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ستادیاخبار

نودوهشتتلخروزهای

استزودرسایراندرگهارمازنیمی

نگار_روزنامهآزادیآوین

فناو و تحقیقات معاونت از شده منتشر رسمی آمارهای میمیرند. باید آنچه از زودتر آدمها از نیمی و است ارزان جان وراینجا، درمان بهداشت، وزارت ی

تق ساالنه ایران «در که میگذارد گزاره این بر صحه پزشکی، م375یبارآموزش بهرگرهزار نزدیک که میدهد این50خ میشود». محسوب زودرس آنها درصد

م سهم پیشرفته جوامع در که است حالی بینردر تنها آدمها جان گرفتن در زودرس و20تا15گهای جادهای تصادفهای که میگویند آمارها است. درصد

مغ و قلبی مهمتزسکته از سرطان و مری علل سالرین ابتدای از شمار، ایران پایگاه لحظهای آمارهای براساس میروند؛ شمار به اخیر سالهای در ایرانیها گ

شدهاند.فوتایراندرنفر730وهزار299امسال،دی23تا98

گذاشتهایم؟سرپشترامصیبتهاییچه98سالدر

فروردین

سالسیل

مصدومین و تلفات و شد آغاز ایران مختلف شهرهای در سیل با سازمانزامسال رئیس ماند. جا به واقعه این از قانونییادی آخپزشکی اعالم با ینرکشور

سال پایان سیل حوادث تلفات نوروز1397آمار در1398و جمعا کشور،13گفت: دادند.70استان دست از را خود جان آن، با مرتبط حوادث و سیل اثر بر نفر

است.بودهعدداینازبیشترکشور،استانهایدرفروردینماهسیلتلفاتتعدادمیگویندغیررسمیاعالمهاییدریرخبمنابعبرخیالبته

.گذاشتجایبرتلفات17شمالیخراسانومازندرانگلستان،استانهایدرفروردینماهیکمدرسیل

دادند.دستازراخودجانخوزستانوکرمانشاهفارس،استانهایدرسیلواسطهبهنفر23ماه،فروردینپنجم

گرفت.رانفر21جانورسیدهمدانولرستاناستانهایبهآبباخفگیسونامیهمفروردینماهیازدهم

آبان

مسجدسلیمانوآذربایجاندرزلزله

سال ابتدای همشه98از خبرنگار بررسیهای اما کردهاند، تجربه را متعددی زلزلههای ایران، مختلف شهرهای سازمانر، اعالم براساس که میدهد نشان ی

) ایران غرب شمال در تنها مْرَتاورژانس، و شرقی آذربایجان استان شهرهای از یکی کندوان)رک دهستان در7کز واسطه این به را خود جان شهروندان از نفر

سالجا17 قدرترآبان به که زلزلهای مهرماه در همچنین و دادهاند دست از خوزستانر5.7ی استان در سلیمان مسجد شهرستان توابع از گلگیر دهستان یشتر،

شد.نفریکفوتبهمنجرلرزاند،را

ینزبنقیمتشدنبرابرسهبهاعتراضها

بن قیمت شدن برابر سه اعالم پی در بود. ایران برای تلخی روز ماه، آبان چهارم و روایتهازبیست آمدند. خیابانها به عدهای و گرفت باال اعتراضها ین،

اعتراضها این درباره کشتهشدگان تعداد دازدرباره بررسی و زمان به نیاز تلفات تعداد بیان برای میگویند رسمی منابع درحالیکه است. براساسریاد یم.
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دادهاند.دستازراخودجاننفر170اسالمی،شورایمجلسنمایندهکواکبیان،مصطفیاظهارات

دی

کرماندرسلیمانیشهیدپیکرتشییعمراسم

آم بسیارجنایت در مردم تا شد موجب بغداد، در سلیمانی قاسم سردار علیه جمعیتریکا اما بیایند خیابانها به شهید سپهبد این با وداع برای شهرها از ی

مز موجب مسئوالن، بیمسئولیتی و سالجاریاد دیماه در هموطنان از تعدادی شهررگ در دیماه هفدهم شد. سلیمانی شهید بدرقه و تشییع مراسم در و ی

دادند.دستازراخودجانجمعیتازدحاماثردرنز21ومرد35شاملنفر56کرمان،

کراینیواهواپیمای

ه752 که عددی ار، هواپیمای پرواز شماره رفت؛ نخواهد یادمان از تنهاوگز اما بود کرده سفر قصد کییف مقصد به تهران از که اعالم6کراینی بر بنا بعد، دقیقه

شه در سپاه، پدافند اشتباه شلیک و انسانی خطای بهواسطه مسلح، نیروهای کل جانرستاد که خطایی کرد؛ سقوط براساس176یار که گرفت را آن سرنشین

بودند.ایرانیآنهانفر146دولت،اعالم

جنوبسیل

هرم استانهای در اینزسیل تنظیم لحظه تا رسانهها، سکوت در هم بار این که مظلومی استانهای بود؛ دیماه دیگر تلخ اتفاق بلوچستان، و سیستان و گان

است.رفتهدستازخانههایشانونشستهاندخودشهروندانازنفر3داغبهگزارش،

سرطان

م موجب که است مهمی عاملهای از یکی آخرسرطان در بهداشت وزرات میشود. ایرانیها زودرس ساالنهرگ که کرده اعالم خود گزارشهای هزارنفر56ین

دارند.سنسال70یرزمیکنند،فوتسرطانازکهکسانیازهزارنفر34ومیکنندفوتسرطانبهابتالاثربر

هواآلودگی

اصلیت از یکی به درازمدت در میتوانند دارد، وجود هوا در روزها این که سمیای ذرات و هوا استرآلودگی موضوعی این شوند. تبدیل ایرانیها قتل عامل ین

دادهاند.دستازراخودجان،95سالدرهواآلودگیبراثرتهرانساکنانازنفر810وهزار4میکند.تأییدراآنگذشتهسالهایآمارکه

م سالرمیزان در تهران در هوا آلودگی از ناشی بر97گومیر بالغ باالی3، افراد از تنفسی30هزارنفر مزمن بیماران که بود سرطان85سال نفر،96یهرنفر،

داشتند.سهمتراژدیایندرنفر526یزمغسکتههایونفر1058قلبیبیماران

هواست.آلودگیبهمنتسبگرمیکگرم10هرازجهانیبهداشتسازمانآمارهایبراساس

رانندگیحوادث

سازمان اعالم قانونیطبق سالپزشکی اول نیمه در و98،9کشور، مشابه360هزار بهمدت نسبت تعداد این و شدهاند کشته ترافیکی رانندگی حوادث در نفر

است.یافتهافزایشدرصدیکدهمگذشتهسال

است.کردهاعالمنفر266وهزار13گزارشاینتنظیملحظهتاراجادهایتلفاتتعدادلحظهای،شکلبهاماشمارایرانآمارهای

میدهند.دستازراخودجانکشوردررانندگیحوادثبراثرنفر44روزانه

آنفلوآنزااپیدمی

بیما از مراقبت اداره رئیس عرفانیان- حسین ِ اعالم بیماربراساس تلفات کل تعداد پزشکی- آموزش و درمان بهداشت، وزارت واگیر اوایلریهای از آنفلوآنزا ی

است.شدهاعالمنفر106دیماهدومروزتامهر

یزمغوقلبیسکته

نودوهشتتلخهایروزی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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از بیش ایران در ساالنه است. بوده سومین یا دومین سالها برخی در و ایرانیها قاتل نخستین سالها برخی در مغ150سکته یا قلبی سکته اثر بر یزهزارنفر

تق و میدهند دست از را خود سالرجان در م98یبا به مربوط آمارهای هنوز اما میچرخد، پاشنه همین بر در ورهم قلبی سکتههای از ناشی گومیرهای

است.نشدهاعالمسالاینبراییزمغ

قربانیپیادههای

اعالم براساس است. توجه قابل جادهای، تلفات آمار زدن رقم در پیاده عابران قانونیسهم سالجا7درپزشکی نخست و2یرماه حوادث181هزار در پیاده عابر

دادهاند.دستازراخودجانرانندگی

ینشرآفیا،رآبازاراقتصادآنالین،دیگر:منابع

نودوهشتتلخهایروزی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

کردندمراجعهکردستانقانونیپزشکیبهنزاعبخاطرنفرهزار۹

کردهاند.مراجعهکردستانقانونیپزشکیاداراتبهنزاعدلیلبهنفر۱۰وهزار۹آذر،پایانتاامسالابتدایازکرد:اعالمقانونیپزشکی-ایرنا-سنندج

کل اداره عمومی روابط اعالم قانونیبراساس وپزشکی هزار هشت به نسبت آمار این قبل۸۵۸کردستان، سال مشابه مدت کننده مراجعه درصد۱،۷نفر

امسال، کنندگان مراجعه کل از اینکه ضمن داشته و۶افزایش و۷۲۶هزار مرد و۲نفر بودزنفر۲۸۴هزار قبلن سال حالیکه و۶در و۵۷۱هزار مرد هزار۲نفر

بودند.نزنفر۲۸۷و

در آذر۹همچنین به منتهی وماهه هزار پنج ادارات۶۱۳امسال، به رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر بهپزشکی نسبت که کردند مراجعه کردستان استان

است.داشتهکاهشدرصدپنجقبلسالمشابهمدتنفر۹۰۹وهزارپنج

و هزار چهار مدت، این رانندگی حوادث مصدومان کل و۵۱از هزار یک و مرد کهزنفر۵۶۲نفر بودند ون هزار چهار پارسال، مشابه مدت در رقم نفر۲۹۲این

است.بودهنزنفر۶۱۷وهزاریکومرد

است.سکنهدارایروستای۶۹۷وهزاریکودهستان۸۶بخش،۳۱شهر،۳۰شهرستان،۱۰دارایجمعیت،نفرهزار۶۰۳ومیلیونیکباکردستاناستان

جماراندیگر:منابع

گرفترابویراحمدوکهگیلویهدرنفرهشتجانکربنکسیدومونداد:خبربویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرماهدی۲۵تایرجاسالابتدایازاستاندرcoگازبامسمومیتاثربرنفر۸گرمازبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدییاسوج-

افزود: خبرنگاران، جمع در شنبه ظهر از پیش امینی کامروز مهر، خبرنگار گزارش گا۷به از ناشی فوتیهای از جازمورد سال دیرگرفتگی به مربوط استان در ی

است.ماه

در اینکه بیان با گا۹وی از ناشی فوت یک تنها سال دیگر کرد:زماه اظهار رسید، ثبت به گا۷گرفتگی اثر بر ماه دی فوتیهای مجموع بهزمورد مربوط گرفتگی

است.بویراحمدشهرستان
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رسید.ثبتبه۹۷سالدرکربنکسیدمونوبامسمومیتازناشیگرممورد۷کرد:عنوان،coمسمومیتباگرمیرآمامقایسهباامینی

بود.زمستانفصلبهمتعلقفوتیهااینازموردششکرد:اظهاروی

یرجادرسالگرفتگیگازبراثربویراحمدیوکهگیلویه8گرمتاکنون؛امسالابتدایاز

باختند.جانوبویراحمدکهگیلویهدرمنواکسیدکربنگازمسمومیتبراثرنفر8تاکنونامسالابتدایاز

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا مدیری بویراحمد، و کهگیلویه قانونیکلرکز گفت:پزشکی استان گا7این از ناشی فوتیهای از دیزمورد به مربوط گرفتگی

است.دادهخربویراحمدشهرستاندرکهبودهماه

باختند.جانکربنمونواکسیدگازبامسمومیتاثربرنفر7نیزگذشتهسالافزود:امینیکامروز

پیکر۱۳۰تاکنونهواپیما/سقوطحادثهجانباختگانازپیکر۱۶۶شناساییایلنا:باگووگفتدرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
(تهران)افغانستانیوکراینیواقربانیانتمامشناساییاست/شدهدادهتحویل

شناساییرمدی از تهران استان قانونی پزشکی ا۱۶۶کل هواپیمای سقوط حادثه جانباخته پیکروپیکر تاکنون گفت: و داد خبر شده۱۳۰کراینی داده تحویل خانوادههایشان به جانباخته
است.

مدی فروزش» قانونیکلر«مهدی گفتپزشکی در تهران آخواستان درباره ایلنا خبرنگار با هواپیمایرگو سقوط حادثه جانباختگان شناسایی وضعیت ین

شدهاست.شناساییحادثهاینجانباختگانازپیکر۱۶۶تاکنونگفت:کراینیوا

به آنها خانوادههای تاکنون که جانباختگانی تمام پیکر داد: ادامه قانونیوی نمونهپزشکی و دDNAمراجعه آنها تاکنونراز است. شده شناسایی شده، یافت

است.شدهدادهتحویلخانوادههابهپیکر۱۳۰

ا اتباع جانباختگان تمامی پیکر اینکه بیان با تصوفروزش است، شده شناسایی ارکراینی اتباع پیکر کرد: همچنینویح میشود. داده تحویل امروز کراینی

است.شدهدادهتحویلخانوادههایشانبهوشناساییافغانستانیاتباعهمهتاکنون

هیچ لحظه این تا اینکه بیان با طDNAوی از جانباختگان خانوادههای از اینترپروفایلی پلیس تصریق است، نرسیده ما دست به همچنینرپل کرد: یح

خارجه وزارت لیست نیز۴براساس نفر یک آن خانواده تا هستیم منتظر و شدهاست شناسایی آنها نفر سه پیکر که داشتیم حادثه این در سوئدی جانباخته

گ…اراحمدبویروکهگیلویهدرنفرهشتجانکربنکسیدومونداد:خبراحمدبویروکهگیلویهقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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کند.مراجعهمابه

قانونیکلرمدی یاپزشکی و کنند مراجعه ما به باقیمانده خانوادههای که زمانی هر در کرد: خاطرنشان تهران شود،DNAاستان ارسال ما برای پروفایلشان

داد.خواهیمانجامراشناساییکارساعت۴۸تا۲۴مدتظرفدر

اسراراقتصاد،دنیاینو،سالمنیوز،تینملیت،الف،آنالین،یرهمشهمستقل،ملی،آرمانروزان،امروز،وطندیگر:منابع

شدهاخانوادهتحویلکراینیواهواپیمایسقوطیزاهواشهدایپیکرهایتمامشد؛حرمطجوانخبرنگارانباشگاهباگووگفتدر
(تهران)

داد.خبرخانوادههایشانبههواپیماسقوطحادثهیزاهواباختهجان۴پیکرتحویلازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی فروزش قانونیکلرعلی گفتپزشکی در تهران جوان،واستان خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه قضایی حقوقی- حوزه خبرنگار با آخگو با رابطه ینردر

ا هواپیمای سقوط حادثه باختگان جان هویت تشخیص بهووضعیت آنها خانواده که باختگانی جان تمام پیکر کرد: اظهار قانونیکراینی مراجعهپزشکی

است.شدهشناساییدادند،نمونهوکردند

نکردهاند.مراجعهقانونیپزشکیبهنمونهدادنبرایایرانیخانواده۵تاکنونافزود:وی

است.شدهدادهتحویلخانوادههابهباختهجان۱۳۰پیکرهواپیما،سقوطحادثهباختهجان۱۷۶ازکرد:بیانتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

اهوا جوانی که حادثه باختگان جان از یکی پیکر تحویل عدم شایعه با رابطه در مطلبیزفروزش توئیتر در خود شخصی صفحه در حادثه وقوع از قبل و است ی

ندارد.اجسادتحویلباارتباطیهیچواستشایعهمطالباینگفت:بود،کردهمنتشرجنگوقوعبارابطهدررا

قانونیهمچنین اپزشکی هواپیما سقوط حادثه در گفت: موضوع این با رابطه در خانواده۴کراینیوکشور به آنها همهی پیکر که بودند اهواز ساکن نفر

است.شدهدادهتحویلهایشان

نیوز،بهارنیوز،شهیدبازارنیوز،،۲۴اقتصادتازه،افقآنالین،تجارتاکونومیست،ایرانپوش،رسمعاصر،راهبردنیوز،صراطخبرآنالین،نیوز،آفتابدانشجو،دیگر:منابع
شفقناایران،دانشجویانخبرنامهفارسی،العالمآنالین،-اقتصاددنیایبازتاب،کنا،رایران،دیدهبانتازه،تدبیررصد،

هواپیما/ت…سقوطحادثهجانباختگانازپیکر۱۶۶شناساییایلنا:باگووگفتدرانتهراستانقانونیشکیپزکلمدیرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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یافترشدمازندراندرتصادفبراثرموتورسوارانتلفاتمازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

است.داشتهرشددرصدپنجقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهباختندجاناستاندرتصادفاتبراثرموتورسوار۹۲امسالماه۹درگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدی-یرسا

خب گزارش دررگزاربه داشت: اظهار عباسی علی مهر، جا۹ی سال شامل۹۲یرماهه سه۸۹نفر و خودزمرد جان استان ترافیکی حوادث در سوار موتور ن

قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که دادند دست از تعداد۵را با بابل و داشت افزایش با۱۵درصد بهشهر سا۱۴و بارو بیشت۱۳ی ورمورد ین

دارند.راسوارموتورتلفاتینرکمتنفریکتعدادباکدامهررامسروسوادکوهشهرستانهای

بیشت افزود: باروی خرداد در فوتی با۲۱ین مرداد شه۱۲، بارو کمت۱۱یور و بارفوتی کدام هر ماه آذر و فروردین در فوتی و۵ین است شده گزارش مورد

مربیشت که سنی گروه سنیرین گروه افتاده، اتفاق آن در سوارها موتور آمار۲۰تا۱۱گ با کمت۲۱سال و ازرفوتی کمر سنی گروه بوده۱۰ین فوتی یک با سال

است.

تعداد فوت به اشاره با شه۶۹عباسی برون محور در سوارها موتور از ورنفر روستایی راه و شه۲۳ی درون محور هم شدگانرمورد فوت کل از افزود: نفر۵۷ی

کردند.فوتحادثهمحلدرنفر۳۵وبیمارستاندر

شایعت گفت: استان اجرایی مقام مراین علت مغرین ضربه تصادفات، در موتورسوران خونزگ سپس و آن از ناشی عوارض و وزیری صدمات وسیع، ی

م به منجر دیگر عوامل از متعدد دررشکستگیهای موتورسواران در جا۹گ سال ماهه ورماهه رانندگی و راهنمایی مقررات رعایت با میرود امید که بوده ی

باشیم.آنچشمگیرکاهششاهدایمنیکالهازاستفاده

هستند.سوارهاموتوربهمربوطآندرصد۱۹کهشدندکشتهرانندگیتصادفاتدریرجاسالماهه۹درنفر۴۹۵تعداداستگفتنی

خبرنگارانباشگاهفارس،موج،دیگر:منابع

استاندرنفرهزار14شدنمصدومباختند/جانآذربایجانشرقیرانندگیتصادفاتدرنفر730

بود.نفر730آذربایجانشرقیاستانقانونیپزشکیاداراتبهارجاعیامسالماهه9دررانندگیحوادثازناشیمیروگرمگفت:آذربایجانشرقیاستانقانونیپزشکیکلرمدی

اداراترم به ارجاعی امسال اول ماهه درنه رانندگی حوادث از ناشی میر و قانونیگ شرقیپزشکی آذربایجان با730استان مقایسه در آمار این که بود نفر

است.داشتهکاهشدرصد3حدودبودهنفر754هاکشتهتعدادکهگذشتهسالمشابهزمانمدت

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با مرگو اینکه بیان با درریز رانندگی حوادث از ناشی میر و ادارات9گ به ارجاعی امسال اول پزشکیماهه

۳
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آذربایجانشرقیقانونی استان730استان در مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات مجموع از داشت: اظهار بود، و580نفر مرد کهزنفر150نفر بودند ن

است.یافتهافزایشدرصدیکوکاهشدرصد4ترتیببهکدامره

بیشت افزود: باروی ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه493ین برون جادههای در روستایی،رفوتی و شه156ی درون مسیرهای در ی،رنفر

خا10 جادههای در ورنفر استان از مذکور11ج مدت طی در همچنین است، شده گزارش راهها سایر و نامعلوم خا25نفر نیز تعداد این حرنفراز از جادهرج یم

است.کردهفوتتصادفزمانازروز30ازبیشفاصلهبانفرنیز34وغیرترافیکی)موارد(

قانونیکلرمدی امسالپزشکی ماه آذر در اینکه اعالم با مقایسه74استان در آمار این گفت: دادند، دست از را خود جان استان در رانندگی حوادث اثر بر نفر

است.داشتهافزایشنفریکگذشتهسالمشابهمدتبا

سال طی در رانندگی تصادفات از ناشی تلفات کل تعداد کرد: خاطرنشان استان97وی تعداد918در این از که بود وزنفر173نفر است.745ن بوده مرد نفر

است.شدهگزارشنفر185وهزار18بربالغ97درسالنیزحوادثاینمصدومان

طی در افزود: ادارات9صفاییفرد به کننده مراجعه رانندگی حوادث مصدومان تعداد امسال قانونیماهه و14استانپزشکی از207هزار که است بوده نفر

تعداد و193هزارو10این و4نفرمرد ترافیکیزنفر14هزار حوادث مصدومان تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این بودند، هزار14ن

است.یافتهکاهشدرصد3حدودبودشدهگزارشنفر642و

و هزار یک امسال ماه آذر در گفت: ادارات219وی به و مصدوم رانندگی حوادث اثر در قانونینفر مشابهپزشکی زمان مدت با مقایسه در که کردند مراجعه

میدهد.نشانکاهشدرصد16حدودبودهنفر459وهزاریککهگذشتهسالدر

سال طی در رانندگی تصادفات از ناشی تلفات کل تعداد افزود: استان97وی تعداد918در این از که بود وزنفر173نفر مصدومان745ن و است بوده مرد نفر

است.شدهگزارشنفر185وهزار18بربالغ97درسالنیزحوادثاین

60002پیام/انتهای

ملیآرمانآذرقلم،یز،رتبعصرآینده،اقتصادفارس،اکوایران،عصرینش،رآفدیگر:منابع

(اردبیل)تاسفآوراستسیماصداوازسالمتیبرایمضراجناسوکاالگستردهتبلیغاتخلخال:قانونیپزشکیرئیس

است.جامعهسالمتیانزبهوتاسفآورسیماصداوازسالمتیبرایمضراجناسوکاالگستردهتبلیغاتاسالمی:یرجمهوروزنامهخبرنگاراردبیل-

قانونیرئیس بیماپزشکی که درحالی گفت: مطلب این بیان با نوشابههارخلخال تبلیغ با میشود افزوده بیماران تعداد بر هرروز و بیداد جامعه در دیابت ی

بیما این تشدید به مضر موادغذایی طرو امسال گفت: میشود.وی کمک جامعه در غربالگری ملی کنترح و همزمانری اما شد اجرا کشور در خون فشار ل

میدهد.افزایشرااسانسدارنوشیدنیهایوچیپس،پفکهمچونفشارخونتشدیدعاملغذاییموادتبلیغروزهرسیماوصداکهشاهدیم

غفا درمانرغالمرضا بهداشت، وزارت ازسوی مضر خوراکیهای و گازدار اسانسدار،نوشابههای میوههای چیپس،پفک،آب تنقالت، جمله از موادغذایی افزود: ی

تلوی و رادیو از آنها گسترده تبلیغ شاهد ولی دارد قانونی منع پزشکی آموزش مغایرتزو جامعه سالمت تامین دستگاه این رسالت با کار این که هستیم یون

دارد.

استاندرنفرارهز14شدنمصدومباختند/جانآذربایجانشرقیگیداننرتصادفاتدرنفر730س:فار|خبرخبرادامهادامه
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ایالمدرگرفتگیگازازناشیگرممورد۵ثبتشد:عنوانمهرباگفتگودر

است.شدهثبتایالماستاندرگرفتگیزگاازناشینفر۵گرمتاکنونسالابتدایازگفت:ایالمقانونیپزشکیکلایالم-مدیر

گفت در مهاجر علیزاده تعدادومهدی به تاکنون سال ابتدای از داشت: اظهار مهر خبرنگار با گاز۵گو به مسموم ایالم استان از مCO2نفر دچار نهایت در گرو

شدهاند.

بودهاند.آذروآبانمهر،سال،سومماهه۳بهمربوطسالطولدردیاکسیدکربنگازقربانیهایازنفر۳افزود:وی

کل قانونیمدیر سهلانگاپزشکی همچنین و استاندارها و ایمنی هشدارهای نکردن رعایت داشت: بیان عللرایالم از بخشی گازسوز وسایل از استفاده در ی

است.استاندرگرفتگیزگاسانحه

داشتهاند.مردجنسیتایالمیرجاسالدرخاموشقاتلقربانیهایتمامیافزود:وی

(اصفهان)امسالماهه9دردرمانیسقطمتقاضیانآماردرصدی6افزایشداد؛خبراصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی دررایسنا/اصفهان گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی جا9کل سال د554ی،رماهه برای ورنفر مراجعه استان قانونی پزشکی مراکز به درمانی سقط مجوز آنها437یافت از نفر
کردند.یافترددرمانیسقطمجوز

گفت در پور سلیمان دوعلی متقاضیان آمار کرد: اظهار ایسنا، با دررگو درمانی سقط جا9یافت سال قبلرماهه سال مشابه مدت به نسبت افزایش6.1ی درصد

است.داشته

در نزاع دلیل به مراجعین آمار افزایش به اشاره با جا9وی سال دررماهه گفت: قانونی، پزشکی مراکز به امسال9ی و33ماهه صدمات633هزار دلیل به نفر

است.افزایشیافتهدرصد2قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعازناشی

نزاع، مراجعین کل از اینکه بابیان و11وی وزنفر676هزار و21ن گذشته،957هزار سال مشابه مدت در افزود: بودهاند، مرد و32نفر دلیل963هزار به نفر

بودند.مردنفر774وهزار21ونزنفر189وهزار11کهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاع

قانونیکلرمدی درپزشکی کربن کسید منو گاز با مسمومیت از ناشی متوفیان آمار افزایش به همچنین مدت9استان این طی کرد: اعالم و اشاره امسال ماهه

مراکز در شده معاینه اجساد قانونیآمار مپزشکی علت تشخیص با کربن،راستان مونواکسید گاز با مسمومیت (39گ وز3نفر به36ن نسبت که بوده مرد)

است.داشتهافزایشبوده،مرد)(نفر22تعداداینکهقبلسالمشابهمدت

جا سال آذرماه در اینکه بابیان پور (یک15یرسلیمان وزنفر مون14ن گاز با مسمومیت دنبال به اینومرد) گفت: دادند، دست از را خود جان کربن کسید

است.افزایشیافتهمرد)(نفر8قبلسالآذرماهبهنسبتآمار

در همچنین کرد: اضافه جا9وی سال شاملرماهه سوختگی از ناشی فوتشدگان آمار (178ی وز66نفر، قبل112ن سال مشابه مدت به نسبت که بوده مرد)

است.داشتهافزایشمرد)65ونز60(نفر125
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۸/۱۰/۲۹۱۳۹۸/۱۰/۲۹

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۸/۱۰/۲۹
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	روزهای تلخ نودوهشت
	اخبار استانی
	۹ هزار نفر بخاطر نزاع به پزشکی قانونی کردستان مراجعه کردند
	مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد: مونوکسید کربن جان هشت نفر در کهگیلویه و بویراحمد را گرفت
	از ابتدای امسال تاکنون؛ مرگ 8 کهگیلویه و بویراحمدی براثر گاز گرفتگی درسال جاری
	مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفتوگو با ایلنا: شناسایی ۱۶۶ پیکر از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما/تاکنون ۱۳۰ پیکر تحویل داده شده است/ شناسایی تمام قربانیان اوکراینی و افغانستانی (تهران)
	در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛ تمام پیکرهای شهدای اهوازی سقوط هواپیمای اوکراینی تحویل خانواده ها شد (تهران)
	مدیرکل پزشکی قانونی مازندران: تلفات موتورسواران براثر تصادف در مازندران رشد یافت
	730 نفر در تصادفات رانندگی آذربایجانشرقی جان باختند/ مصدوم شدن 14 هزار نفر در استان
	رئیس پزشکی قانونی خلخال: تبلیغات گسترده کالا و اجناس مضر برای سلامتی از صداو سیما تاسفآوراست (اردبیل)
	در گفتگو با مهر عنوان شد: ثبت ۵ مورد مرگ ناشی از گاز گرفتگی در ایلام
	مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد؛ افزایش 6 درصدی آمار متقاضیان سقط درمانی در 9 ماهه امسال (اصفهان)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۸/۱۰/۲۹
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




