودکشی هدف با و تعمدی موارد از درصد

دهد.میخروالدیناشتباهیاوکودککنجکاویاثردرواتفاقیصورتبهاغلبودرصدچهارازکمترشیوعباکودکاندرداروییهای

راس در گفت: شوند، می مسمومیت به منجر بیشتر که داروهایی درباره منش به میشوند مسمومیت به منجر که داروهایی راس در روان و اعصاب داروهای

بز در میشوند، مسمومیت بروز به منجر اغلب که بیمارداروهایی در موثر داروهای ورگساالن افسردگی ضد آرامبخش، داروهای خصوصا روان و اعصاب یهای

به نزدیک دار عهده ، مخدر غیر های مسکن سپس و جنون مخدر70ضد غیر های مسکن با مسمومیت کودکان در هستند. دارویی مسمومیت موارد از درصد

است.ترشایعگساالنربزبهنسبتاستامینوفنمانند

پیشگی برای راهکار پیشگیرچند باالی اهمیت به توجه با کلی طور به اینکه بیان با منش به دارویی مسمومیت از طری از مسمومیت، از میری هایی روش یق

پیشگی دارویی های مسمومیت بروز از رفتارتوان تعادل که بیمارانی یا و افسرده بیمار داروهای است بهتر اساس این بر گفت: کرد، کهری افرادی یا و ندارند ی

سالمندان در همچنین شود. انجام افراد این مصرفی داروی میزان خصوص در دقیقی مراقبت و گیرد قرار شان دسترس از دور دارند، خودکشی به اقدام سابقه

ظاه تشابه است. خطرناک البته و شایع بسیار دارویی ورمسمومیت سوادی کم یا سوادی بی داروها، نام از اطالع عدم فراموشی، به ابتال داروها، شکل ی

مند دارو مصرفی مقادیر نبودن خوانا تکراریا صورت به یا اشتباه به را خود داروی سالمندان تا شود منجر است ممکن دارویی جعبه روی کنند.رج مصرف ی

دارد.ایویژهاهمیتمسمومیتازیرپیشگیدرسالمندانباخانههمافراددیگردقیقنظارتبنابراین
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بهت اینکه بیان با پیشگیروی برای روش تکرارین دوز خوردن از هایری جعبه داخل در قرصها دادن قرار یا و دارو مصرف دفعات کردن یادداشت دارو، ی

نگهدا آنها اولیه بندی بسته در داروها باید حال عین در گفت: است، ها داروخانه در موجود شده بندی تقسیم مصرفرمخصوص صورت در تا شوند ی

دهد.قرارپزشکاناختیاردرراالزماطالعاتبتواندخانوادهاشتباهی،

بسیا باالی مقادیر مصرف که کرد توجه باید داد: ادامه منش باشد،ربه نداشته خاصی نشانه و عالمت ابتدا در است ممکن خودکشی، به اقدام در داروها از ی

خودسرانه مصرف مثال عنوان به شود. مسموم فرد در کلیه و کبد دائمی صدمات به منجر آینده در یا و شود وخیم ناگهانی طور به مسموم فرد وضعیت اما

حیاتی بسیار بیمارستان به مسموم فرد ارجاع بنابراین شد. خواهد کبدی صدمات به منجر درمانی، مقادیر از بیش تب و درد درمان جهت استامینوفن داروی

از برخی در عمل این که چرا باشد. پزشک توصیه به آنکه مگر شود نمی توصیه دارویی های مسمومیت در استفراغ ایجاد کلی طور به حال عین در است.

شد.خواهدبیماراوضاعوخامتسببداروییهایمسمومیت

هوشیا غیر مسموم فرد با برخورد در اینکه بیان با سالمت های فرآورده رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه دارویررئیس های بسته کنارش در که ی

شماره با و برده بیمارستان به بیمار همراه دارویی های بسته باید فرد، این در استفراغ القاء عدم و خونسردی حفظ ضمن دارد، وجود شده 115و190خورده

هوشیا صورت در است بهتر دارو، با تعمدی های مسمومیت در گفت: شود، گرفته آنهارتماس از یک هر تعداد و مصرفی داروهای یا دارو نام مسموم، فرد ی

دهید.اطالعدرمانیکادربهوبپرسیدویازرا

پیشگی پیشگیرنحوه برای کرد: تاکید منش به کودکان در دارویی مسمومیت از کودکری خانه در اگر نیز کودکان در دارویی مسمومیت بروز از سالزی پنج یر

بیما هنگام در تا باشید مراقب همچنین شود. داده قرار قفل به مجهز و دسترس از دور باال، کمدهای در حتما داروها کند، می تکرارزندگی دوز کودک، یری

و اساس بر را استامینوفن داروی کودکان، در تب کاهش برای مثال عنوان به نشود. داده کودک به شده تجویز حد از بیشتر داروی یا بازو و کودک سن و ن

کند.مسمومیتایجادتواندمیاستامینوفندرمانیحدازبیشمقادیربدهید.کودکبهداروسازوپزشکمشورت

نگهدا کودکان دسترس از دور را خانواده افراد مصرفی داروهای افزود: توسطروی دارو شدن خورده مانع تا کنید پرهیز دستی کیف در دارو دادن قرار از ید.

نخو کودکان چشم مقابل در را خود داروهای شود. بزرکودکان رفتار از کودکان که چرا بهرید، را داروها والدین چشم از دور است ممکن و کنند می تقلید گساالن

خصوص داروها نکنید. استفاده خوراکی یا و شکالت آبنبات، مثل کلماتی از و است دارو این که کنید تفهیم او به دهید می دارو خود کودک به اگر ببرند. ًادهان

دا نگه دور شان دسترس از را کودکان مخصوص طعم خوش بایدرداروهای کند. دارو مصرف به اقدام کودک شما، غفلت از استفاده با است ممکن چراکه ید؛

دارو بلعیدن یا و چشیدن به اقدام کودکان هستند، خود داروهای مصرف حال در فامیل سالمند افراد که زمانی است ممکن و کنجکاوند کودکان که کرد توجه

کنند.یرنگهداآنهادسترسازدورراخودمصرفیداروهایبخواهیدخانوادهسالمندافرادازکودک،درداروییمسمومیتازیرپیشگیبرایبنابراینکنند.

ت درمان حال در خانواده در فردی اگر کرد: تاکید منش متادونربه شربت یا قرص مانند اعتیاد کننده درمان داروهای به کودکان دسترسی از است، اعتیاد ک

خودداجد مرًا کنید. بسیاری بزرگ حتی و کودکان از نگهداری دلیل به مخصوصرگساالن یخچال در متادون شربت بطی تعویض دلیل به بطرًا با دارو یری

سال طی در تنهایی به متادون داروی است. گرفته صورت آنها اتفاقی مصرف و خوراکی ها نوشیدنی یا و دیگر به1398داروهای منجر مسمومیت به منجر

است.شدهکشورنفردر1601گرم

م به منجر کودکی در متادون با مسمومیت اگر گفت: همچنین سالمت های فرآورده رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه علتررئیس تنها شود، گ

انگا سهل نگهدارآن عدم بود. خواهد کودک بستگان و والدین نگهداری و دارو جابجایی و کودک قفل به مجهز و مقاوم های ظرف در متادون شربت یری

بط در مرآن نتیجه در و کودکان توسط دارو مصرف به منجر ها، نوشیدنی یا و داروها دیگر های هاری خانواده توسط راحتی به البته که شد خواهد کودک گ

است.یرپیشگیقابل

پیامانتهای
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پرسرجانیوز،بهارآنالین،55خبر،اتحادنیوز،اهللحزبامروز،اصفهانملیت،تابناک،آنالین،اتحادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۲۸-۹۹/۰۸/۰۵(میشوندخاموشگرمباکهویراژهایی

ویرا هر با که است دلهرهآور و خراش گوش چنان آورشان سرسام ویراژهای - ایرنا - نفژتهران و لعن نفری و آه به بیتوجه آنها اما میآورد دنبال به را میشنوند،رینی که ینهایی
ندارند.یرمردمآزاازاباییومیتازندبیمهاباهمچنان

بر و کوچه هر در را آنها آشناست، انسانی هر گوش با آورشان سرسام کنند،زویراژهای باز راهی خود برای بتوانند که جایی هر و رو پیاده طرفه، یک خیابان ن،

دانند.میهاخیابانکشرسحکمرانانراخودچونندارندابایییزیرگقانوناینازوبینیممی

قوانین وضع و اند نبوده نصیب بی آنها های اذیت و آزار از پیاده و سواره جوان، و پیر و اند آورده تنگ به را همه که گویم می هایی موتورسیکلت راکبان از

دارد.آنهایزیرگقانونکهنهیربیمابرایراموقتهایمسکنحکمقوانیناینونداشتهمعناییآنهابرایقانونیرازنداردبازداندگیآنهابراینیز

س فرمانروایان را مهابارخود بی که دانند می برکشی و کوی هر در و تازند ارابهزمی این آورند. می ارمغان به همگان برای را وحشت و ترس کنان غرش ن

چ دو پارهای روها، پیاده قرمز، چراغ از عبور بزرخ، در خطرناک های دادن ویراژ تابلوها، و عالیم به توجهی بی ای، محدوده هر در کشیدنرک الیی ها، گراه

دانند.مییرسواموتوردرعادیکارهایجزرادیگرتخلفاتسایروعرفازجرخاوسنگینبارهایحملایمنی،کالهازاستفادهعدمها،زدنخرچتکها،

برای شهر های خیابان و کوچه در که دیگران سرنوشت شوند، محکوم سرنوشتی چه به است ممکن که ندارند توجهی خود تخلفات مخاطرات به تنها نه آنها

ندارد.اهمیتیبرایشاننیزهستندترددحالدریرکاوکسب

کا دیگر پلیس رسد می نظر به حتی شده تبدیل هنجار یک به سواران موتورسیکلت برای گویا که شده عادی ای اندازه به شکنی قانون نداردراین آنها کار به ی

اند.بردهپیآنبهنیزهاآنکهاستاینکتهاینو

این که حالیست در این است، ایمنی کاله از استفاده کنند، می رعایت را آن موتورسوارانی معدود و شود می اجرا پلیس توسط که قانونی تنها شاید البته

س را موتور دسته به شده آویزان کاله دارد حضور پلیس که قرمز های چراغ پشت و تقاطع در مالحظه، بی جرسواران تا گذارند می سرشان بر نشوند.ریع یمه

می شناخته تقصیر بی موتورسکیلت راکبان ای، حادثه و تصادف هر در حال همه در و همیشه اینکه از هستند عاصی آنها دست از خودروها رانندگان حتی

است.رانندهباشد،پاسخگورانندگیحوادثدربایدکهفردیآننهایتدراینکهازدارندشکایتشوند،

به ملزم را خود آنها از ای توجه قابل بخش اندک، عده این کنار در اما دانند می قانون به مقید را خود که هایی موتورسیکلت راکبان هستند بین این در البته

دانند.نمیشهروندانحقوقوانینرعایت

بارها قوانین رعایت عدم و ایمنی کاله از نکردن استفاده دلیل به بارها خودشان گفته به که شود می تر جالب جایی آن از سوران موتورسیکلت این داستان

است.نشدهعبرتدرسبرایشانامااندشدهحادثهوآسیبدچار

است.نگرفتهعبرتدرساماشدهآسیبدچاربارهاواستخانوادهآورنانخودشگفتهبهکهاستیرموتورسواجوانانازیکیعلی

ب به امیدی و بودم کما در ماه یک سر به ضربه و تصادف و ایمنی کاله از نکردن استفاده دلیل به بار یک گوید: کاهرمی یک از بعد اما نبود دنیا این به گشتم

آمدم.هوشبه

م از که حاال تا هد: می ادامه کرده، آویزان موتور به را کالهش و زند می بیخالی سر از پوزخندی که حالی باردر خدا هم بعد به این این ایم، رفته در قسر گ
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ماست.

باو چنین سواران موتورسیکلت از برخی که زمانی سایرتا و ها آن سر بر بالیی قانون نکردن رعایت که دارند ساماندهیری مورد در توان نمی آورد، نمی ین

داشت. امیدی شهرها کالن در درزموتورها که است نیاز و کنند می ایجاد جامعه و خانواده خود، برای نابسامانی و مشکل هزار هزاران ها موتورسیکلت یرا

شود.یرفکهاآنمورد

اجبا موتورسیکلت راکبان برای را ایمنی کاله از استفاده پلیس اینکه وجود برایربا را ایمنی وسیله این از استفاده همچنان که افرادی هستند اما است کرده ی

ج برای پلیس به دادن نشان حد در و کرده منع گذارند.رخود می سرشان بر را کاله ببیند، می را پلیس تا و میگیرند دست در موتور، توقیف عدم و نشدن یمه

گذ هر از اینکه است، خورده تنشان به آنها قانونی بی صابون و نیستند امان در باک، بی راکبان این دست از نیز باررانندگان چند هر بهری کنند، می عبور یک

ب بخت رارمسافر تاکسی از شدن پیاده قصد مسافر که قرمز چراغ پشت ندارند. رحم نیز شد، پیدا کجا از موتورسوار کله و سر آن، یک داند، نمی که ای گشته

گناه بی تاکسی راننده برای دردسرهایی چه که بماند کنند. برخورد تاکسی مسافر به اگر حتی دهند می را قیمتی هر به قرمز چراغ از عبور اجازه خود به دارد

کنند.میایجاد

هاموتورسیکلتتصادفتلفاتدربارهقانونیپزشکیآمار

سازمان آمارهای قانونیبراساس گذشته(۶۱.۲کشورپزشکی سال در رانندگی حوادث در موتورسواران کشتههای از آمار۴۹تا۱۸)۱۳۹۸درصد این بودهاند، ساله

است.جوانیسنیندرهاموتورسیلکتتصادفتلفاتباالیحجمبیانگر

سنی گروه بیشت۴۹تا۱۸همچنین ازرسال کمتر ترتیب به ها گروه سایر سنی تفکیک آن از پس و گیرد برمی در را ها موتورسیلکت تصادف تلفات آمار ین

باالتر۶۰درصد،۹.۹سال۵۹تا۵۰درصد،۱۱.۲سال۱۷تا۱۱درصد،۲سال۱۰ و نامعلوم۱۵.۶سال نیز گذشته سال تلفات از درصد دهم دو سنی رده و درصد

است.شدهگزارش

بودند.نزنفر۱۵۲ومردنفر۱۵۲وهزار۳تعداداینازدادند،دستازراخودجانرانندگیحوادثدرموتورسوار۳۰۴وهزار۳گذشتهسال

) گذشته سال در موتورسواران تلفات آن،۱۳۹۸آمار از قبل سال به نسبت سال۱۱.۸) در و شده کمتر سواران۱۳۹۷درصد موتورسیکلت تلفات و۳آمار هزار

بیشت۷۴۵ موجود آمارهای براساس بود. شده گزارش بارنفر تهران استان به مربوط ترتیب به گذشته سال در موتورسواران تلفات آمار رضوی۳۲۱ین خراسان ،

است.بودهفوتی۲۰باکدامهراردبیلوبویراحمدوکهگیلویهو۱۵باایالمبهمربوطآنینرکمتونفر۲۶۹بااصفهانو۲۷۴با

) فارس های استان مدت این (رنف۷۲در تهران (رنف۶۵)، گلستان و بیشترنف۵۲) نیز سالر) به نسبت را موتورسواران تلفات کاهش اند.۹۷ین داشته

آمار قانونیبراساس بوشهر(پزشکی های استان اند، داده دست از را خود جان کشور در موتورسوار چهار جمعیت نفر هزار صد هر ازای به گذشته سال )،۸.۶در

کرمان(۶.۷یزد( و باالت۶.۶) (ر) البرز های استان و اردبیل(۰.۹ین ،(۱.۵) کرمانشاه و ت۱.۷) پایین نر) مرین کشوررخ جمعیت نفر هزار صد ازای به موتورسوار گ

اند.داشتهرا

کشور در سواران موتورسیکلت تلفات آمار کلی طور باالت۱۹.۵به گلستان استان میان این در که بوده گذشته سال در رانندگی حوادث تلفات کل از ینردرصد

گلستان، های استان در رانندگی حوادث تلفات کل با مقایسه در موتورسواران تلفات سهم گذشته سال آمارهای مطابق است. داده اختصاص خود به را نسبت

تلفاتوگانزهرم کل از موتورسوران تلفات سهم گلستان استان در است، توجه قابل رقمی هرم۳۲.۸گیالن استان در گیالن۲۹.۷گانزدرصد، در درصد۲۹.۴و

است.بوده

) کرمانشاه های استان مقابل (۶.۹در ایالم (۹.۲درصد)، اردبیل و ت۹.۶درصد) پایین حوادثردرصد) تلفات کل به نسبت موتورسواران تلفات درصد ین

...اندداشتهرارانندگی

موتورسوارانگرماصلیعلتسربهضربه
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بیشت دهد می نشان مرآمارها علت تنهاییرین به عامل این است، سر به ضربه موتورسواران م۴۶.۹گ از دنبالردرصد به گذشته سال در را موتورسواران گ

است.ایمنیمواردسایررعایتلزومکناردرایمنیکالهازاستفادهاهمیتبیانگرکهگیردمیدربرراتلفاتکلازنفر۵۵۰وهزارکهداشته

گیرد.برمیدرراتلفاتکلازدرصد۴۶.۵کهاستیرشهبرونهایجادهبهمربوطفوتمحلاساسبرموتورسوارانتلفاتآمارینربیشت

و۴۰.۶شغل هزار با برابر رقمی که شده گزارش آزاد گذشته سال در موتورسواران تلفات بیشت۳۴۳درصد و است تلفات کل از گیرد.رنفر می بر در را تعداد ین

کا همچون بارمشاغلی (۵۵۲گران تلفا۱۶.۷نفر کل از باتدرصد آموزان دانش و (۳۹۲) تلفا۱۱.۹نفر کل از بیشتتدرصد ترتیب به رار) موتورسواران تلفات ین

اند.داشتهآزادشغلازبعد

اند.داشتهدیپلمیرزتحصیالتدرصد)۷۷(نفر۵۴۵وهزاردوباتلفاتگروهینربیشتنیزتحصیلیوضعیتنظراز

مد۱۶ شدگان کشته از وردرصد دیپلم مدا۵.۴ک یا و بوده دانشجو نیز تحصیلیردرصد وضعیت اند. داشته دیپلم باالی د۵۱ک از (رنفر درصد)۱.۵گذشتگان

است.شدهگزارشنامعلوم

موتورسیکلتسوارانیرپذیقانونبرایراهورجدیدنسخه

آما و گذرا نگاهی شهربا کالن به سالری اول ماهه سه در تصادفات که دهد می نشان پایتخت راهور پلیس آنالیز و بررسی تهران، چون ۴۸حدود۱۳۹۹ی

است.سوارانموتورسیکلتبهمربوطتهرانمعابرسطحرانندگیحوادثمتوفیانازدرصد

م نیازمندرآمار بیشتر رسد می نظر به و خورد می رقم موتورسیکلت راکبان سوی از که است ای فاجعه عمق نشاندهنده ها موتورسیکلت از ناشی میر و گ

کنند.پرهیزیزیرگقانونازتاهستیمسوارانموتورسیکلتیزسافرهنگ

ط شد، عرضه بازار به و تولید سیکلت موتور که زمانی مختلفراز ادوار در قانون اجرای به سواران سیکلت موتور الزام و ساماندهی برای متنوعی های ح

ط و شد اجرایی و ابالغ قانون، تصویب، مجلس، و دولت هارتوسط موتورسیکلت از ناشی مشکالت همچنان اما شد اجرایی مختلف ادوار در متنوع های ح

برجاست.پا

بز تهران رانندگی و راهنمایی پلیس رئیس حمیدی محمدحسین طرسردار اجرای از پیش چندی گفت:رگ و داد خبر سواران موتورسیکلت ساماندهی جدید ح

یک به متخلف راکبان برای قانون اعمال در خواهیم همی که ای گونه به شویم؛ متوسل جدیدتر حوزهزروش این در قانون اعمال های وینه توقیف از اعم

پا به ورارجاع کمتر تخلفات شاهد و دهیم ارتقاء را ترافیکی رفتارهای و عمومی مندی رضایت و آموزش حال، عین در و کاهش را نتایج دست این از و کینگ

باشیم.آیندهدرسوارانسیکلتموتورکمتر

عنوان با را طرحی رابطه، همین در کرد: اضافه یاروی طموتور نام اسر(البته نشده قطعی هنوز داتح بررسی دست در قوهر) با تعامل با که طرحی یم؛

جایگ های مجازات از استفاده پی در طینزقضائیه، نویس پیش ما کارشناسان هستیم، متخلف سوار سیکلت موتور هایربرای گام در و تدوین تهیه، را ح

است.گرفتهصورتصالحذیمراجعباتعاملیوضمنیهایموافقتیبارتقوایمیافتهدستخوبینتایجبهموضوع،بررسیاولیه

ط این در افزود: متخلفروی راکب رفتار تحلیل با جدید حح جهت خالف چرا است، تردد در ویژه خط "از اینکه چرایی بررسی قرمزربا چراغ از کند، می کت

است.«شتاب»و«عجله»آنورسیممیکلیدشاهیکبهکند،میعبور

دا نظر در گفت: حمیدی سیکلتبایمرسردار موتور موتوتوقیف نقلیه وسیله اینکه بدون محل، همان در متخلف پارفرد به اختیارری در شود، منتقل کینگ

داده قرار ترافیکی ابزار فردراکب مرتکبو را تخلف که ای محدوده در ساعته دو مثال مشخص زمانی بازه یک تخلفاتدر مانع ما همکاران کنار در شده

شود.دیگرسوارانموتور

بز تهران رانندگی و راهنمایی پلیس طررئیس این مختلف زوایای گفت: ازرگ اعم تکمیلح و بررسی حال در شهروندی فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، ابعاد

ط مستمراست، جلسات و شده ارائه قضائیه قوه به مذکور سلسلهرح این و ایم داشته امر کارشناسان و مسئوالن با تای دارد ادامه ها احصاءنشست پس
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شود.عملیاتیدورچنداننهایآیندهدروشودمیمصوبآناجرایح،رطپیامدهایکامل

استخودروهاازبیشهاموتورسیکلتآالیندگی

آالیندگی است، کرده دشوارتر را زندگی و هستند مواجه آن با شهرها کالن مشکالتی از دیگر اینزیکی تا است نیاز و است ها موتورسیکلت صوتی و یستی

شوند.سازمانیهدفمندوهوشمندایگونهبهآهنیهایارابه

بن دهم هشت از کمتر باید کیلومتر یکصد هر ازای به موتورسیکلت هر پلیس، گفته چهارزبه تا سه به و است باالتر بسیار رقم این که حالی در کند مصرف ین

بن که میزان هر به و میرسد شهرهازلیتر کالن در که استفادهای حجم وجود با موتورسیکلت شد. خواهد بیشتر هوا آلودگی میزان همان به شود، مصرف ین

اندیشید.یرفکبرایشبایدکهکندمیایجادهوا،وصوتیاعمکهآالیندگیهاییوتصادفاتمیزانازاعممضراتوجودبادیگرسویازدارد،

م آمار از اگر اساس بگذربراین ها موتورسیکلت از ناشی میر و بپردارگ ها آن آالیندگی به و درزیم موتورسیکلت هر آالیندگی که دهد می نشان ها بررسی یم،

است.خودروهاازبیششهرهاکالن

تق که دارند تردد سیکلت موتور دستگاه میلیون نیم و سه تهران در که دارد اشاره آن به تهران شهر اسالمی شورای عضو امانی شهربانو که بیشتررموردی یبا

میکنند.تولیدآلودگیخودرویکبرابرهفتآنها

کاربراتو موتورسیکلت یک گفت: خودروروی یک برابر هفت حدود یوروی تهران۴استاندارد شهر فنی معاینه ستاد از که گزارشی در میکند. تولید آلودگی

متاسفانه ام، جاگرفته سال ابتدای اکنون،راز تا د۱۴فقطی جهت موتورسوار بهرراکب موتورهایشان آالیندگی تستهای بررسی و فنی معاینه گواهی یافت

است.یافتهکاهششدتبهبودمورد۲۰۰سالکلدرکهگذشتهسالبهنسبترقماینکهکردهاندمراجعهمربوطمراکز

ماده تهران، شهر شورای عضو این گفته شهردا۵۳به سوم، ساله پنج همکاربرنامه با کرده موظف را تهران بزری تهران رانندگی و راهنمایی پلیس برنامهری گ

کند.اجرابخشیانتظاموآلودگیکاهشهدفباراشهرموتورسیکلتهایساماندهیاجرایی

جهت تشویقی سیاستهای اعمال و جلو پالک نصب به الزام شامل سواران موتور کردن شناسنامهدار و شناسایی بخشی، هویت ماده، این در گفت: امانی

استانداردسا و نازبهبود کاربراتووی موتورسیکلتهای تبدیل به کمک جهت بالعوض کمک و تسهیالت سود یارانه پرداخت نظیر اقداماتی با انرگان به یرکتوژی

شدهاست.اشارهبرقی،موتورهایباینیزبنموتورسیکلتهایینیزجایگو

شهردا افزود: جلسهروی در رانندگی و راهنمایی قانون اصالح پیشنهاد مو۴۹ی موتورسیکلت تخصصی سالرشه۱۱خرکمیته حفاظت۹۸یور سازمان محل در

مطزمحیط را محیطریست حفاظت سازمانهای کشور، وزارت هماهنگی با اقدام اولین در که شده مقرر سازمان، آن تأیید ضمن و کرد استانداردزح یست،

تس نیز موتورسیکلتها به آن اجرای الزام نقلیه»، «وسایل به «خودرو» کلمه تغییر با اشاره مورد ماده اصالح به نسبت ناجا راهور پلیس برایرو و یابد ی

شود.ارسالدولتبهیرانزوهیأتتصویب

خاطیراکبانبابرخوردوموتورسوارانساماندهی

ساماندهی برای جدی اهتمام انتظامی نیروی راهور پلیس رئیس عنوان به فر هادیان سیدکمال سردار انتصاب با رانندگی و راهنمایی پلیس ویژه به پلیس

بسیا برقی موتورهای تولید و ها سیکلت موتور راکبان نامه گواهی ساماندهی با است معتقد ای گونه به دارد نظر در ها موجودرموتورسیکلت مشکالت از ی

کند.میحلرا

اینکه به اشاره با ها موتورسیکلت ساماندهی مورد در نیر انتظامی نیروی راهور پلیس رئیس هادیانفر سیدکمال وجود۱۱سردار کشور در سیکلت موتور میلیون

حدود و ح۶دارد شد خواهد برخورد آن با اغماض بدون که جدی تخلف عنوان به تخلف هشت گفت: هستند، پالک فاقد حرمیلیون پیادهرو، در دررکت کت

است.شدهتاکیدموتورهابهکهاستموضوعاتیجزوایمنیکالهازاستفادهقرمز،چراغازعبورجهت،خالف

از که است این ما مشکالت از یکی گفت: تق۱۱وی سوار موتورسیکلت از۴/۵یبارمیلیون تعداد این اینکه دارند؛ موتورسیکلت گواهینامه نفر میلیون
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آموزشگاههایی نبود دیگر دلیل و باشد موتورسیکلت گواهینامه گرانی آن دالیل از یکی شاید دارد، دلیل چند ندارند موتور گواهینامه سواران موتورسیکلت

باشد.گواهینامهاخذبرایگرفتنامتحانوآموزشبرای

ط منظور همین به افزود: دارهادیانفر کار دستور در را سواران موتورسیکلت برای ساماندهی گواهینامهرح اخذ برای تر راحت شرایطی بتوانیم تا یم

است.آننداشتنازبهتررانندهایهربرایگواهینامهداشتنچراکهدهیم،ارائهموتورسیکلت

محیط سازمان دولت، گفت: انتظامی نیروی راهور پلیس حمایتزرئیس برقی موتورسیکلتهای تولید از نیز پلیس و تجارت و معدن صنعت، وزارت یست،

میکند.رفعراموتورهااینتولیدمسیردرموانعیگونههرخودسهمبهپلیساساسبراینمیکنند،

نقلیههادیانفر وسیله این تولیدکنندگان از حمایت و کشور در برقی های موتورسیکلت تولید مورد مادهدر اجرایی نامه آیین پاک۸افزود: هوای قانون

است.ممنوعدارد،کهباالییآلودگیدلیلبهکشوردریرکاربراتوهایموتورسیکلتوارداتوتولیدکهداردصراحت

سال از داد: ادامه کاربراتو۹۵,ی های مجوزهارموتورسیکلت بیشتر و شود نمی داده نیز آنها به خدمات اکنون که است طبیعی و شوند نمی پالک کشور در ی

است.محدودکشوردرآنتولیدالبتهکهاستیرکتوژانموتورهایبرای

ماده که آنچه گفت: انتظامی نیروی راهور پلیس محیط۸رئیس سازمان دولت، پاک، هوای آنزقانون از تجارت و معدن صنعت، وزارت و پلیس یست،

است.پایینبسیارحوادثوتصادفاتدرآننقشیرازاستبرقیموتورهایکند،میحمایت

هستند.حمایتقابلزند،نمیلطمهشهرهاهوایبهودارندکهمناسبیسرعتدلیلبهبرقیهایموتورسیکلتدیگرسویازافزود:هادیانفرسردار

ش هر که شد ابالغ گذای شماره مراکز به و کردیم تاکید گذشته سال دستورالعمل در کرد: اضافه ازروی باشند، داشته داخلی تولیدات زمینه این در که کتی

شوند.میپالکموتورهااینوشدهحمایتآنها

برقیهایموتورسیکلتتولیدآغاز

و معاون بیات سزامیر و تجارت و معدن صنعت، تولیدریر آغاز از پیش چندی ایدرو طهزار۵۰پرست این گفت: و داد خبر برقی موتورسیکلت باردستگاه ح

دارد.قرارموردنظرمحصولقیمتیزساارزانالزم،هاییرساختزایجادوامانیهاییرباتوسوآپشیوهازیرگیبهرهی،رباتدرصدی۴۰ینهزهحذف

ب افزود: و کرد عنوان برقی های موتورسیکلت تولید از حمایت را تجارت و معدن صنعت، وزارت های سیاست از یکی انبوهرگزاروی تولید و طراحی فراخوان ی

مشا با برقی خصوصی،رموتورسیکلت بخش بکت کشور، داخل برقی موتورسیکلت تولید حوزه فعاالن خصوصیرگزارشناسایی و عمومی هماهنگی جلسه ی

است.شدهانجامراستاایندرکهبودهاقداماتیجملهازکشورداخلمنتخبتولیدکنندگانکاملیابیزارواطالعاتیرآوجمعداخلی،تولیدکنندگانبا

است.کاردردستورآالیندگیکاهشهدفباکاروسیلهعنوانبههموعادیجابجاییبرایهممناسب،توانبابرقیموتورسیکلتتولیدگفت:بیات

و ارزبزمعاون کاهش هدف با کشور در برقی موتورسیکلت اصلی اجزای و قطعات تولید ظرفیت شناسایی صنعت، تامینریر داخل، ساخت میزان تعمیق ی،

برشمرد.برقیسیکلتموتورتولیدحرطدرایدروهایاقدامدیگرازرامشخصهایتیپیزساارزانوتولیدافزایشاستاندارد،اقالم

گفت: مشتوی سارایدرو، الکتزک موتور جمله از قطعاتی باتری مجموعه درایو، و مدیریکی سامانه و ساری بومی هدف با ها مبدل و شارژر ایجادزیت، و ی

...کندمییرپیگیراتولیداقتصادیمقیاس

و فناوزمعاون و علمی معاونت حمایت مجلس، پشتیبانی صنعت، جمهوریر رییس شهرداری کشور، وزارت بخشهاری، سایر و راهور پلیس ها، شتابدری

برشمرد.یرضرورابرقیهایموتورسیکلتازاستفادهوتولیدتوسعه،حرطبهبخشی

برقیموتورهایتولیدازحمایت

شاک طیر«اقبال این از پشتیبانی برای گذار قانون دستگاه آمادگی از نیز اسالمی شورای مجلس بنیان دانش اقتصاد فراکسیون رییسه هیات دادرعضو خبر ح

است.موجودکارخانجاتانباردربرقیموتورسیکلتدستگاههزار۱۵اکنونوشدهایجادکشوردربرقیموتورانواعتولیدتوانگفت:و

میشوندخاموشگمرباکهاژهاییویرایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



سوارانموتورسیکلتبهتوصیهچند

دموتورسیکلت، فردی هر و است تصادفات غربرمودای را شود آن رحمیرگیر تصادفات برمودای این میسوزند. هم با خشک و تر راستا، این در و کند می ق

ت بر جوانی هیجان سر از که باک بی جوانی یا باشی خانواده آور نان که نیست مهم برایش نیست، مهم برایش جنس و سن ورندارد، ای نشسته موتور ک

مزمیتا آمار وجود با طری. کامل اجرای تا و عابران و سرنشینان راکب، از اعم موتور از ناشی میر و مطرگ های هرح کاهش برای شده وزح جسمی های ینه

نکنند.آسیبدچاررادیگرانوخودتاکردهرعایتراهایینکتهبایدراکبانبرقی،موتورهایتولیدوجدیدقوانینازاعمآهنیارابهاینازناشیمالی

سازمان و پلیس تاکید مورد بسیار ایمنی کاله از قانونیاستفاده تصادفاتپزشکی تلفات از نیمی از بیش عامل سر به ضربه آمارها براساس که چرا است

رود.میشماربهموتورسواران

پرهیز کاله بدون بویژه اضافه سرنشین کردن سوار یا غیرمجاز میزان به بار حمل از باید سواران موتورسیکلت پیادهروهاهمچنین در راندن از خالفو در یا

کنند.اجتنابیکطرفهمسیرهایجهت

کنند.استفادهدارندچشمحفاظکهکالههایییاعینکازبادوزشزماندرونکردهعبورطرفهیکایخیاباناز

نکنند.استفادهموتورازشبهاآنتعمیرازپیشگزرهوکردهدرستراموتورترمزچراغیاراهنماچراغ

است.راندندرایمنینکاتبهتوجهیبینتیجهمیرهاوگرموجراحاتشدتافزایشنیزوحوادثاحتمالافزایشکهبدانیمبایدنهایتودر

نیکناممعصومهگزارش
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استانیاخبار

)۱۰:۵۴-۹۹/۰۸/۰۳(گذاشتبرجاکشتهسهزنجاندررانندگیتصادف

وقوع اثر بر گفت: زنجان استان انتظامی فرماندهی راه پلیس رییس - ایرنا - طی۲زنجان استان این ارتباطی مسیر در رانندگی تصادف از۴۸فقره را خود جان نفر سه گذشته ساعت
دادند.دست

پنجشنبه بامداد نخست حادثه افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز عظیمی محمدعلی آزادهسرهنگ بیندر قزوین - زنجان خودروی۲راه دستگاه

کرد.فوتدمدرواردهجراحاتوصدماتشدتعلتبهبودنزکهپرایدخودرویسرنشینوافتاداتفاقاپتیماوپرایدیرسوا

سوا خودروی دستگاه یک بین قزوین - زنجان راه آزاد در پنجشنبه صبح نیز دوم حادثه داشت: اظهار ماکروی کامیون و پراید دخترری و راننده و داد ۱۲خ

باختند.جانواردهجراحاتوصدماتشدتاثربرسالهاش

این اینکه بیان با زنجان استان راه پلیس سوا۲رییس خودروهای رانندگان آلودگی خواب و خستگی علت به رانندگی تلخ گفت:رحادثه افتاد، اتفاق پراید ی

افتد.میاتفاقخودروهارانندگانآلودگیخوابوخستگیعلتبهاستاناینارتباطیمسیرهایسطحدررانندگیسوانحازدرصد۳۸

عبو خودروهای رانندگان به خوددارعظیمی مسیر ادامه از خواب و خستگی احساس هنگام کرد توصیه استان این ارتباطی مسیرهای از اصرارری چراکه کنند ی

باشد.داشتهپیدرخونینوتلخعواقبتواندمیمسیرادامهبر

طی ایرنا، گزارش امسالپنجبه (۵۳ماهه پارسال مشابه مدت با مقایسه در که افتاد اتفاق استان این ارتباطی مسیرهای در فوتی تصادف میزان۹۸فقره به (

بر و دهد می نشان افزایش درصد آمارهشت قانونیاساس رانندگیپزشکی حوادث از ناشی متوفیان تعداد شده یاد مدت این۱۰۸طی متاسفانه که بود نفر

داشت.رشددرصدهشتنیزپارسالمشابهمدتبامقایسهدرکشتهتعداد

باختند.جانزنجاناستانیرشهبرونارتباطیمسیرهایدررانندگیتصادفهایاثربر۹۸سالدرنیزنفر۲۵۸و۹۷سالدرنفر۲۷۰تعداد

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

است.فرعی

نیوزتینیرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۰۸(یرکشومیانگینبهنسبتبویراحمدوکهگیلویهدرغیرطبیعیگرمآماربودنباالترداد؛خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۳-۱۲:۴۶(

مدی بویراحمد و طیرایسنا/کهگیلویه گفت: بویراحمد و کهگیلویه استان قانونی پزشکی سالجا6کل نخست هررماهه ازاء به استان این در نفر،100ی م62هزار اثر بر غیرطبیعیرنفر گ
دهند.میدستازراخودجان

۱
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است.رسیدهثبتبهبویراحمدوکهگیلویهاستانسطحدرغیرطبیعیگرم254امسال،نخستماهه6طیافزود:خبرنگارانجمعدرامینی""کامروز

م اینکه بیان با مروی به منجر و شده شدید آسیب باعث که هستند بیرونی عامل غیرطبیعی های طیرگ بویراحمد و کهگیلویه استان کرد: عنوان شدهاند، گ

دارد.راکشور6رتبهغیرطبیعیهایگرمبارابطهدرکشور،قانونیپزشکیسالنامه

مدی ایسنا، گزارش قانونیکلربه تصپزشکی بویراحمد، و کهگیلویه هرراستان ازاء به بویراحمد و کهگیلویه استان در کرد: نفر،100یح م62هزار اثر بر گرنفر

است.بودهنفر47.9نفر،هزار100هرازیرکشومیانگینکهاستحالیدرایندهند،میدستازراخودجانغیرطبیعی

پیامانتهای

)۱۷:۱۱-۹۹/۰۸/۰۳(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.

ا نقل به بالغ گزارش گفتزبه در امینی بویراحمدوکامروز و کهگیلویه استان در آن از ناشی مصدومان و کار حوادث آمار خصوص در یاسوج در خبرنگار با گو

است.شدهارسالاستانقانونیپزشکیبهپروندهمورد183تعدادامسالنخستماهه6درکرد:اظهار

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

است.بودهگذشتهسالدرکشورپنجمرنبهجمعیتنسبتبهمااستانیرکشورتبهوهستیمشاهدراکاهشدرصد

رسانهای فضای از کاربران اطالع جهت صرفا و نیست آن محتوای تایید معنای به لزوما خارجی و داخلی رسانههای سایر تحلیلی اخبار و مطالب انتشار : بالغ

میشود.منتشر

)۰۸:۰۰-۹۹/۰۸/۰۵(کشورشدگیقرغچهارمرتبهدربویراحمدوکهگیلویهداد؛خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی بویراحمد و آمارایسنا/کهگیلویه سالنامه طبق گفت: بویراحمد و کهگیلویه استان قانونی پزشکی غرکل تعداد کشور، قانونی پزشکی نسبتری بویراحمد و کهگیلویه استان در شدگی ق
است.چهارمرتبهکشورسطحدرجمعیتبه

یکشورمیانگینبهنسبتاحمدبویروکهگیلویهدرطبیعیغیرگمرآماربودنالترباایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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در افزود: خبرنگاران جمع در امینی" جا6"کامروز سال نخست غ13یرماهه مدترمورد به نسبت تعداد این که رسیده ثبت به استان سطح در شدگی ق

است.داشتهدرصدی43.5کاهشقبل،سالمشابه

است.بودهمورد23گذشته،سالماهه6دراستانهایشدگیقرغتعدادکرد:اظهاروی

مدی ایسنا، گزارش قانونیکلربه غپزشکی تعداد رتبه کرد: بیان بویراحمد، و کهگیلویه آماراستان سالنامه طبق بویراحمد و کهگیلویه استان شدگی پزشکییرق

است.چهارمرتبهکشورسطحدرجمعیتبهنسبتکشور،قانونی

پیامانتهای

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

/۹۹(اصفهاندرامسالماههششدردرمانیجنینسقطمجوز230ازبیشصدورکرد:اعالماصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۸/۰۳-۱۴:۴۰(

مدی کاهشرایسنا/اصفهان از اصفهان استان قانونی پزشکی و23.1کل داد خبر قبل سال مشابه مدت با مقایسه در امسال اول ماهه شش در شده صادر جنین سقط مجوزهای درصدی
بودند.شرایطواجدنفر236تعداداینازکهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیکلادارهبهدرمانیجنینسقطمتقاضی308مدتاینطیگفت:

جا سال نخست ماهه شش در کرد: اظهار سلیمانپور، کل308یرعلی اداره به درمانی جنین سقط قانونیمتقاضی اینپزشکی از که کردند مراجعه استان

شد.صادرمجوزوبودندشرایطواجدنفر236تعداد

کاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه شش در شده صادر مجوزهای تعداد اینکه به اشاره با مجوز23.1وی تعداد افزود: است، داشته درصدی

بود.مورد301قبلسالاولماههششدرشدهصادرجنینسقطهای

عمومی روابط از نقل به و ایسنا گزارش قانونیبه مدیپزشکی اصفهان، قانونیکلراستان ازپزشکی پیش تا تنها مجوز صدور براینکه تاکید با هفتگی19استان

سال مصوب درمانی جنین سقط قانون واحده ماده اساس بر درمانی سقط مجوز گفت: است، میسر اجرایی1384جنین آییننامه و اسالمی شورای مجلس

سازمان عهده بر قانونیآن تپزشکی مورد قانون در آنچه اساس بر و است میأکشور صادر باردار مادر برای خاص شرایط داشتن صورت در تنها گرفته قرار کید

مهمت که باردارشود سن آن ازرین کمتر طو19ی به است، ازرهفته باردای سن اگر که مجوز19ی صدور امکان جنین، در روح ولوج دلیل به باشد گذشته هفته

داشت.نخواهدوجودوجههیجبهسقط

باردا سن بر عالوه داد: ادامه ناهنجاروی وجود باید حری موجب تولد از بعد که جنین در بیماری یا و شود مادر باردارج ادامه که نحوی به مادر اوری برای ی

کند.اقداممجوزصدوربهنسبتقانونیپزشکیتابرسدتأییدبهمتخصصپزشکسهتوسطباشدداشتههمراهبهجانیخطر

ناهنجا تمام که تصور این کرد: خاطرنشان بیمارسلیمانپور هر یا و جنین در موجود تصوریهای شود می سقط مجوز صدور به منجر مادر نادرستری کامال ی

کشورگیدشقغرمچهاررتبهدراحمدبویروکهگیلویهایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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ناهنجازاست، تنها حریرا موجب که جنینی بیماریهای یا و شود مادر باردارج ادامه صورت در که بهریهایی باشد داشته همراه به جانی خطر مادر برای ی

شد.خواهدمنجرمجوزصدور

پرونده ارجاع به ادامه در غ50وی دلیل به که مراکزرنفر به دادند دست از را خود جان امسال نخست نیمه در شدگی قانونیق اظهارپزشکی و اشاره استان

است.داشتهکاهشدرصد29.6بود،نفر71جانباختگانآمارکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینکرد:

بودند.مردنفر39ونزنفر11شدگیقرغتلفاتکلازاصفهان،استانقانونیپزشکیکلرمدیگفتهبه

غ از ناشی باختگان جان تعداد صدر در همواره ها رودخانه در باختگان جان شمار اینکه بیان با ماههرسلیمانپور شش در کرد: خاطرنشان دارد، قرار شدگی ق

بودند.نزنفر4ومردآناننفر15کهاندباختهجانهارودخانهدرشدگیقرغمتوفیانازنفر19نیزامسالابتدایی

کشاو استخر آن از پس کرد: اضافه باروی با13ی کانال د9نفر، نفررنفر، با سد و مصنوعی د5یاچه و شنا استخر بیشتر، فوتی یک با طبیعی آمارریاچه ین

اند.باختهجانآبیهایمکانسایردرنیزنفر2اند،داشتهراتلفات

پیامانتهای

نیوزمفتاحیرخبپایگاهبرنا/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

/۹۹/۰۸(قشدگیرغاثربرنفر۵۰گرمشد/صادراصفهاندردرمانیسقطمجوز۲۳۶اصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۳-۱۶:۰۰(

است.شدهصادراصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزدرامسالنخستماه۶دردرمانیسقطمجوز۲۳۶گفت:اصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی–اصفهان

گفت در سلیمانیپور بهوعلی مراجعه آمار به اشاره با مهر خبرنگار با قانونیگو دپزشکی طیربرای درمانی سقط مجوز داشت:۶یافت اظهار امسال نخست ماه

کردهاند.مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهدرمانیسقطمجوزیافتردبراینفر۳۰۸زمانیبازهایندر

تعداد این از اینکه بیان با د۶۰وی برای الزم شرایط فاقد تصرنفر بودهاند، درمانی سقط مجوز درریافت شده صادر مجوزهای تعداد کرد: امسال۶یح ماهه

است.داشتهدرصدی۲۳.۱کاهشقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهبودهمورد۲۳۶

قانونیکلرمدی آمارپزشکی خصوص در همچنین اصفهان م۶استان مونرماهه گاز با مسمومیت از ناشی میر و آمارهایوگ مطابق داشت: ابراز کربن کسید

مراکز در شده معاینه اجساد تعداد زمانی، بازه این در قانونیموجود مپزشکی علت که شدراستان داده تشخیص کربن مونواکسید گاز با مسمومیت آنها گ

بودهاند.مردهمگیونفر۱۱

ماه۶طیگرفتگیزگااثربراصفهانی۱۷گرم

در داشت: ابراز گذشته۶وی سال نخست دو۱۷ماه شامل وزنفر گا۱۵ن اثر بر مزمرد افزایش شاهد و باختهاند جان گارگرفتگی از ناشی میر و درزگ گرفتگی

بودهایم.یرجاسال

کاهش به اشاره با غ۳۰سلیمانیپور تلفات زمانیردرصدی بازه این در داشت: ابراز اصفهان استان در امسال نخست نیمه در شدگی غ۵۰ق اثر بر قرنفر

است.بودهنفر۷۱گذشتهسالدرآماراینکهباختهاند،جانشدگی

غ تلفات کل از اینکه بیان با جاروی سال در شدگی وزنفر۱۱یرق فوتی۳۹ن تعداد این از کرد: اضافه بودند، مرد رودخانه،۱۹نفر در استخر۱۳نفر در نفر

درامسالماههششدرمانیدرجنینسقطمجوز230ازبیشصدورد:کراعالماصفهاناستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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د۹ی،زکشاور در نفر یک و شنا استخر در نفر یک سد، و مصنوعی استخر در نفر پنج آب، کانال در نیزرنفر نفر دو و دادهاند دست از را خود جان طبیعی یاچه

شدهاند.قرغنامعلوممکانیدر

آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۲۶-۹۹/۰۸/۰۳(اصفهاناستاندرقشدگیرغدرصدی30کاهش

جارمدی سال نخست نیمه در گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی تعدادرکل غرنف50ی دلیل به ارجاعرکه اصفهان استان قانونی پزشکی مراکز به دادند؛ دست از را خود جان شدگی ق
است.داشتهکاهشدرصد29.6بود،نفر71جانباختگانآمارکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماست.اینگردیده

خب گزارش عمومیرگزاربه روابط از نقل به اصفهان از فارس قانونیی جاپزشکی سال نخست ماهه پنج در داشت: اظهار سلیمانپور علی اصفهان، ازراستان ی

بودند.مجوزاینیافتردبرایالزمشرایطفاقدنفر60اماکردندیافتردمجوزنفر236درمانی،جنینسقطمراجعینکل

قانونیکلرمدی قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه شش در شده صادر مجوزهای تعداد گزارش، این اساس بر داد: ادامه اصفهان استان

است.بودهمورد301قبلسالاولماههششدرشدهصادرجنینسقطهایمجوزتعدادواستداشتهدرصدی23.1کاهش

استمیسرجنینهفتگی19ازپیشتاتنهامجوزصدور

تص سالروی مصوب درمانی جنین سقط قانون واحده ماده اساس بر درمانی سقط مجوز میشود یادآور کرد: آییننامه1384یح و اسالمی شورای مجلس

سازمان عهده بر آن قانونیاجرایی تپزشکی مورد قانون در آنچه اساس بر و است باردارأکشور مادر برای خاص شرایط داشتن صورت در تنها گرفته قرار کید

است.هفته19ازکمتریربارداسنآنینرمهمتکهمیشودصادر

از باردای سن اگر دیگر بیان به کرد: خاطرنشان وجود19سلیمانپور وجه هیج به سقط مجوز صدور امکان جنین، در روح ولوج دلیل به باشد گذشته هفته

باردا سن بر عالوه و داشت ناهنجارنخواهد وجود باید حری موجب تولد از بعد که جنین در بیماری یا و شود مادر باردارج ادامه که نحوی به مادر برایری ی

کند.اقداممجوزصدوربهنسبتقانونیپزشکیتابرسدتأییدبهمتخصصپزشکسهتوسطباشدداشتههمراهبهجانیخطراو

قانونیکلرمدی ناهنجاپزشکی تمام که تصور این بنابراین، گفت: اصفهان بیماراستان هر یا و جنین در موجود انجامدریهای می سقط مجوز صدور به مادر ی

استرتصو نادرست کامال ناهنجازی تنها حریرا موجب که جنینی بیماریهای یا و شود مادر باردارج ادامه صورت در که بهریهایی جانی خطر مادر برای ی

شد.خواهدمنجرمجوزصدوربهباشدداشتههمراه

استسالدومنیمهبهمربوطگازبامسمومیتتلفاتدرصد70ازبیش

مراکز در شده معاینه اجساد آمار امسال ماهه شش در موجود آمارهای مطابق کرد: بیان قانونیسلیمانپور مپزشکی علت باتشحیص مسمومیتراستان گ

است.داشتهافزایشبودهمرد)15ونز2(نفر17تعداداینکهقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهبوده،مرد)همگی(نفر11کربنمونواکسیدگازبا

قانونیکلرمدی سالپزشکی دوم ماهه شش در گزارش این اساس بر داد: ادامه اصفهان گا1398استان از ناشی متوفیان تعداد که47گرفتگیز، بوده نفر

است.داشتهافزایشدرصد75سالاولماههششبهنسبت

امسالنخستنیمهدرشدگیقرغتلفاتدرصدی30کاهش

جا سال نخست نیمه در داشت: اظهار تعدادروی غرنف50ی دلیل به مراکزرکه به دادند؛ دست از را خود جان شدگی قانونیق ارجاعپزشکی اصفهان استان

گیدقشغراثربرنفر۵۰گمرشد/صادراصفهاندرمانیدرسقطمجوز۲۳۶اصفهان:استانقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتهکاهشدرصد29.6بود،نفر71جانباختگانآمارکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماست.اینگردیده

غ از ناشی باختگان جان تعداد صدر در همواره رودخانهها در باختگان جان شمار کرد: خاطرنشان ماههرسلیمانپور شش در و است داشته قرار شدگی ق

بودند.نزنفر4ومردآناننفر15کهاندباختهجانهارودخانهدرشدگیقرغمتوفیانازنفر19نیزامسالابتدایی

/ج/63086پیام/انتهای

)۱۰:۲۴-۹۹/۰۸/۰۴((اصفهان)باشیدخاموشقاتلمراقب

مون گاز با کشنده مسمومیت بالقوه خطر سرما فصل شروع با بسیاوایسنا/اصفهان سال هر متاسفانه که درحالی است، افراد کمین در احتیاطیرکسیدکربن بی اثر بر مان هموطنان از ی
دهند.میدستازراخودجانگرما،مولدوسایلازنادرستاستفادهوایمنیاصولبهتوجهیبیو

گا تلفات درزآمار شده معاینه اجساد آمار امسال، ماهه شش در موجود آمارهای مطابق دارد. توجهی قابل رشد سال هر دوم ماهه شش در گرفتگی

قانونیمراکز مپزشکی علت تشخیص با اصفهان کربن،راستان مونواکسید گاز با مسمومیت قبل(نفر11گ سال مشابه مدت به نسبت که بوده مرد) همگی

است.داشتهافزایشبودمرد)15ونز2(نفر17تعداداینکه

سازمان عمومی روابط از نقل به و ایسنا گزارش قانونیبه گاپزشکی از ناشی متوفیان تعداد گذشته، سال دوم ماهه شش در اصفهان، نفر47گرفتگیزاستان

است.داشتهافزایشدرصد75سال،اولماههششبهنسبتکهبوده

گرفتگیزگاازیرپیشگیبرایهشدارهایی

بخاومون مانند سوز گاز و سوز نفت وسایل توسط کربن گارکسید و شود می ایجاد ماشین اگزوز لوله و زغال آالدین، چراغ کن، آبگرم پیکنیک، بدونزی، ی

ت عمده است. بو و اصوررنگ ولی است، گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع هایین محیط در خصوص به سوختنی ماده نوع هر احتراق اثر در اًل

شود.ایجاداستممکننژاکسیفاقدوبستهدر

گا سزعالئم جسمانی، ضعف سردرد، عالیم این جمله از باشد. خوردگی سرما عالئم مشابه تواند می بیقرارگرفتی هایرگیجه، کشیدن خمیازه استفراغ، تهوع، ی،

است.عضالنیقدرتکاهشوخستگیدید،کاهششدید،آلودگیخوابحالتحد،ازبیش

گارم اثر در مونزگ با موگرفتگی را کربن طورکسید به کند، نمی ایجاد بیمار برای رنجی و درد چون نامند، می خاموش خوابرگ حالت در گاز این گاهی که ی

شود.فردگرمبهمنجرخاموشصورتبهتواندمی

کنیم؟چهمسمومفردبامواجههدر

صورت در کرده، خاموش را سوز گاز وسیله کرد، باز سرعت به را ها پنجره و درب فردی، ایمنی و احتیاط رعایت با بایست می مسموم فرد با مواجهه صورت در

اورژانس با و کرد منتقل باز فضای به سرعت به را گرفته گاز فرد هوشیا115لزوم سطح کاهش دچار مسموم فرد اگر گرفت. وجهرتماس هیچ به باشد شده ی

یم.ردانگاهبازتنفسبرایرااوبینیودهانراهبایدکرداستفراغمسمومفردکهصورتیدرشود.خوراندهیزچیویبهدهانراهازنباید

گرمایشیوسایللرکنتاهمیت

کنت به نسبت هموطنان است حسگررالزم به مجهز استاندارد گرمایش وسایل از استفاده آورند. عمل به را دقت حداکثر گرمایشی وسایل راهرسنسو(ل و (

هستند.شهروندانسویازآنهارعایتخواستارکارشناسانکهاستمواردیجملهازمتبحرافرادبهسوزنفتوگازسوزازاعموسایلاینیزاندا

است.خانهداخلدرکربنکسیدومونگازانتشاردهندهنشانبسوزدنارنجیوزردشعلهبااگروباشدآبیبایدیربخاشعلهرنگ

اصفهاناستاندرگیدقشغرصدیدر30کاهشس:فار|خبرخبرادامهادامه
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گا گرمایش وسایل نصب از قبل سال بخازهر های لوله بودن باز از حالری عین در کنید، حاصل اطمینان محیط کافی تهویه وجود و نشتی وجود عدم ی،

خوددا جدا محیط کردن گرم برای آشپزخانه در گاز اجاق های شعله گذاشتن روشن و حمام داخل در آبگرمکن نصب از ها،رکه آبگرمکن از استفاده شود. ی

داشت.خواهدراگرمومسمومیتباالیخطرونیستمجازهوایانرجفاقدهایمکانیابستهفضاهایدرنیکپیکوگرمایشوسایل

پیامانتهای

/۹۹/۰۸((اصفهان)استداشتهکاهشسالاولماههپنجدرکارحوادثازناشیفوتاصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۵-۰۷:۵۳(

جارمدی سال اول ماهه پنج در گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی تعدادرکل مورد37ی اصفهان استان قانونی پزشکی مراکز در کار حوادث از ناشی فوت دلیل به مرد همگی و نفر
است.بلندیازسقوطوسختجسمبرخوردبهمربوطآنهافوتعلتینربیشتوداشتهکاهشقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینگرفتهاند،قرارمعاینه

گفت در پور سلیمان جاوعلی سال اول ماهه پنج در اینکه بیان با ، ایمنا خبرنگار با تعدادرگو حوادث37ی از ناشی فوت دلیل به بودهاند، مرد همگی که نفر

مراکز در قانونیکار کهپزشکی قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که گرفتهاند قرار معاینه مورد اصفهان کاهش38استان بودند، مرد همگی و نفر

است.بودهبلندیازسقوطوسختجسمبرخوردبهمربوطکارحوادثدرفوتعللینربیشتکهاستذکربهالزموداشته

جا سال اول ماهه پنج در داد: ادامه کارروی حوادث از ناشی مصدومان شامل994ی و وز46نفر که948ن قبل سال مشابه مدت به نسبت و بودهاند مرد

است.داشتهکاهشدرصد4.3بودهاند،مرد957ونز82شاملونفر39وهزاریک

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال ماه مرداد در کرد: خاطرنشان اصفهان تعدادراستان مراکز9ی در کار حوادث از ناشی فوت دلیل به قانونیمرد، استانپزشکی

در کار از ناشی حوادث دلیل به مرد پنج که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که گرفتهاند قرار معاینه مورد قانونیاصفهان اصفهانپزشک استان

است.داشتهافزایشگرفتهاند،قرارمعاینهمورد

جا سال ماه مرداد در کرد: اضافه کار، حوادث از ناشی مصدومان آمار به اشاره با کارروی حوادث از ناشی مصدومان آمار شامل248ی که وز16مورد 232ن

است.داشتهافزایشدرصد1.6بوده،مرد207ونز37شاملومورد244تعداداینکهقبلسالمشابهمدتبهنسبتوبودهمرد

(اصفهان)باشیدخاموشقاتلاقبمرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۵۰-۹۹/۰۸/۰۳(خوزستان)(شدافتتاحآزادگاندشتشهرستانقانونیپزشکیادارهآزادگان؛دشتمردمنمایندهحضوربا

شد.افتتاحامروزشهرستان،اینمردمنمایندهحضورباآزادگاندشتشهرستانقانونیپزشکیاداره

اداره خوزستان، از ایلنا گزارش قانونیبه شنبهپزشکی امروز آزادگان، مسئوالن3دشت سایر و اسالمی، شورای مجلس در مردم نماینده حضور با ماه آبان

شد.افتتاحشهرستانواستانی

ب حاشیه در اسالمی، شورای مجلس در هویزه و آزادگان دشت مردم اندارگزارنماینده راه در که مسئوالن تمام از نفت، شهدای بیمارستان در مراسم این یزی

کرد.تشکروتقدیرکردندهمتادارهاین

مر و جمعیت وسعت، به اشاره با پایان در همچنینزوی هویزه، و آزادگان دشت شهرستانهای بودن می با مسافت اداره،رُبعد این تجهیز خواستار استان، کز

شد.شهروندانبهمطلوبوکاملخدماتارائهجهت

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۸:۵۵-۹۹/۰۸/۰۴(اسفراینیمقتولگرمنحوهبررسیبرایضابطانبهشمالیخراساننظامیدادستانبندیچنددستور

کرد.ارائهراتوضیحاتیاسفراینشهردرفردیکگرمپیرامونرسانههادرشدهپخشفیلمدرخصوصشمالیخراساننظامیدادستان

داد.توضیحاتیاسفراینشهردرفردیکگرمخصوصدررسانههادرشدهپخشفیلمدربارهشمالیخراساننظامیدادستانمیزان-یرگزارخب

کردند.حرمطقتلبهمنجریزتیرانداعنوانباشکایتیشمالیخراساننظامیدادسرایدرحضورباجوانایندماولیاءگذشتهروزگفت:عرزامجتبی

مدی از دم حضوراولیاء در تلفنی تماس طی متوفی، دم اولیاء ادعاهای و موضوع اهمیت به توجه با افزود: قانونیکلروی تاپزشکی کردیم درخواست استان

شود.مشخصشدهواردصدمههاینوعوفوتعلتوکالبدگشاییجسدسرعتودقتبا

تصرزا مرع نحوه بررسی برای قضایی ضابطان به بند چند در دستوراتی سپس کرد: دریح محل تا شد صادر مقتول دوربینهایرگیرگ فیلم و بررسی دقیقا را ی

نمایند.ارسالویرآوجمعرامحلدرموجودمداربسته

تیراندا و تعقیب قضایی دستور درباره همچنین گفت: شمالی خراسان نظامی اززدادستان ماجرا در دخیل ماموران مشخصات و شده تنظیم صورتجلسات ی،

است.آمدهعملبهاستعالمربطذیمراجع

است.انجامدستدرنیزدماولیاءتوسطشدهمعرفیشهودازتحقیقافزود:عرزا

پیام/انتهای

اکواقتصادنیوز،نیوز،صراطق،رمشنیوز،آفتابآنالین،ایرانتابناک،انتخاب،یرخبپایگاهفارس/پانا،برنا،تسنیم،خبرنگاران،باشگاهایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
اطالعجهتصرفاافق،ها،ینربرتخبر،ینرآخی،رفوخبرنیوز،بالغی،رفومشهدشفقنا،فارس،

۱
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خراسان(شودمیاعالمآیندههفتهاوایلگرمعلتمشهد/درجوانیکگرمماجرایدربارهانتظامیوقضاییهایمقامتوضیحات
)۰۹:۵۶-۹۹/۰۸/۰۵(رضوی)

مجا فضای در فیلمی گسترده دستگیزانتشار هنگام اجتماعی های شبکه و شری از استفاده که شد خبرساز حالی در پلیس توسط متهم یک جلوی برای بارگیوکر متهم های توهین از ی
کرد.واردمشهدآبادکاظمیرکالنتانتظامیگشتمامورانازیکیرفتاربهراانتقاداتینیزبسته،دستان

مجا فضای در فیلمی گسترده :انتشار خراسان از نقل به خبرداغ گزارش دستگیزبه هنگام اجتماعی های شبکه و خبرسازری حالی در پلیس توسط متهم یک ی

ش از استفاده که جلوشد برای کالنترگیوکر انتظامی گشت ماموران از یکی رفتار به را انتقاداتی نیز بسته، دستان با متهم های توهین از مشهدری آباد کاظم ی

کرد.وارد

جوان که شد جنجالی هنگامی فیلم این ماجرای یک30اما خبر به بنا سپس سپرد، جان نامعلومی دلیل به بیمارستان به انتقال و ماجرا این از بعد متهم ساله

خا زبان فارسی مررسانه به رسیدن از قبل و فلفل گاز از ناشی عوارض اثر بر و انتظامی نیروی خودروی داخل او کرد ادعا متوفی نزدیکان از یکی کشور از کزرج

است.باختهجاندرمانی

خا زبان فارسی های رسانه همزمان خراسان، گزارش پلیسربه و یابند دست خود سیاسی اهداف به ماجرا کل از بخشی انتشار با کردند تالش نیز کشور از ج

بدرفتا به سیستماتیک طور به دیگررا های بخش انتشار دیگر سوی از اما کنند متهم تخری حال در را متهم که فیلم این از دری و مردم اموال هایرگیریب ی

سنا این روند دهد، می نشان سارخیابانی گفتزیو در خراسان ، زمینه این در داد. تغییر را دقیقوی جزئیات بررسی به حادثه این در مسئول مقامات با گو

جوان یک رفتارهای از مردم نگرانی با توام آمیز اضطراب های تماس همچنین و حادثه وقوع محل در شده ضبط های فیلم از تعدادی بررسی پرداخت. ماجرا

توس پلیس53در توس110به در حاضران از برخی با «مهرداد» نام به جوانی که دهد می نشان ورد53، شود می پلیسزگیر از هراسان نیز جوانی ن

پلیس با دوباره بعد دقیقه چند او کند. می کمک انتظامی110درخواست نیروهای از جوان، آن غیرطبیعی رفتارهای از شدید نگرانی ابراز با و گیرد می تماس

جل برای که خواهد عرگیومی مذکور محل به زودتر تلخ ای حادثه وقوع از انتظامی،زی عملیات به بخشیدن سرعت برای پلیس بعد دقیقه چند کنند! یمت

کند.میاعزاماعالمی،محلبهراموتورسوارگشتابتدا

فل ای میله به دستبند با را متهم دستان خودرویی، گشت رسیدن تا انتظامی مامور که زمانی موجبزاما وی آمیز اهانت گفتارهای برخی است، زده حلقه ی

ش از مامور خودواستفاده به جنجالی شکل زمانی بار تاسف حادثه این ماجرای این وجود با داشت. پی در را جدی انتقاداتی نیز امر همین که شود می کر

مشک طور به و نامعلومی دلیل به مذکور متهم که موگرفت ادعای وی خانواده و سپرد جان مطرکی را فلفل افشانه از ناشی عوارض اثر بر اینرگ کردند! ح

م گزارش محض به که بود مشکردرحالی موگ در متهم یک عازمرک عمد قتل ویژه قاضی درنگ بی درمانی، قانونیکز بارهپزشکی این در تحقیق به و شد

در نیز نظامی دادسرای دادستان معاون متوفی، خانواده شکایت اعالم به توجه با قانونیپرداخت. دقتپزشکی با ماجرا این و یافت بینزحضور ذره یر

اینیاسفرمقتولگمرنحوهسیبررایبرضابطانبهلیشمااسانخرنظامیدادستانبندیچنددستوران:میز|خبرخبرادامهادامه
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بردا نمونه با قانونی پزشکان تالش ، قضایی مقام دستور به گرفت. قرار ازرقضاوت شدنری روشن برای دقیق های آزمایش و معاینه انجام همچنین و یه

شد.آغازگرمعلت

نظامیدادسرایدرپروندهرسیدگی

ضابطان به الزم دستورات افزود: اخالقی مهدی قاضی داد. خبر نظامی دادسرای در پرونده این به رسیدگی از رضوی خراسان نظامی دادستان حال، همین در

مط را خود شکایت نیز متوفی خانواده و است شده داده بردارقضایی نمونه نیز دلیل همین به اند کرده ازرح برری فلفل افشانه ادعای بررسی برای متوفی یه

مرم اعالم اولیه دقایق از که نیز مشهد عمد قتل ویژه قاضی است. شده انجام وی مرگ در متهم یک دررگ حضور با را ای گسترده تحقیقات درمانی، پزشکیکز

نظرقانونی اعالم زمان تا گفت: شود، می رسیدگی نظامی دادسرای در پرونده که این بیان با بود کرده قانونیآغاز مپزشکی علت نمیردرباره وجه هیچ به گ،

در بالفاصله معمول طبق اما کنیم اظهارنظر قانونیتوانیم بررسیپزشکی نزدیک از را حادثه جزئیات تا یافتیم حضور نظامی دادسرای قضات از یکی همراه به

ظاه آثار این وجود با شرکنیم از ناشی اثوی ولی نبود متوفی صورت یا بدن روی فلفل افشانه یا برقی احمدیرکر قاضی داشت. وجود گردن روی ضربه از ی

د ادعای به توجه با گفت: ایسنا به همچنین شهرگیرنژاد در درری حاضر افراد که دارد ادامه درحالی تحقیقات حادثه، این از بعد متهم فوت و مشهد حجت ک

د نیز خودش همسر خانواده با او که بودند مدعی نیز شرمحل از استفاده برای پلیس رفتار به اشاره با احمدینژاد قاضی است. شده دستانوگیر که درحالی کر

است بوده نامربوط کلمات از متهم استفاده خاطر به پلیس رفتار این دارد وجود ها فیلم برخی در چه آن گفت: نیز بود بسته مامورومتهم توسط کامال او گرنه

ندارد.یردیگتوجیهرفتاراینوبودشدهمهار

قانونیپزشکیدرتخصصیهایآزمایشانجام

مدی حال همین در خراسان، گزارش قانونیکلربنابر مپزشکی علت که این بر تاکید با نیز رضوی تخصصیرخراسان های بررسی دست در مذکور جوان گ

بردا نمونه کرد: اظهار است، پزشکی علمی هایرو آزمایشگاه در موارد این باید و است شده انجام شناسی سم های آزمایش انجام برای دقیق های ی

قانونیتخصصی آپزشکی دکتر گیرد. قرار علمی های بررسی حجارمورد گونهزیا هیچ نشود، مشخص شناسی سم های آزمایش نتیجه که زمانی تا افزود: ی

م علت درباره توان نمی قطعی و علمی نظر هاراظهار آزمایش دقیق نتایج که خراسان خبرنگار سوال به پاسخ در همچنین باتجربه پزشک این داشت. گ

م علت آینده هفته اوایل تا کنیم می تالش گفت: نیز شود، می اعالم زمانی کرد:رچه تاکید وی کنیم. اعالم صالح ذی و قضایی مراجع به و مشخص را گ

به وی است. بر زمان شناسی سم مانند ها آزمایش برخی نتیجه اما دارد ای پیشرفته تجهیزات رضوی خراسان شناسی آسیب و سم تخصصی آزمایشگاه

م احتمالی علت اعالم برای خراسان خبرنگار اصرار مردنبال در احتمالی نوع هر گفت: نیز قطعیرگ های آزمایش نتیجه که زمانی تا اما دارد وجود افراد گ

حجا دکتر نیست. هم بررسی قابل حتی احتمالی گونه هیچ نشود، گزارش شناسی سم متخصصان و پزشکان تصزتوسط ازری پس نیز مورد این در کرد: یح

شود.میاعالمومشخصگرمعلتگرفته،صورتکالبدشکافیباهاآزمایشومعاینهتکمیل

شودمیقاطعبرخوردیرهرماموسویازیرقصوهربا:تقویسردار

مجا فضای در فیلم انتشار ماجرای درباره نیز رضوی خراسان انتظامی مطزفرمانده ادعاهای و وقوعری از شهروندان که مواردی در گفت: خراسان به شده ح

موتو های ،گشت پلیس بالفاصله دهند می خبر منطقه یک در ناامنی ایجاد یا احتمالی سرحوادث رسیدن برای را وقوعری از تا کند می اعزام محل به یع

جل بعدی ناپذیر جبران و ناگوار پلیسرگیوحوادث با تماس در اهالی های نگرانی ابراز دلیل به نیز ماجرا این در که شود موتو110ی گشت محلر، به ابتدا ی

رفتا خطای کرد: اضافه تقوی کاظم سردار است. گفتاررفته کرداری، و هری پلیسری نظارتی مراکز و نیست گذشت قابل ای منطقه هر در ماموران از کدام

بازرسی به گشت مامور بالفاصله ماجرا، گزارش اولیه دقایق همان از نیز دلیل همین به کنند می برخورد شدت به انتظامی تخلفات گونه این با بازرسی مانند

رفتا باید پلیس عملکرد و رفتار که چرا گرفت قرار تحقیق مورد قضایی ویژه دستورات با سپس و شد احضار رضوی اسالمیرخراسان پلیس و باشد الگومآبانه ی

قصو اگر بنابراین است زبانزد شایسته رفتار و اخالق به همواره مامورنیز هر سوی از گیرد.سردارری می صورت وی با نیز قانونی قاطع برخورد شود انجام ی

ا…آیندههفتهاوایلگمرعلتمشهد/درجوانیکگمرایماجرهدربارانتظامیوقضاییهایمقامتوضیحاتداغ:خبر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



تخ خودروهای تصاویر از هایی بخش به دهد نمی را مردم وامنیت نظم در اخالل اجازه کس هیچ به پلیس که این بر تاکید با همچنین تقوی شدهرکاظم یب

بیرون دستانرو خودرویی، گشت نیروهای رسیدن تا و شد عمل وارد متهم فرد مهار برای پلیس صورت این در افزود: و کرد اشاره دار مغازه یک اموال یختن

و شود می آرامش احساس ایجاد موجب ای منطقه هر در پلیس قدرتمندانه حضور کرد: تاکید حال عین در وی زد. حلقه خیابان کنار آهنی میله به را او

گزا خدمت برای انتظامی درنیروهای تالشی هیچ از مردم به مشاهدهری انتظامی مامور از دلیلی هر به نیز ناشایستی رفتار ناکرده خدای اگر اما کنند نمی یغ

ام، کرده صادر ماجرا اولیه لحظات همان از موضوع دقیق بررسی برای را ویژهای دستورات که این بر تاکید با تقوی سردار کرد. خواهیم برخورد قدرت با شود

کیف متعدد سوابق دارای او دهد می نشان متوفی سوابق بررسی نیز دیگر سوی از کرد: خودرخاطرنشان پلیس حال عین در اما است مختلف های زمینه در ی

داند.مییردیگفردیامتهمهربابرخورددراسالمیاخالقرعایتبهمقیدرا

)۰۸:۳۴-۹۹/۰۸/۰۵(مازندراناستاندرکربنکسیدومنگازمسمومیتاثربرنفر11گرمداد:خبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

امسال نخست ماهه شش :در گفت استان قانونی پزشکی کل من10مدیر گاز با مسمومسیت اثر در مازندران در مشابهونفر مدت در رقم این که دادند دست از را خود جان کسیدکربن
است.شدهگزارشنفر11قبلسال

گفت:بیشت خبر این اعالم با عباسی ایلنا،علی خبرنگار گزارش مربه آمار منرین گاز با مسمومیت از ناشی میر و باوگ کالردشت های شهرستان در 3کسیدکربن

دارند.قراربعدیهایرتبهدرنفریکباکدامهرآملوبابلسر،یرسا،بهشهرو2بانورهایشهرستانونفر

تص مراکزرعباسی آمار اساس بر کرد: قانونییح باپزشکی اردیبهشت بیشت3استان بارمورد کدام هر ماه تیر و ،خرداد فروردین و ماه شه2ین یکرو با یور

دارند.قراربعدیهایرتبهدرفوتی

کل قانونیمدیر مپزشکی اینکه به توجه با : افزود استفادهراستان ، سرما دلیل به سال دوم نیمه در عمدتا کربن مونواکسید گاز با مسمومیت از ناشی های گ

استفاده و بودن سالم خصوص در ایمنی های توصیه به ، گرمازا وسایل از استفاده هنگام میشود توصیه هموطنان به لذا یابد می افزایش گرمایشی وسایل از

نمایند.حاصلاطمینانکربنمونواکسیدگازخروجیمسیروگرمایشوسایلازصحیح

دادند.دستازراخودجانکربنکسیدومنگازباگرفتگیگازاثردرن)زبقیماومرد26(نفر35گذشتهسالدراستگفتنی

عبارتیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۱۸-۹۹/۰۸/۰۵(مازندراندریرجاسالگازبامسمومیتبراثرنفر۱۰گرممازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

است.بودهکمترنفریکقبلسالبهنسبتکهدادنددستازراخودجانکربنکسدومنگازبامسمومیتبراثرنفر۱۰یرجاسالدرگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلمدیری-رسا

خب گزارش گازرگزاربه با مسمومیت کاهش به اشاره با عباسی علی مهر، جاcoی سال اول ماهه شش امسالردر نخست ماهه شش افزود:در در۱۰ی مرد

است.شدهگزارشنفر۱۱قبلسالمشابهمدتدررقماینکهدادنددستازراخودجانکسیدکربنومنگازبامسمومیتاثردرمازندران

بیشت گزارش این اساس بر افزود: مروی آمار منرین گاز با مسمومیت از ناشی میر و باوگ کالردشت شهرستانهای در بیشت۳کسیدکربن ورنفر ین
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دارند.قراربعدیرتبههایدرنفریکباکدامهرآملوبابلسری،رسابهشهر،و۲بانورشهرستانهای

تص مراکزرعباسی آمار اساس بر کرد قانونییح باپزشکی اردیبهشت بیشت۳استان بارمورد کدام هر ماه تیر و خرداد فروردین، و ماه شه۲ین یکرو با یور

دارند.قراربعدیرتبههایدرفوتی

کل قانونیمدیر مپزشکی اینکه به توجه با افزود: عمدتراستان کربن مونواکسید گاز با مسمومیت از ناشی استفادهگهای سرما، دلیل به سال دوم نیمه در ًا

استفاده و بودن سالم خصوص در ایمنی توصیههای به گرمازا، وسایل از استفاده هنگام میشود توصیه هموطنان به لذا مییابد افزایش گرمایشی وسایل از

کنند.حاصلاطمینانکربنمونواکسیدگازخروجیمسیروگرمایشوسایلازصحیح

دادند.دستازراخودجانکربنکسیدومنگازباگرفتگیگازاثردرن)زبقیماومرد۲۶(نفر۳۵)۹۸(گذشتهسالدراستگفتنی

ایسنایرگزارخبدیگر:منابع
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