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ستادیاخبار

گازبامسمومیتتلفاتافزایشمورددرقانونیپزشکیهشدار

افزایش به توجه من۱۲.۴با گاز با مسمومیت تلفات درودرصدی جا۹کسیدکربن سال گارماهه تلفات افزایش به نسبت کشور قانونی پزشکی سازمان هوازی، برودت به توجه با گرفتگی
داد.هشدار

خب گزارش ازرگزاربه نقل به مهر سازمانی بینالملل امور و عمومی روابط کل قانونیاداره جاپزشکی سال ماهه نه در اثر۴۳۶یرکشور، بر هموطنان از نفر

من گاز با (ومسمومیت قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان کشور در کربن شده۱۲.۴)،رنف۳۸۸کسید بیشتر درصد

است.

بودند.نزنفر۱۰۸ومردنفر۳۲۸امسالماههنهدرکسیدکربنومنگازبامسمومیتتلفاتکلازگزارشایناساسبر

با تهران های استان مدت این با۸۴در شرقی آذربایجان با۴۳، اصفهان بیشت۳۹و منرفوتی گاز با مسمومیت تلفات آمار آماروین اند. داشته را کسیدکربن

است.شدهگزارشصفرقماستاندرونفر۱۰ازکمترهااستانازنیمیازبیشدرگرفتگیزگاتلفات

استپاییزبهمربوطامسالتلفاتازنیمیحدود

امسال پاییز جا۲۱۴در سال ماهه نه تلفات از نیمی حدود که دادند دست از را خود جان گاز با مسمومیت اثر بر دررنفر آمار این همچنین گیرد. برمی در را ی

است.یافتهافزایشدرصد۱۰.۳بود،نفر۱۹۴تلفاتآمارکهقبلسالپاییزبامقایسه

مربیشت آمار گارین از ناشی جازگ سال در متاسفانهرگرفتگی ماه این در است، شده ثبت آذرماه در نسبت۱۲۳ی که باختند جان گاز با مسمومیت اثر بر نفر

است.شدهبیشتردرصد۳۶.۷قبلسالمشابهمدتبه

قانونیپزشکیهشدار

قانونیسازمان منپزشکی گاز با مسمومیت تلفات افزایش به نسبت هشدار ضمن موجود آمارهای استناد به رعایتوکشور بر سال، دوم نیمه در کسیدکربن

کا به و نصب در ایمنی ترگیرنکات زمستان و پاییز فصل در گرمایشی وسایل عأی میهنان هم به و استفادهزکید در زمستان و پاییز فصل در کند می توصیه یز

شه گاز سیستم به عمدتا که گرمازا وسایل ایمنیراز های توصیه به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن همچنین باشند. داشته را دقت نهایت است، متصل ی

کنند.توجهوسایلایندودکشازکربنکسیدومونگازخروجیمسیروگرمایشیوسایلازصحیحاستفادهوبودنسالمخصوصدر

پیشگیرانهتوصیهچند

مون گاوگاز کربن تزکسید عمده است. بو و رنگ بدون اصوری ولی است گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع سوختنیین ماده نوع هر احتراق اثر در اًل

اکسیخصوص فاقد و بسته در های محیط در بخاژًا یا آبگرمکن از استفاده شود. تولید است ممکن یارن دودکش فاقد یا و فنی نقص دارای یا مستعمل های ی

من در مناسب عملکرد بدون دودکش بیشتزدارای ترل، برای گاز این تمایل که جا آن از دهند. می تشکیل را مسمومیت به ابتال موارد همرین با گلوبینوکیب

ما اکسی۲۵۰خون از بیش اکسیژبرابر و شد خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق، هوای در آن درصد رفتن باال با لذا باشد می بافتژن به رسانی ن

ایجاد زمان تا محیط در آن وجود است ممکن گاز، این بودن بو بی و رنگ بی علت به که نماید می اختالل دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف های

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیتعالیم
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س سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت احتمارعالیم و استفراغ و تهوع بیمارانگیجه، در باشد. می اغما و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد اًل

باشد.دهندههشدارعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیهایناراحتیبهمبتال

اگر که داشت توجه باید کرد. اشاره ها مردمک تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به توان می مسمومیت عالیم سایر از

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر در قوایوفردی اختالل یا عضوی فلج نظیر پیشرفته عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهتواندمیگازاینباشدیدمسمومیتشود.مغز

خبرنگاران،باشگاهیزبیدار،رتبتسنیم،ایرنا،ی،رساالمردمق،رشبازتاب،ایمنا،آنالین،جمجامتهران،نویدکیهان،ایسکانیوز،سیما،وصداپانا،دانشجو،دیگر:منابع
مرآت،یا،رآبازاربازارنیوز،نیوز،فرداملی،آرمانصبح،ستارهمستقل،زمان،پیامامروز،رویدادخبرخودرو،ملیت،ایران،عصرشهروند،ایران،تابناک،آنالین،صبحانه

رصد

شناساییانتظاردرکراینیواهواپیمایقربانیانازنفر7پیکر

شبانهرو متخصصانزتالش اپزشکیقانونیی هواپیمای سقوط حادثه قربانیان پیکرهای شناسایی شناساییوبرای به گزارش169کراینی به شد. منجر پیکر

رورهمشه از ازی، هواپیمای که باوی مهمت176کراینی از یکی کرد، سقوط امامخمینی فرودگاه حوالی در قربانیانرسرنشین پیکر شناسایی دغدغهها ین

و پیکرها بیشتر شناسایی با گذشته هفته اواخر از تالشها این شد. آغاز پیکرها هویت تعیین و شناسایی برای تالشها روز همان از بود. حادثه

روز اینکه تا داشت ادامه دقت با شهدا سایر شناسایی برای تخصصی بررسیهای که بود حالی در این شد. تازهای مرحله وارد خانوادههایشان به تحویل

هویتپزشکیقانونیگذشته کرد و169اعالم شناسایی اعالم150پیکر براساس است. شده داده تحویل خانوادهها به کهپزشکیقانونیپیکر پیکرهایی همه

مراکز به نمونه اخذ برای آنان بهپزشکیقانونیبستگان تطبیق برای آنان ژنتیک پروفایل یا و کردند شناساییپزشکیقانونیمراجعه بود، شده ارسال تهران

دارد.ادامههمچناننفر7اینشناساییبرایتالشهاونشدهشناساییقربانی7پیکرهایهنوزدلخراشحادثهاینقربانی176میانازبنابراینشدهاند.

معدنداران؟یامیکندمخفیکاروزارت|معدنگرانرکاگرممتناقضآمارهای

است.خصوصیمعادننفوذصاحبمعدندارانمقاومتنباشد،دستدرمعدندرکارحوادثمیزانازدقیقآمارمیشودموجبکهمواردیازیکی

همشه گزارش ماهربه دی ایلنا، از نقل به آنالین بود.98ی کشور معادن در پرحادثه ماههای از اثر28یکی در یزد آسفیج معدن در معدنچی یک نیز ماه دی

تار به باخت. جان معدن دیوارههای آمازیزش مظفرگی علی سوی از مدیری فعالیتهایری، در ایمنی سمینار در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت بازرسی کل

باختن جان بر مبنی ایمنی سطح ارتقای برای آموزش نقش و جارکا10معدنی سال در ازرگر ناشی بخش که شد عنوان و اعالم کشور معدنی واحدهای در ی

میدهد.نشانرادرصدی60کاهشآنازقبلسالمشابهمدتبهنسبتگذشتهسالطیکشورمعادنحوادث

تص جهانی آمار به استناد با ادامه در جهانیراو ارائهشده آمار اساس بر کرد: معدن340یح حادثه ورمیلیون هزار شش آمار این احتساب با که میدهد خ

میدهند.دستازراخودجانمعادندرکارازناشیحوادثوقوعبراثردنیادرگررکا300

گازبامسمومیتتلفاتایشافزدموردرقانونیشکیپزهشدارمهر:|خبرخبرادامهادامه
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م تعداد راستا این در است؟ استناد قابل چقدر آمار این که اینجاست طیرپرسش یعنی پاییز ابتدای از معادن در کار از ناشی اخبار4گ مستندات از را ماه

ماه دی پایان تا ماه مهر ابتدای از اساس این بر کردیم. بررسی شده، م18منتشر خصوص در تعدادیرخبر بیشک است. یافته انتشار معادن در کار از ناشی گ

سال ماه دی نمیکنند. پیدا انتقال رسانهها به که دارند وجود نیز ورکا98،6حوادث کشته معادرکا4گر در حوادث این که شدند زخمی یزد،گر آسفیج ِن

افتادند.اتفاقدلیجانشهرستانورودبارکالتهدامغان،شرقیالبرزراور،همکارطبس،گلشانه

کمت تعداد ماه کارآذر سه فوت شامل که است افتاده اتفاق حوادث از ماهری این در است. بوده کارکا2گر یک و اسفراین آلبالغ معدن آپادانارگر زغالسنگ گر

م حادثه سه ماه آبان شدند. کشته محالتر(کوهبنان) شهرستان و آزادشهر قشالق رودبار رامیان، اولنگ در که رسید ثبت به معادن در مهررگبار است. داده خ

م به منجر حوادث لحاظ به نیز ماهرماه مهر در میشود. محسوب پرحادثه شهرستانرکا5گ، کرومیت طبس، پرورده معدن در که باختهاند جان معدنچی گر

است.بودهاصفهانمیمهدرالیبیدوسنجدکروستایزرندی،زاوه،

طیرکا18وقتی طبیعت4گر باختهاند، جان معادن در درماه دلیل12ًا چه به که است اینجا پرسش باشد. اینها از بیش باید معدن جانباختگان آمار ماه،

مرمدی کل آمار اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت بازرسی سارکل معادن در کار از ناشی جاگ رارِل دسترکا10ی به مرجعی چه از آمار این و میکند اعالم گر

است؟رسیدهوی

آما طی دیگر سوی سازمانراز که قانونیی جاپزشکی سال بهار ماهه سه طی است کرده اعالم دست421ی،رکشور از را خود جان کار از ناشی حوادث در نفر

که و417دادهاند مرد افراد این از کازنفر4نفر صنفی انجمنهای ادعای اساس بر بودهاند. ازرن بیش ساختمانی، در50گران کار از ناشی حوادث درصد

کا ازرخصوص بیش که میافتد اتفاق ساختمانی مرم250گران اینکه به توجه با حال عین در میدهد. نشان را امسال بهار در رتبهرگ معادن در کار از ناشی گ

باشد.نفر10ازبیشبایدنمیرسند،مادستبههیچگاهکهواقعیارقاممیدهد،تشکیلراکارازناشیحوادثدوم

مدی که دارد وجود احتمال این میگوید: اعالمی آمار مورد در کار بهداشت و ایمنی ارشد کارشناس عشقی، رفاهرغالمحسین و کار تعاون، وزارت کار بازرسی کل

وزارت چون باشند، داده کاهش را آمار بازرسی مدیران که است بعید البته باشد. کرده اعالم دارند، خودشان پوشش تحت که معادنی از رسمی آمار اجتماعی

دقیق میشود. محسوب نظارتی و مدعی نهادی خود کار، حوادث خصوص در درکار کار وزارت که است الزم و میدهد نشان را تناقض یک آمار چرا نمیدانیم ًا

کند.یزشفافسامورداین

بهرهبردا پروانه که دارند وجود کشور در معادنی میافزاید: کاراو ندارند. نمیشود.ری رعایت آنها مورد در کار اداره حداقلهای و نیستند بیمه معادن این گران

باشد.رسیدهاشتباهآمارکاروزارتبهکهدارداحتمالنمیرسد.نیزرسانههابهصدایشانًاگاهحتیویمرندادستدررامعادنایندرکارازناشیگرمآمار

تق نیست. جدیدی مسئله کار، حوادث خصوص در دقیق آمار حوادثیبرنبود ثبت سامانه یک نبود نیستند. دقیق خصوص این در موجود آمار از یک هیچ به ًا

عم است. کار حوادث حوزه در غیرشفاف فضای یک از حاکی و میشود احساس زمانی هر از بیش امروز کشور در پنهانکاکار یک با درراًل آمار سیستماتیک ی

است.گرفتهنیزرارسانههایرپرسشگنظارتامکانواستبرداشتهمربوطهنهادهایازخیلیدوشازرامسئولیتکههستیمروبهروکارحوادثحوزه

تص کارعشقی برای ایمنی شرایط میکند: کاریح و معدن بیشترگران که ساختمانی امرگران دارند، را حوادث ثبترین سامانه یک وجود با است. حیاتی ی

کنت کار، نامرحوادث به بخش یک کار حوادث و ایمنی در میشود. مهندسیتر معادن و کارفرما بر نظارتها و مدیHSEMSلها بخش که دارد یتروجود

هر در ضعف و قوت نقاط شود، اعالم تفکیک به آمار وقتی میکند. طبقهبندی شغلی گروه بروز، زمان فراوانی، لحاظ به را حوادث که میشود شامل را سیستم

میشود.شناساییقابلراحتیبهبخش

طبع یافته، افزایش معدن در کار حادثه آمار بدانیم اگر میافزاید: ااو دهیم. افزایش را کنترلی اقدامات و بازرسیها میتوانیم شاخکهایشانرًا مربوطه گانهای

کنند.کارمیتواننددقیقترایمنیکارشناسانحالعیندرمیکنند.توجهایمنیمسائلبهبیشترکارفرماهاومیکنندتیزرا

کا کار، بهداشت و ایمنی کارشناس این گفته شفافساربه است الزم شده که هم جانشان حفظ برای الاقل میشود. ضایع حقوقشان و حق موارد اکثر در یزگران
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م آمار تعداد وقتی آید. وجود به آمار در دقت معادنرو در مستمرکا10گ مثل حقوقی که است مسئله این گویای خود میشود، اعالم ورگر بازنشستگی ی

میکند.ضایعراگرانرکاحقبیشترموردایندریرپنهانکاباشد.شدهضایعاستممکنهم...ودیه

پنهانکا داد: ادامه معنایراو به آمار در پنهانکازی شاهد آمارها در است بهتر دارند. مسئولیت که است کسانی رفتن سوال وزارتریر میکنم فکر البته نباشیم. ی

و زمان حادثه، علت شغلی، نوع تفکیک با را کار حوادث شفاف سامانه یک که وقتی تا اما باشد داشته کیف و کم از دقیقی آمار اجتماعی رفاه و کار تعاون،

یم.ربگیراحوادثجلوینمیتوانیمباشیم،نداشتهفراوانی

شدن خصوصی با میگوید: عشقی است. نفوذ صاحب معدنداران مقاومت نباشد، دست در دقیق آمار تا میشود موجب که مواردی از یکی حال عین در

دارند.کارحوادثبهمربوطاخباروآماردریرپنهانکابهترجیحنیزنفوذصاحبافرادمعادن،

انر تولید صنعت و سیمان صنایع در مثال عنوان به افزود: بژوی و نیزری آالیندهها آمار حال این با است. مجاز حد از بیش که دارد وجود آالیندههایی ق،

پنهانکا صنایع این صاحبان قدرت و نفوذ علت آنقدرربه صنایع این مالکان هستند، شاکی مردم مناطقی در که حالی در نمیشود. بیان دقت به و میشود ی

بهرهبردا کوچ معادن از که هستند مالکانی گاهی است؛ شکل همین به هم معادن کنند. ایجاد اختالل آمار ارائه دقت در که دارند بدونرقدرت میکنند، ی

دارد.وجوددستاینازمتعددیمواردبگیرند.ثبتپروانهاینکه

مط توضیحاتی است الزم آمار این جزئیات مورد در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت که میرسد نظر بهربه اقدام شفافیت راستای در حال عین در و کنند ح

بکنند.کشورکارحوادثثبتسامانه

اسکاننیوز،سالمتنیوز،مایناقتصادی،فکرگرنیوز،رکامعدن،دنیایپوش،رسایران،عصردیگر:منابع

میشوندالپوشانیهنوزکارحوادثکار/روابطجامعسامانهدرکارحوادثبهبیتوجهیدهد؛میگزارشایلنا

خب اما است، کرده کار به شروع کار روابط جامع فعالیترسامانه از پیشگیزی عدم آنکه حال نیست، کار حوادث ثبت برای کاریرسامانهای حقوق تضییع بارز مصداق کار حوادث از گرانری
است.

) پیش چندی ایلنا، خبرنگار گزارش در۲۸به کار روابط جامع سامانه در شکایت ثبت امکان که شد اعالم کا۲۰دی) زودی به و شده فراهم وراستان گران

و شده ایجاد اکترونیک دولت تحقق منظور به کار روابط جامع سامانه میکنند. پیدا را سامانه این در شکایت ثبت امکان هم دیگر استانهای در کارفرمایان

میشود.بیشترکارحوزهدرشفافیتآنمختلفیرسامانههایزشدنعملیاتیبامیدهندوعدهمسئوالن

یزدانرشه۲۴ کوروش که بود امسال کارمدی(یور وزارت خدمت جبران و کار روابط کارکل ثبتنام گفت: برایر) کار روابط جامع سامانه در کارفرمایان و گران

است.شدهآغازکشورسراسردولتپیشخواندفاتردریرغیرحضوخدماتیافترد

راهاندا با اینکه به اشاره با تقزاو کار» روابط جامع «سامانه غیرحضوری و الکترونیکی بهصورت کار روابط حوزه خدمات تمامی درریبا گفت: شد، خواهد ارائه ی

دارند.قراراجراویزراهاندامرحلهدرکهشدهپیشبینییرسامانهز۴۷تاکنونراستااین

جامعسامانهازکارایمنیسهم

قانونیسازمان امسالپزشکی اول ماه شش در کار حوادث که است کرده افزایش۸۹۸اعالم معنای به رقم این است. گرفته م۷.۴قربانی وردرصدی گ

کا فعاالن و کارشناسان برخی این، وجود با است. قبل سال مشابه مدت به نسبت کار حوادث از ناشی نمیدانند.رگرمیرهای استناد قابل را شده ارائه آمار ی
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کمشما با ایران در کار حوادث مورد در هستند مدعی تشتترآنها باعث کار حوادث بررسیکننده همچنین و آمار دهنده ارائه مراکز تعدد و هستیم روبهرو ی

بسیا که است این واقعیت است. شده صورترآمار در یا نمیشوند ثبت ندارند، شدید مصدومیت یا فوتی که حوادثی آن ویژه به ایران در کار حوادث از ی

هستند.کارحوادثثبتبرایجامعسامانهایایجادخواستاریرگرکافعاالنکهاستاساساینبرنمیشوند.تجمیعشدن،ثبت

کا با کارفرما اما افتد، می اتفاق حادثه مواردی بدونردر مشکل که هستیم این شاهد خصوصی بیمههای مورد در حتی یا میرسد توافق به آسیبدیده گر

میکندسختراکارحوادثزمینهدریزیربرنامهودرستآمارکردنپیدارویههااینمیشود.رجوعورفعتوافقیصورتبهوشدنثبت

راهاندا بررسیزمتعاقب این، وجود با شود. اندیشیده تمهیداتی نیز زمینه این در میرفت انتظار کار روابط جامع سامانه روابطزی جامع سامانه سامانههای یر

پیمانکا امور ایمنی صالحیت تایید سامانه است. نشده آن دقیق و درست آمار ثبت و کار حوادث مقوله به جدی توجه که میدهد نشان تاییدرکار سامانه ی،

تنها ایمنی خدمات و فنی حفاظت مشاوران جامع سامانه کارو ایمنی آموزش جامع سامانه ایمنی، مسئولین میتوانزصالحیت که هستند یرسامانههایی

شود.پرداختهموضوعاینبهویژهصورتبهبایدواستمتفاوتبحثیکارحوادثدقیقثبتبحثاین،وجودباکرد.پیداکارحوادثوآنهابینارتباطی

شودایجادکارحوادثثبتسامانه

منصو اشرف کشورابوالفضل کار بهداشت و فنی حفاظت کمیتههای مسئوالن صنفی انجمنهای کانون (رئیس جزءری ایران میگوید: ایلنا با گفتگو در (

تدوین مختلف حوزههای در که میکند مقاولهنامههایی رعایت به ملزم را کشورها سازمان این در عضویت و است کار بینالمللی سازمان اصلی و مهم اعضای

چه و فوت به منجر حوادث چه کار، حوادث به مربوط آمار که میکند عنوان صراحت به پذیرفته؛ را آن نیز ایران که مقاولهنامهها این از یکی است. شده

شوند.منتشروثبتکارحوادثسایتعنوانباسایتیدربایدمیگذرند،خیربهکهحوادثیحتیومیشودختمگرانرکامصدومیتبهکهحوادثی

آما تشتت با ما و شده واقع غفلت مورد ایران در مهم این میدهد: ادامه کمشماراو همچنین و اصلیتری از یکی هستیم. مواجه کار حوادث زمینه در ینری

از میدهند. ارائه متفاوتی آمار و شده دخیل امر این در مختلف سازمانهای که است این زمینه این در قانونیمشکالت وپزشکی قضایی محاکم تا گرفته

دارند.راخودشانآمارکدامهراستانداردسازمانمثلدولتیسازمانهای

میگوید: و میکند اشاره کار حوادث از درصدی ثبت عدم به همچنین کشور کار بهداشت و فنی حفاظت کمیتههای مسئوالن صنفی انجمنهای کانون رئیس

کا با کارفرما اما میافتد، اتفاق حادثه مواردی ثبتردر بدون مشکل که هستیم این شاهد خصوصی بیمههای مورد در حتی یا میرسد توافق به آسیبدیده گر

میکند.سختراکارحوادثزمینهدریزیربرنامهودرستآمارکردنپیدارویههااینمیشود.رجوعورفعتوافقیصورتبهوشدن

بسیا در میگوید: نیز کار ایمنی گواهینامه صدور و تولیدی بنگاههای از بازرسی درباره تفراو و افراط دچار موارد سختگیری آنقدر گاهی هستیم. میشودریط ی

میرود.سوالیرزکاراستانداردهایکهمیشودیرآسانگیآنقدرمواردیدرومیشودتبدیلکاروکسببرایمانعیبهعمالگواهینامهصدوروبازرسیکه

منصو چهراشرف کار ایمنی حوزه در ما عملکرد که دید و کرد بررسی باید بلکه کرد، اکتفا گواهینامه صدور و بازرسی یک به صرفا نباید میدهد: ادامه ی

کا است. داشته دیدربازخوردی باید گیرد. صورت جامعی بررسیهای است الزم کنیم صادر گواهینامه است قرار وقتی گرفتهاند؟ قرار بررسی مورد چگونه گاهها

اررکا مورد مدزگاه و کاغذ چند آوردن صرف به نباید است. بوده چقدر آنها شدت و داشته کار حوادث چقدر گذشته سال چند در کاریابی که کنیم فکر گاهرک

نمیدهد.خرآندرحادثهایواستایمن

کنت انحصار خود محدود امکانات با دولت میگوید: و میداند زمینه این در دولتی انحصار به مربوط را کار ایمنی بحث در مشکالت از دیگر یکی بازرسیراو و ل

دولت اجرایی بازوی عنوان به تخصصی انجمنهای و تشکلها است الزم باشد. سیاستگذار و کالن ناظر باید دولت آنکه حال است، گرفته اختیار در را کار

بگیرند.برعهدهراکارایمنیبرنظارتولرکنتوظیفه

این میکند: عنوان کار، وزارت مسئوالن از یکی گفتههای به اشاره با کشور کار بهداشت و فنی حفاظت کمیتههای مسئوالن صنفی انجمنهای کانون رئیس

ما که گفت مسئول دا۸۰۰مقام کار ایمنی کاربازرس یک به امروز که بازرسی تا میکشد طول سال پنج و بهریم مجددا بسنجد، را آن ایمنی تا رفته گاهی
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بسپا تخصصی انجمنهای به را کار ما اگر آنکه حال میآید، پیش مشکل که است مشخص شرایطی چنین در کند. مراجعه کنترآن سرعت و کیفیت وریم ل

میرود.باالایمنیبازرسی

قانونیسازمان امسالپزشکی اول ماه شش در کار حوادث که است کرده افزایش۸۹۸اعالم معنای به رقم این است. گرفته م۷.۴قربانی وردرصدی گ

نمیداننداستنادقابلراشدهارائهآماریرگرکافعاالنوکارشناسانبرخیاین،وجودبااست.قبلسالمشابهمدتبهنسبتکارحوادثازناشیمیرهای

منصو داراشرف قصد ما اگر است. سالم کار محیط وجود شایسته کار پیشنیازهای از یکی میکند: عنوان شایسته» «کار بحث به اشاره با راری شایسته کار یم

بگی جدی را کار ایمنی که است الزم کنیم ترتیبرمحقق این به و باشیم داشته کار حوادث ثبت زمینه در مستقل سامانهای اینکه مگر نمیافتد اتفاق این و یم

کنیم.استفادهکارایمنیبازرسیولرکنتبرایتخصصیانجمنهایتوانازدیگرطرفازویمرآودستبهدرستیودقیقآمار

میکندتضمینراگرانرکاحقوقایمنی،

کا برای که میزان همان کاربه اگر است. مهم نیز مطلوب ایمنی و سالم کار محیط دارد، اهمیت دستمزد مانند مواردی کارگر در باشدرگر نداشته را الزم ایمنی گاه

جبرانناپذی خسارتهای که آید پیش حوادثی است کارممکن کرامت و حقوق حفظ با باشد بنا اگر دارد. دنبال به را کارری حوادث از ناشی خسارتهای گر

بسیا است ممکن شود، کارپرداخت از برایری تالش یا قانون زدن دور با کارفرمایان برخی که است دلیل همین به شوند. مالی عدیده مشکالت دچار گاهها

کا با سرتوافق کار متعدد حوادث بر سرگران میگذارند. کارپوش حقوق تضییع بارز مصداق کار حوادث بر گذاشتن نشدهرپوش ثبت حادثهای وقتی است. گران

کار حوادث دیگر بار چنین این نمیبیند. شده حادثه به منجر که نواقصی رفع برای دلیلی کارفرما نمیگیرد، قرار بررسی مورد جلرو برای میدهند. ازرگیوخ ی

زمینه این در پیشبینیهایی کار روابط جامع سامانه ایجاد در میرفت انتظار شود. ایجاد کار حوادث ثبت برای مستقل و جامع سامانهای است الزم اتفاق این

کرد.تاکیدکارایمنیزمینهدرتخصصیانجمنهایبیشترینیرنقشآفبراستالزمدیگرطرفازاست.ندادهخراتفاقاینمیرسدنظربهاماگیرد،صورت

ایرانی-آنالینتوسعهدیگر:منابع
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تصاویرمردم/خالیسفرههایبرخونرنگواستانناامنجادههایکند؛میبررسیکوس

سال اول نیمه افزایش1398در با بوشهر استان گذشته، سال در مشابه مدت به م48.8نسبت صدر در درردرصدی است گرفته قرار کشور سطح در رانندگی حوادث از ناشی گهای
دهد.مینشانرادرصددهمیکآنملیاستانداردکهحالی

س گزارش خالیوبه سفره بر دهد می نشان که رسد می گوش به بوشهر استان نقاط اقصی در ای جاده تلفات افزایش از ناخوشایندی خبرهای روزها این ک،

است.بستهنقشیزانشانزعخونرنگ،مردم

سازمان اعالم اساس بر که حالی قانونیدر سالپزشکی اول نیمه در درصدی1398کشور، دهم یک افزایش شاهد تنها گذشته سال در مشابه مدت به نسبت

شه برون و درون رانندگی حوادث شدگان افزایشرکشته با بوشهر استان مدت این طی اما هستیم م48.8ی صدر در رانندگیردرصدی حوادث از ناشی گهای

است.بودهمواجهکشورسطحدر

که خورد می رقم شرایطی در وضعیت کنت51این وردوربین سرعت تصوی17ل نظارت وردوربین هزار چهار شامل400ی که استان راههای 639کیلومتر

است.کردهیزساایمنوپوششرااستفرعیراهکیلومتر845وروستاییراهکیلومتر344وهزاردواصلی،راهکیلومتر573گراه،ربزکیلومتر

در استان، پزشکی علوم دانشگاه رییس گفته به و دیر شهرستان در فقط که بینیم می شویم شهرستانی های برش وارد جا10اگر سال نخست نفر32یرماهه

آما است. شده برابر دو گذشته سال مشابه مدت به نسبت که اند داده دست از را خود جان تصادف اثر بر هرردر دهد می نشان که اثر10ی بر نفر یک روز

است.شدهفوتتصادف

در گلستان روستای حوالی در بوشهر-دیر ساحلی محور تصادف در مجروح یک با نفر چهار برخورد17فوت در نفر چهار شدن مجروح و نفر دو فوت ، ماه مرداد

روستای حوالی بوشهر-گناوه ساحلی جاده در ایسوزو کامیون و پارس پژو خودروی درُکمیان بند فوت9ِره امسال، در5ّابان بزرکیلومت9نفر در خورموج گراهری

در تنگستان اهرم به فوت13دشتی امسال، در5خرداد برازجان به اهرم مسیر در پراید با کامیون تصادف در فوت27نفر امسال، ماه شدن4دی مجروح و

تصادف در نفر درا2سه محور در پراید خودرو درزدستگاه دشتی شهرستان مزدا3ی خودرو بین تصادف و امسال ایستگاه2خرداد در پارس پژو و کابین

خمینی(ر مصطفی شهید باهبازرسی عسلویه شهرستان بندو روستای در در6) مصدوم یک و راه17کشته همین در که است تصادفاتی از بخشی امسال آبان

است.پیوستهوقوعبهبوشهراستانهای

نقش از نباید اما شود می دیده فوت به منجر تصادفات این در اغماض غیرقابل های مولفه عنوانی به خودروها نبودن ایمن و انسانی خطای نقش چه اگر

حوادث متوفیات از نیمی کشور، پزشکی نظام سازمان آمار استناد به که این بماند کرد گذشت آسانی به ها جاده نبودن امن و پلیس مانند بازدارنده عوامل

اند.دادهدستازراجانشانحادثهمحلدررانندگی

تامین برای الزم اعتبارات تخصیص رانندگی، حوادث کاهش برای بوشهر استان آینده سال نیاز گفت توان می جرات به که این ایمنیزنتیجه های یرساخت

کنت های دوربین مانند ها تصویرجاده نظارت و سرعت تسرل ، خیز حادثه نقاط رفع بزری، پروژه تکمیل در وریع برازجان به اهرم و دیر به بوشهر ساحلی گراه

است.قانوناساسبرمتخلفرانندگانباعملشدتهمراهبهمحورهاایندرپلیسغیرمحسوسومحسوسهایگشتافزایشهمچنین

رسانهفعالوخبرنگارپور،جشنیمهردادیادداشت:
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استانیاخبار

استشدهشناساییکیفتهرانهواپیمایشهدایازپیکر۱۶۹تهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی اینکهرتهران- به اشاره با تهران استان قانونی پزشکی گفت:۱۶۹کل است شده شناسایی کیف تهران- هواپیمای شهدای از خا۷پیکر خانوادههای به مربوط کهرپیکر است کشور از ج
اند.نکردهمراجعه

ادا شورای جلسه چهارمین در دوشنبه عصر فروزش مهدی مهر، خبرنگار گزارش تهران،ربه استاندار بندپی، محسنی انوشیروان حضور با که تهران استان ی

استاندا استاندارمعاونین اجتماعات سالن محل در اجرایی دستگاههای کل مدیران و شهرداران فرمانداران کل مدیران بری، تهران تشری ضمن شد یحرگزار

مجموع در داشت: اظهار کیف تهران- هواپیمای شهدای پیکر شناسایی مدت۲۶۷جزئیات ظرف و داشتیم باختگان جان بستگان از خون زمان۲نمونه از روز

شد.کراینیواتیمتعجبمایهکهرساندیمپایانبهرایربردانمونهواجسادمعاینههواپیماسقوط

ح با کوتاهی مدت در داشت: بیان رورفروزش شبانه و جهادی مدتزکت ظرف و فرایند۸ی این تمام در و گرفت صورت اجساد ای ان. دی. تطبیق کار

داشتند.حضورکراینواوکاناداکشورهایازاعزامیتیمهای

طی اینکه به اشاره با ع۵وی این خانوادههای تحویل جسد نخستین حادثه وقوع زمان از مجموعزروز افزود: شد کشف۱۱۰۰ًایزان اجساد قطعات از نمونه

است.شدهیزانزعاینخانوادههایبهتحویلوشناساییکراینیوا۱۱شاملمورد۱۵۲حاضرحالدرومیکرددشواربسیارراتطبیقکاراینوشد

قانونیکلرمدی داشت:پزشکی عنوان تهران و۱۶۹استان شده شناسایی خا۷پیکر در سکونت دلیل به که است خانوادههایی به مربوط نیز کشوررپیکر از ج

نکردهاند.مراجعهقانونیپزشکیبههنوز

رصد،گسترش،اعتماد،اقتصاد،صبحآنالین،یرساالمردمناطقان،ملیت،آنالین،ایرانفرارو،ایران،عصرپارسینه،ایلنا،خبرنگاران،باشگاهحمایت،ایرنا،دیگر:منابع
آنالین-اقتصاددنیایفارس،اکوآنالین،جمجامخبرآنالین،انتخاب،نیوز،آفتاب

شدتدفینوتشییعاهوازدرعباسنژاد»«مجتبیپیکرخانوادههایشان؛بههواپیماسقوطقربانیانپیکر150تحویل

سازمان بینالملل امور و قانونیروابطعمومی پیکرهایپزشکی تحویل از ا150کشور هواپیمای سقوط قربانیان از تمامیوتن داد. خبر خانوادههایشان به کراینی

تعداد شناساییشده، پیکرهای از و گرفتند قرار شناسایی مورد بستگان، ژنتیکی نمونه دارای قربانیان150پیکرهای از است. شده تحویل خانوادهها به پیکر
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ا هواپیمای سقوط تاکنونوحادثه م169کراین در آزمایشگاهیرپیکر و تشخیصی قانونیکز روابطعمومیپزشکی گزارش اساس بر شدند. شناسایی تهران استان

مراکز به نمونه اخذ برای آنان بستگان که پیکرهایی تمام میشود یادآور قانونی، پزشکی قانونیسازمان برایپزشکی آنان ژنتیکی پروفایل یا و کردند مراجعه

به قانونیتطبیق مجتبیپزشکی تدفین و تشییع مراسم نیز دیروز است، گفتنی شدهاند. شناسایی شد، ارسال سانحه(تهران قربانیان از عباسنژاد سروش)

ا هواپیمای کثیوسقوط جمع حضور با برکراینی، اهواز در وی دوستان و خانواده از جمعه،ری شد. هوایی27گزار حادثه خوزستانی دیگر قربانی سه نیز دیماه

شاه نامهای مربه اقبالی، آقامیرخ قربانیانریم است، گفتنی شدند. سپرده خاک به اهواز شهدای گلزار در بودند خانواده یک اعضای که اقبالی شهزاد و ی

شدهاند.یرخاکسپاخوزستاناستاندرآنهاتن4کههستندتن8کراینیواهواپیمایسانحهخوزستانی

یکتیترجماران،دیگر:منابع

تهراناستانداراقداماتازکشوریرزومعاونتجلیلتهران؛استانیراداشورایجلسهچهارمینحاشیه

کرد.تجلیلسپاسلوحاهدایباتهراناستاندارتالشهایازکشوراحوالثبتسازمانرئیس

خب خبرنگار گزارش فروزشرگزاربه مهدی خدمات از لوحی اهدای با تهران استاندار بندپی" محسنی "انوشیروان جلسه این در همچنین ؛ سیما و صدا ی

کرد.قدردانیکراینیواهواپیمایحادثهجانباختگانشناساییدروقفهبیتالشپاسبهتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

(تهران)شکستیمرایکارآمهیمنهکهبوداینماقدرتمندیتهران؛استانیراداشوراینشست

شکستیم.دنیادررایکارآمهیبتوهیمنهکهبوداینماقدرتمندیتهران:استاندار

خب خبرنگار گزارش ادارگزاربه شورای نشست در بندپی محسنی انوشیروان آقای ؛ سیما و صدا آمری پایگاه به ایران حمله به تهران استان عراقری کشور در یکا

آم افزود: و کرد پیروراشاره از بعد ایادیشان و قویترزیکا روز به روز ما اما باشند، نبرده کار به ما علیه بر که نبوده مکانیسمی و نیرنگ توطئه، هیچ انقالب ی

شدیم.

تح روانی، جنگ تحمیلی، جنگ تا نوژه شهید پادگاه حوادث از داد: ادامه اخیرروی و مقابلیم در ما اما میشود، دیده کشور در ناامیدی و یاس پمپاژ نیز ًا

آم طورهیمنه به شکستیم را کشوریکا هیچ که آمری به دوم جهانی جنگ از بعد بهری دقیق صورت به را خود موشکهای ما اما بود، نکرده هم چپ نگاه یکا

بشکنیم.راهیمنهاینیمرداراتوانمندیوقدرتاینماواستخالیتویکارآمکهگفتیمجهانبهوزدیماالسدعیندریکارآمپایگاه

ساال مردم نماد انتخابات گفت: و کرد اشاره انتخابات بحث به ادامه در تهران براستاندار و است انتخاباتری میان در سال یک که است این در ما انقالب کت

میکنند.یرگیتصمیمویزساتصمیمواقعدرومیکنندتعیینراخودسرنوشترایصندوقهایپایدرحضوربامردمویمردا

مج ما افزود: بندپی محسنی حداکثرآقای حضور که باشد این باید ما تالش تمام و هستیم مردم دار امانت انتخابات رایریان صندوقهای پای در مردم ی

است.دشمنانبرایناامیدیویاسینرگتربزاینوباشیمداشته

شدتدفینوتشییعاهوازدرعباسنژاد»«مجتبیپیکرابتکار:|خبرخبرادامهادامه
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حداکث حضور تا کنیم استفاده فرصتی هر از و فراهم مانده باقی فرصت در را شرایط همه باید داد: ادامه شاهدروی و شود محقق رای صندوقهای پای در ی

باشیم.98اسفنددومدردیگرحماسه

در باید اینکه ضمن نمیدهند آن به نیز استانی بودجه حد در اما میدهد، انجام ملی کار تهران گفت: و کرد اشاره تهران استان به ادامه در تهران استاندار

من بحث در چه گرمایشی مصرف بحث در اکنون کنیم، جویی صرفه باید ادارات دازبحث باالیی مصرف ادارات و شدهرل ارائه گزارشهای طبق و 600یم

کنیم.جوییصرفهبایدوایمزدهکوردرکهاستکشورگازمصرفمکعبمترمیلیون

تهراناستانداراقداماتازکشوریرزومعاونتجلیل

کرد.تجلیلسپاسلوحاهدایباتهراناستاندارتالشهایازکشوراحوالثبتسازمانرئیس

مدی فروزش مهدی خدمات از لوحی اهدای با تهران استاندار بندپی" محسنی "انوشیروان جلسه این در قانونیکلرهمچنین پاسپزشکی به تهران استان

کرد.قدردانیکراینیواهواپیمایحادثهجانباختگانشناساییدروقفهبیتالش

کراینیواهواپیمایحادثهپیکرهایازمورد152تحویلکرد؛اعالمتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.شدهدادهتحویلشانخانوادههایبهوشناساییکراینیواهواپیمایحادثهپیکرهایازمورد152تاکنون

خب خبرنگار گزارش ادارگزاربه شورای نشست در فروزش مهدی دکتر ؛ سیما و صدا مدیری نحوه از تهران استان اقداماتری و قانونییت گزارشیپزشکی استان

مجموع در افزود: و کرد بردا267ارائه نمونه و اجساد معاینه هواپیما سقوط زمان از روز دو در و گرفتیم باختگان جان بستگان از که داشتیم خون رارنمونه ی

شد.کراینیواتیمتعجبمایهکهرساندیمپایانبه

قانونیکلرمدی درپزشکی گفت: تهران و8استان کانادا کشورهای از اعزامی تیمهای فرایند این تمام در و گرفت صورت اجساد آنای دی تطبیق کار روز

داشتند.حضورکراینوا

شد.یزانزعاینخانوادههایتحویلجسدنخستینحادثهوقوعزمانازروز5داد:ادامهوی

میکرد.دشواربسیارراتطبیقکاراینوشدکشفاجسادقطعاتازنمونه1100مجموعدرگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.شدهیزانزعاینخانوادههایتحویلوشناساییکراینیوا11شاملمورد152اکنونهمافزود:وی

گفت: و169فروزش شده شناسایی خا7پیکر در سکونت دلیل به که است خانوادههایی به مربوط نیز بهرپیکر هنوز کشور از قانونیج نکردهپزشکی مراجعه

اند.

تابناکآنالین،جمجامدیگر:منابع

ان)(تهرشکستیماریکاآمرهیمنهکهبوداینماقدرتمندیسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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(اصفهان)ترافیکیحوادثدرنفر855باختنجانکنون؛تاسالابتدایاز

اند.دادهدستازاصفهاناستانترافیکیحوادثدرراخودجاننفر855کنونتاسالابتدایاز

خب گزارش مرگزاربه ، سیما و صدا مدیری اصفهان؛ قانونیکلرکز خودپزشکی جان ترافیکی حوادث در تعداد این سال ابتدای از اینکه بیان با اصفهان استان

بودهاند.آقانیزنفر647وخانمنفر208تعداداینازگفت:شدهانددادهارجاعاصفهاناستانقانونیپزشکیکلادارهبهکهبودنددادهدستازرا

پارسال افزود: است، داشته کاهش درصد دهم هشت و سه قبل سال مشابه مدت به نسبت آمار این اینکه به اشاره با سلیمانپور حوادث889علی در نفر

بودهاند.مردهمنفر703ونزنفر186بیناینازکهبودندکردهفوتترافیکی

بیشت اینکه بیان با باروی ترافیکی حوادث تلفات برونشه503ین جادههای در درونشه276ی،رنفر مسیرهای در ورنفر شده76ی گزارش سایر هم نفر

هم حوادث این مصدومان گفت: و21است که715هزار بودند و6نفر و410هزار خانم و15نفر قبل305هزار سال مشابه مدت به نسبت که بودهاند آقا نفر

است.داشتهکاهشدرصددهمیک

امسال گفت: تا سال ابتدای از کار حوادث از ناشی فوت آمار کاهش به اشاره با کار72سلیمانپور حوادث از ناشی فوت دلیل به بودند مرد همگی که نفر

مراکز قانونیدر کهپزشکی پارسال مشابه مدت با مقایسه در که گرفتهاند قرار معاینه مورد اصفهان است،74استان داشته کاهش بودند مرد همگی و نفر

است.بودهبلندیازسقوطوسختجسمبرخوردبهمربوطکارحوادثدرفوتعللینربیشت

قانونیکلرمدی وپزشکی هزار با کار حوادث از ناشی مصدومان آمار مدت این در افزود: اصفهان شامل996استان وز135مورد هزار و به861ن نسبت مرد

است.داشتهکاهشدرصدپنجازبیشبوده،مرد976وهزارونز131شاملمورد107وهزاردوکهقبلسالمشابهمدت

آنالین-زایندهرودکنا،ردیگر:منابع

اینیکرواهواپیمایحادثههایپیکرازدمور152تحویلسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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جادهایتلفاتصدردرهمچنانکشته1021بافارس

دادهاند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرنفر21وهزارتعدادامسالنخستماهه9درگفت:فارسقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در درودچی دروعلیرضا داشت: اظهار شیراز، در فارس خبرنگار با و9گو هزار امسال نخست دادهاند21ماهه دست از را خود جان رانندگی سوانح در نفر

است.یافتهکاهشدرصددهم3.3بود،نفر56وهزارتلفاتآمارکهگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکه

دادهاند.دستازراخودجانیرشهدرونحوادثاثربرنفر232تعدادویرشهبرونمعابردرنفر789تعدادمدتایندرافزود:وی

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی همچنین داد: ادامه و18فارس که605هزار گذشته سال مشابه مدت به نسبت که شدند مصدومیت دچار مدت این در نیز نفر

میدهد.نشانرادرصدی10.5کاهشاستبودهنفر779وهزار20

است.رانندگیحوادثدرپیشتازهمچنانباالقربانیانتعدادبافارساستانگفت:وی

پیام/انتهای

یافتافزایشبویراحمدوکهگیلویهدرگرفتگیزگاازناشیفوتیهای

مدی ایرنا- گاریاسوج- از ناشی فوتیهای امسال گفت: بویراحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی (زکل مونCOگرفتگی استانو) این در کربن در۱۰کسید فوتی یک با مقایسه در که بوده نفر
است.یافتهچشمگیرافزایشگذشته،سالمشابهمدت

شهروند یک جان گذشته، سال بویراحمد و کهگیلویه در کربن مونواکسید گاز با مسمومیت داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز امینی کامروز

اند.دادهدستازیقرطاینازراخودجاننفر۱۰امسالاماگرفترا

است.افتادهاتفاقیاسوجودناهایشهرستاندریرجاماهدیدر،تعداداینازمورد۹افزود:وی

قانونیکلرمدی بویراحمدپزشکی و آمارتصکهگیلویه سالنامه اساس بر کرد: درسالریح به۹۷ی استان در گرفتگی گاز از ناشی فوت مورد هفت مجموع در

.بودزمستانفصلبهمربوطمورد۶وسالاولماهه۹بهمربوطموردیککهرسیدثبت

مون۲۳۰امسال گاز با استان این در سونفر صورت به که شدهاند مسمومیت دچار کربن مراکزرکسید به انتقال و بستپایی نیز مدتردرمانی این در و شدند ی

است.شدهگزارشگرفتگیگازبافوتیمورد۱۰

شدند.مسموممونواکسیدکربنگازاستنشاقاثربراستاندرنفر۱۵۹،پارسالزمستانرسیدنفراازقبلتاکهدهدمینشانهاآمار

است.شدهاعالمبویراحمدوکهگیلویهدرنفر۳۰۱گذشتهسالدرکربنکسیدومونگازازناشیمسمومیتمصدومانآمار
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میکنند.ارائهامدادیخدماتساعته۲۴صورتبهوهستندهوایینیزپایگاه۲وزمینیمورد۴۳بویراحمد،وکهگیلویهامدادیپایگاه۴۵مجموعاز

فارسنیوز،بشاردیگر:منابع

خورد؟رقمچگونهقربانی62گرم|سلیمانیسپهبدپیکرتشییعدرکرمانحادثهعینیشاهدانروایت

روایت گذشت معروف کوچه آن در دلهرهآور دقایق آن طی را آنچه قربانیان، بازماندگان همچنین و سلیمانی سپهبد شهید پیکر تشییع در کرمان حادثه نجاتیافتگان و عینی شاهدان
میکنند.

همشه گزارش شربه از نقل به آنالین خبری خط، آنطرف ناشناس زنی که بود اقامتش کارت تمدید و زاهدان به سفر راه در «حشمتاهلل» گوششرق، به را ی

» دست است. بیمارستان در ولی سالم شما کوچک دختر دخترزرساند؛ جانش8ینب»، مادر، از ماندن جا همین و بود کرده رها را مادر چادر حشمتاهلل، ساله

دهند.اطالعراخواهرشومادرشدنگمکهدادبیمارستانپرستارانبهراپدرشتماسشمارهاوداد.نجاترا

بهداشتیرزوواکنش؛حادثهازمصدومانروایت|یکرباکوچهایدرجمعیتیکبارهافزایش؛کرمانحادثهمحل|فیلم

دختر بیجان پیکر نهایت در و رفت بیمارستان به بیمارستان همسر13حشمتاهلل و خانه34ساله به که شب کرد. پیدا شفا بیمارستان سردخانه در را سالهاش

آمدم، داخل که در «از بود: رسیده هم مهاجرش کوچک فامیل به خبر بدهی.زرسید، نجات را مادرم نتوانستی دیدی گفت: و گرفت بغل در را من سفت ینب

ندادی».نجاتشتوولیمیزد،صداراتوهمهاشمادرم

سهشنبه،6خانواده روز اواسط در رحیمی نو4دی،17نفره «معصومه داد؛ دست از همیشه برای را نفر دو و شد آنرنفره از نفر دو رحیمی» «دنیا و 62ی»

برنگشتند.خانهبههیچگاهوشدندقفلتنگکوچهایدروبودندرفتهخودهماستانیسرداربدرقهوآزادیمیدانبهخودپایباکههستندیرنف

دستکم نفس تنگی و فشار لحظات آن و روز آن نفر213در دو دستکم و شد ابدی سرای راهی نیز آنها از یکی پیش روز چند همین که شدند زخمی هم نفر

یاند.ربستکرمانبیمارستانهایویژهبخشهایدرهمدیگرشان

افتاد؟اتفاقچطورفاجعه»؛2«بهشتیدرقفلشدن

بهشتی کوچه بین2نبش حادثه روز که مشغولند کار به مغازه این در زنی و مرد دارد. قرار فروهر بدلیجات آزادی، میدان سمت از کوچه اولین ورودی در و

کا خانم بودند. پایرجمعیت مغازه جلوی درست و کوچه همین «سر میکشد: نفس حاال خدا لطف با و دیده آسیب کوچه همین در که میگوید مغازه این گر

دقیق من است. بیحس پایم هنوز هرچند رسیدم، کوچه به جمعیت موج از زودتر و آوردم شانس من شد. قفل جمعیت و کرد گیر نردهها این به نفر چند

رفت».کمابهودیدآسیبهمینجابرادرمولیداد،خرماازبعداتفاقیچهنمیدانم

قاد «بهنام برادرش کارشماره «بهنام» بیاید. حادثه محل به توضیح برای که میکند هماهنگ و میگیرد را جوشکاری» یک بارگر بعد ساعت چند و است ی

ش میآید نظر به و میشود تکرار هم حادثهدیدگان دیگر زبان از که روایتی میرسد؛ حادثه محل به تازه روزرروایتی آن که الغر جوانی است. حادثه دقیق ح

م و دیده چشم به را نفر چندین دادن رفیقرجان احمد، با روز آن بهنام است. عصبانی مسئوالن عملکرد از همچنان کرده، حس را مانند10گ که سالهای

گشتهاند.رب2بهشتیکوچهوحادثهمحلبههمباحاالورفتهمراسمبهاست،برادرش

شوددیدهجمعیتیمردااصرارگفتهاند|سلیمانیسردارپیکرتشییعدرکرمانُکشتههایپردهپشتازیرمطهروایت

یافتایشافزاحمدبویروکهگیلویهدرفتگیگرگازازناشیفوتیهایایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ح به بهشتی خیابان سمت به سردار پیکر حامل خودرو و رسید پایان به سالمی سردار سخنرانی که شد شروع زمانی از ماجرا میدهد توضیح درآمد:ربهنام کت

بود».پرخیابانکنید،کترحبهشتیخیاباندروشهیدسرپشتهمهگفت:بود،یرمجکهنظاماسالمیآقایشد،تمامکه«سخنرانی

ج در آزادی میدان در مراسمی میگویند، کرمان سهشنبه روز تشییع مراسم در حاضران و عینی شاهدان که بایدرآنطور همه آن، پایان از پس که بود یان

از گذر و متر چندصد از پس که دارد نام بهشتی مراسم برای تعیینشده خیابان ابتدای میشدند. بهشتی، یعنی میدان، این به متصل خیابانهای از یکی وارد

میشود.نامیدهیعتیرشچهارراه،اولین

با خیابان این اما میشوند، روانه بهشتی خیابان سمت به میدان حرجمعیت که «جمعیت است: بوده جمعیت از پر خیابانریک در حاضر جمعیت کرد، کت

حرب که شرگشتند سمت به کنند سه،رکت آنقدر4یعتی. یعنی خوردند. زمین دهند، تغییر را خود جهت میخواستند که حال همین در خوردند، زمین نفر

جمعیت بود.زفشار این4،5یاد و بگیرند را جمعیت موج جلوی که گرفتند را هم دست بسیجیان و ماموران از که4نفر سدی این با دهند. نجات را نفر

بودیم».جمعیتهمینبینهماحمدومنشدند.روانهکوچهینرنزدیکتسمتبهجمعیتموجیکمرتبهشدایجاد

بهشتی کوچه ورودی از پس متر پشت2چند نفر «چند شد: جمعیت موج مقابل در سدی حاال بودند، شده ایجاد بازرسی برای که نردههایی و بود بسته راه

حالت یک در پس.90میلهها راه نه و بود پیش راه نه میآورد. فشار جمعیت موج هم پشت از بودند. شده خم میلهها روی کمر از یعنی شدند، پرس درجه

ش که ایستاده بسیجی جوان چند هم نردهها موپشت همینطور و نداشتند آچار چون کنند، باز را داربست نمیتوانستند بودند. شده دیدند،رکه که را مردم گ

شدند».دستپاچه

چندمت فاصله در هم کنار آنها میگیرد. پیش احمد را بحث بودیم.رادامه نردهها از متر چند فاصله به بهنام و «من بودند: کرده گیر جمعیت بین داربست ی

چی4،5 این رساندند. نردهها پشت به را خودشان ملت سر روی از اززنفر نفر چند بودیم. حالت همین در و کشید طول نیمساعت حدود میگویم که ی

نف چند همین به گفتم بیراه و بد خیلی حقیقتا خودم من گرفتیم. نفس کم یک پاشیدند. جمعیت روی آب شلنگ با و رفتند پشتبام به کهرهمسایهها ی

انر و نمیکند کمک تو به کسی چون نکن بیداد و داد پس گفت: بله. گفتم بمانی. زنده میخواهی گفت: و زد من به پشت از یکی بودند. بسته را یاتژاینجا

بمانی».زندهبیشتردقیقهچندکهبماندنفسچندبگذاررا

ج از خونم بودم. خوانده را اشهدم گرفتم. جان کم «یک بگذارد: باز را نفسش راه میکرد سعی و بود شده ساکت حاال بهراحمد هم نفس و بود افتاده یان

دا میکردیم حس قشنگ و میآمد باال میمیرسختی برادریم دو مثل ما وریم. خودم10یم دل توی رفتهام. کربال بار چهار من هستیم. هم با که است سال

ب برنامه یک میای گفت: نفر یک گفتم که را همین بده. نجاتم دارند، تو پیش آبرو ذرهای من بچههای اگر خدایا گفت:زیرگفتم دهیم. نجات را خودمان و یم

هم تو و شد آزاد پاهایت جای شاید بروم که من گفت: برو. تو ندارند، حس پاهایم من حقیقتا گفتم برسانیم. طرف آن به را خود و مردم روی از برویم

شد».بیهوشورفتپایینکالبهناموگذاشتبهنامشانهرویرادستشبیایی.توانستی

دیگ سمت به نگاهش لحظات این در میگوید رفیقربهنام دادن جان لحظه نمیخواست چون بود، چندان10ی احمد هم لحظه این در و ببیند را سالهاش

نفر شانه روی گذاشتم دست میگویم، را حقیقت ولی را، من نبخشد را من ببخشد خدا حاال حقیقتا، هم خودم من ندیدم. را بهنام «دیگر نمیدید: را بهنام

تمام متر دو این تا میبردم جلو مردم سر روی غلتک مثل را خودم نماند. یا ماند زنده شدم، سوارش که آن نمیدانم رساندم. مردم باالی به را خودم و جلوتر

کمک برای فامیلها بقیه و خواهرخانمم و شدم بیهوش دیگر رسیدم که طرف آن بگویم. نمیتوانم دروغ رفتم. آدمها سوار رسیدم. نردهها طرف آن به و شد

گرفتند».راسراغم

همانجا نمیتوانست، هم کسی هر و میرفت آدمها سوار میتوانست کس هر احمدزمیگویند وجدان عذابی مانند حاال رفتارها این میشد. له پا و دست یر

دیگ راه هیچ میگوید اما میدهد، آزار وررا میگفت یاحسین یاحسین و ذکر هی و میگرفت را پسرش دست پیرمرد یک من سر «پشت نداشت: وجود ی

م و رفت پایین همانجا هم میمردند،آخر که آدمها مردند. دستمان کنار هم دیگر خانم دو میمیرند. آدمها که میدیدیم ما بود. ما کنار همین شد. خفه ُرد.

د؟خوررقمچگونهقربانی62گمر|سلیمانیسپهبدپیکرتشییعدرمانکرحادثهعینیشاهدانروایتآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه
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کا چه نمیدانستند و بودند ترسیده هم بسیجی جوان چند این و میشدند دیدمرسیاه و آمدم هوش به دقیقه چند از بعد رسیدم، طرف آن به که من کنند. ی

میکنند».بازرانردههادارند

حدود بود، شده ایجاد مردم بازرسی برای که کوچه45داربستی کردند. پیدا نجات فراوانی زخمی جانهای و شد باز کوچه این در مردم حضور از بعد دقیقه

ساعت در پاهایش12بهشتی بهنام و کرد پیدا نجات احمد بود. پاره لباس و کفش از پر متر چند این حاال و بود گذاشته سر پشت را حادثه سهشنبه روز ظهر

کرد.پیدانجاتبیمارستاندرامابود،دیدهآسیبسینهاشقفسهشد،شکسته

حادثهازپسامدادرسانیازنارضایتی

کمت در مصدومان به رسیدگی از کرمان اورژانس رئیس میگوید:راگرچه بهنام ندارند. رضایتی امدادرسانی از چندان احمد و بهنام اما میگوید، ممکن زمان ین

ندارد. حسی هیچ پاهایم میگیرد. درد سینهام قفسه میخورم، غذا که قاشق یک کنم، کار نمیتوانم باز45«االن را داربست کمکم بعد و بودیم اینجا دقیقه

کردند.

بردند. سیدالشهدا بیمارستان را من نمیکرد. رسیدگی هیچکسی اینجا گرفتیم. جان کمی و داد دهان به دهان تنفس ما به سیرجانی لباسشخصی پزشک یک

دیگ مصدومان را روایت این مشابه نداشت». درستی رسیدگی بیمارستان ولی میدادم جان خانه روز لباسشخصیردو با پزشکی از و میکنند بیان هم ی

است.دادهنجاتراجانشانوشتافتهآنهایریابهداربستبازشدنازپسلحظاتاولیندرکهمیگویند

کتابفروشییقرطازنجاتحادثه؛کوچهازجلوترمترچند

باختن جان از م4پس با گروهی و بود قفل همچنان بهشتی خیابان کوچه، اولین سمت به جمعیت موج هجوم و اصلی خیابان در نرمرنفر پنجه و دست گ

تایید را سخنانش صحت هم مغازهاش مداربسته دوربین فیلمهای و است دیده چشم به را صحنه این کتابفروشی در که است فردی روایت این میکردند.

میکند.

ب از استفاده برای آنها کتابفروشی میگوید، «مصطفی» که درآنطور جمعیت، موج هجوم از پس و بود باز آن واردق افرادی تا میشود باز کتابفروشی این ِر

شوند.جرخادیگردرازوشوند

لر حال در دیوار و در دیدم «یکمرتبه کردند: پیدا نجات شکل همین به نفر دهها میگوید کاملزاو را در بود. وحشتناک داد و ناله و جیغ صدای است. یدن

میگرفتند».نفسومیکشیدنددرازمیرسیدند،کههمینانداختند.داخلبهراخودعدهایوکردیمباز

بخواهیمیزچینمیتوانیمویمرمهاجما

بز برادر همراه به او است. خلوت خانهاش رحیمی، حشمتاهلل دختر و همسر باختن جان از پس هفته یک ورحدود نشسته خانه داخل سیاه لباسی با گش

با مشغول هم گزبچهها میکنند، را مادرشان هوای میرسد که شب اما خوبند، اینها است روشن هوا «تا میگوید: حشمتاهلل همریاند. ما ولی میکنند. یه

است».بودههمینمابرنمیآید.قسمتدستمانازیرکا

بز باشد.ربرادر حواستان گفتم مراسم. میرویم فردا که زدند زنگ ما به «شب میگوید: سردار به برادرش همسر عالقه از و میدهد ادامه بحث به حشمتاهلل گ

نبود. خودش اختیار به هیچکس و بود خودجوش همه اینها نیستیم. باالتر که سردار از مگر؟ بشود میخواهد چه نیستیم. مهم دیگر ما رفت، که سردار گفت:

بود».قسمتورفتهدستازبودند.اختیارشانبیاختیاروخودجوشنمیدانیم.رابقیهبود،اینجورکهمافامیل

همرم به چیز همه «االن میگوید: حشمتاهلل را این و است کرده روبهرو فراوانی مشکالت با را خانواده این زندگی اما دختر، و مادر مادرمانرگ است. یخته

وضعیتمان عروسم. فقط نمیخوردید، درد به هم دانهتان یک شما میگوید میزند. صدا را عروسش همهاش و ندارد درستی حواس و هوش و است بیاختیار

است».خرابخیلی

تا رحیمی آقای منطقه8خانواده «جیرفت کرد: جدا خانواده اعضای بقیه از را حشمتاهلل زندگی محل دولتی، تصمیم یک اما بودند، جیرفت ساکن پیش سال
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صافکا کارم نمیدهند. راه مدرسه به را افغانستانیها ما و است شایدرممنوعه بخوانند، درس بتوانند که آوردم اینجا را بچهها و است جیرفت در سال10ی

سال از نشوند. خودم مثل گفتم شود. بهتر افغانستان وضعیت بخوانند.90دیگر درس بچهها نمیدهد اجازه جیرفت ولی4دیگر میخوانند درس نفرشان

گرفت».منازخدارایکیش

گفت در کرمان، حادثه جانباختگان از نفر دهها «شوبازماندگان با عرگو کردن اعالم شهید را خود خواسته خانوادهزق»، اما میکنند، بیان ازدسترفتهشان یز

بز برادر ندارند. چندانی خواسته دیدهاند، نزدیک از را استانی مسئوالن بارها گذشته روزهای در که وررحیمی آمدند هم ما پیش «مسئوالن میگوید: گتر

بحثی بود، مقصر کسی چه اینکه کردند. را تالششان بهاندازه نگفتند. ما به خاصی چیز میکنند. تالش خودشان اندازه به کنند؟ چهکار دیگر میکنند. تالش

میخواهیم».یرکانهودهیمانجامیرکامیتوانیمنهویمردادسترسینهنیستیم.چیزهاایندنبالاینجاهستیممهاجرکهماواستدیگر

برنگشتدیگرورفتخانوادهاشبا

آن از یکی هم گوشکی» شمسی هم62«سعید مختلف مسئوالن حتی و است گرفته قرار تردید مورد آن صحت بارها گذشته روزهای در که عددی بود؛ نفر

میکنند.اعالمرامتفاوتیاعداد

مدی آمیان»، «عباس قانونیکلراما «حدودپزشکی میگوید: دراینباره که است موضوع این اعالم اصلی مسئول کرمان بودند؛60استان بودند63-62نفر نفر

باشد».ماآمارازبیشترجانباختگانتعدادنمیکنمفکرو

رئیس که است افرادی همین از یکی قانونیسعید اوپزشکی ندارد. خاطر به را آنها دقیق دختر34تعداد یک پدر و متاهل داشت، «سما»7سال نام به ساله

بعد ساعت چند شد. جدا همسرش و دختر از هم او و میشدند جدا هم از مردان و زنان میدان، ورودی در اما رفتند، مراسم این به باهم سعید خانواده بود.

ساعت حدود آشنایان از یکی که میگشتیم بیمارستان به بیمارستان نمیداد. جواب و میزدیم زنگ سعید موبایل «به رسید: سعید، برادر مهدی، به خبر اما

در11،12 رفتیم نبود. بیمارستان در گشتیم هرچه و رفتم شفا. بیمارستان است، بیمارستان در سعید گوشی و کاپشن گفت: و زد زنگ من به سهشنبه روز همان

بود».آنجاجنازهاشکهشفابیمارستانسردخانه

یعنی عمو، گفت: من به سعید دختر دیروز «همین میگیرد: را پدرش سراغ روز هر دخترش حاال و سپردند خاک به کرمان در را او بعد روز دو سعید خانواده

بیاییم».کناربایدوشدهکهاستیرکااماکرد،یهرگفقطسیرجانتانمیبینم.رابابایمهیچوقتدیگرمن

تشییع، مراسم از «بعد میگوید: دراینباره مهدی است. سعید شدن اعالم شهید آن و دارند خواسته یک مراسم این جانباخته دهها مانند هم سعید خانواده

چی و آمدند تسلیت عرض برای آمدند. کرمان مدیران از خیلی و فرماندازامامجمعه از بار دو یکی، نگفتند. مداری قرارری گفتند بردیم. برایشان و خواستند ک

شود».پرداختدفنوکفنبرایینهایزهکهاست

مقص تاکنون میگوید خبراو حتی و نشده اعالم اوری هم نمیتوانند و کنم زنده را برادرم نمیتوانم که «من است: نشده داده آنها به هم شهادت اعالم از ی

تلخ اتفاق این بیمسئولیتی با کنند. زنده پشتیبانررا بچهاش حداقل رفت، که خودش شود. اعالم شهید و نگذارند تنها را فرزندش میخواهم من و داده خ

باشد».داشته

بود؟مناسبامدادگروآمبوالنستعداد

سپ روزهای جدیردر چندان احتمالی مقصران یا مقصر بحث کرد، بیمارستان روانه هم را نفر صدها و فرستاد باقی دیار به را نفر دهها که حادثهای از یشده

آوردند.میانبهسخناجراکنندگانیربیتقصیازهممسئوالنیحتیونشدحرمط

اورژانس رئیس که موضوعی میگویند؛ آنها نداشتن حضور یا امدادی نیروهای کمتوجهی از جانباختگان خانواده حتی و مصدومان از تعدادی اما بین این در

صاب «محمد میکند. رد را آن کارکرمان چه حادثه از پیش که سوال این به پاسخ در و دراینباره آمبوالنسری» مسیر تمام در «ما میگوید: دادید، انجام ی

اصلی خیابان در بودیم. بودیم،26چیده چیده دوم40آمبوالنس الیه در و بودند خیابان از فاصله با تجهیزات، کولهپشتی با پیاده آمبوالنس12نفر دستگاه
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هم سوم الیه در و بودیم داشت».13چیده قرار آمبوالنس دستگاه دو نقطه همان در بود. رسیده مردم اطالع به آنها آدرس که داشت وجود آمبوالنس دستگاه

حدودرصاب حتی و بوده محل به نزدیک حادثه لحظه در که میگوید تراکم50ی آنکه از «قبل میشوند: منتقل آمبوالنس دو به دقایق اولین در هم کودک

شود، تلفات40شدید االن شاید نمیشد، کار این اگر که بردیم آمبوالنسها داخل و گرفتیم مردم دست از را بچهها از جمعیت50نفر تراکم بود. بیشتر نفر

همان اولیه لحظه در کند. کمک نمیتوانست کسی و نمیداد را مردم بین نیرو حضور تعداد4اجازه اتوبوسآمبوالنس و آمبوالنس بهزدستگاه را یادی

کردند».منتقلبیمارستان

رسیدند؟مردمیریابهامدادگرانوآمبوالنسهااینطالییزماندرآیااما

رسیدند».بقیههمبعدوبودکهاتوبوسآمبوالنسدستگاهیکوآمبوالنس4نکشید.طول«چندان

نبود؟کمآمبوالنستعداداین

تعداد که بود دره ته به اتوبوس یک سقوط شبیه حادثه میکرد. پر را امدادی نیروهای جای آمبوالنس و میشد بدتر حادثه شاید بود بیشتر اگر یادیز«نه.

پیشگی باید حادثه این نمیکند. کمکی باشد، بیشتر آمبوالنس تعداد هرچه و دادند تقرجان همه درمان. نه و میشد وری باختند جان اول لحظات همان یبا

تمام».

میکند.سیپیآررانفرچندنفریکوداردنیروکمبودازنشانکههستهمفیلمهاییولی

دارد3،4« نفر یک نمیکند. سیپیآر را بیشتر4،4نفر و بودند شده خفه افراد این میکند. بررسی اطرافیان دل تسالی و خانوادهها تسکین برای را فوتی نفر

نمیکرد».کمکیاورژانسنیرویبودن

است؟بودهکافیواستانداردآمبوالنسونیروتعدادکهمیگوییدشما

دهد».دستازراخودجاننشدنرسیدگیدلیلبهجمعیتکاهشازبعدکهنبودکسیواستبودهکافی«بله

نشد؟خواستهپیشنهادیمراسمروزازپیششمااز

پیشگی حادثه وقوع از قبل باید کار این شود. انتخاب مسیر این که گرفتند تصمیم آقایان درنهایت ولی بودیم، جلسات واقعار«در وقوع از بعد و میشد ی

است».نادرستواقعامیشد،کمترتلفاتبود،بیشتراگروبودکماورژانسنیروهایتعدادکنیدفکراینکهنداشت.وجودتلفاتکاهشولرکنتبرایراهی

نشد؟انجامکهمیدادخربایداتفاقیچه

میشود».همینمیآورند،فشارهمبازجمعیتتراکماینوشدتاینباوقتیمیکردند.رعایتبایدخودشان«مردم

کردند.گیرفضاییدرعمالمردمولی

ح مردم حر«نه، ولی بودند، ایستاده مکان همین در قبلش ساعت دو مردم کردند. اتفاقرکت این و کردند حرکت مردم داد. نفررخ یک شاید نمیکردند، کت

نمیدید».آسیبهم

میکنند.کترحهممردمبرسد،پیکرحاملماشینوقتیکهبودپیشبینیقابلولی

ح بودم، اگر حر«من بودم، جمعیت آن در اگر من نمیکردم. حرکت جمعیت این با و جمعیت تراکم این در چه برای نمیکردم. حرکت فقط کنم؟ ورکت کت

شود».حادثهمانعمیتوانستجمعیتنکردنکترحفقطلحظهآنشد.اتفاقاینباعثجمعیتهجوم

میشد.پیشبینیبایدوبودپیشبینیقابلموارداینهمهولی

دیگر زمان آن که بگویم باید میپرسید، هی چون ولی نیست. من اختیارات حیطه در این کرد. عنوان مقصر را خاص نهاد یا فرد یک نمیشود حال هر «به

داد».انجامنمیشدیرکا
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داد؟انجامبایدیرکاچهشرایطایندر

دارد».فراوانیخساراتموارداینازکدامرهیاعقببهگشترباست.خطرناکسرآوردنپایینیانشستنکرد.کترحیاآوردفشار«نباید

انصافبازتاب،تیک،کنا،راقتصادنیوز،فارس،اکوپوش،رسانتخاب،دیگر:منابع

یرجاسالدرقمترافیکیحوادثبهمربوطمراجعاتآمارکاهشکرد:اعالمقمقانونیپزشکیکلرمدیمعاون

خبرداد.یرجاسالدرقمترافیکیحوادثبهمربوطمراجعاتآمارکاهشازقمقانونیپزشکیکلرمدیمعاون

خب پایگاه خبرنگار گزارش مدیربه معاون عبدالحی علی محمد فردونیوز؛دکتر تحلیلی – قانونیکلری سالپزشکی آمار بررسی گفت: در97قم دهد می نشان

جرحی9 تصادفات به مربوط های پرونده تعداد سال، ابتدای و7ماه جا679هزار سال مشابه مدت در رقم این که است درحالی این است. بوده 7یرمورد

است.مراجعاتدردرصدییککاهشازحاکیوبودهمورد616وهزار

تص عبدالحی سردکتر مراجعات آمار شده، یاد زمانی بازه در بدانیم که گیرد می قرار توجه مورد بیشتر وقتی مراجعه کاهش این کرد: یکریح کل، اداره پایی

است.شدهتشکیلیرکمتتصادفیپروندهافزایش،اینعلیرغموداشتهرشددرصد

در کرد: اعالم نیز تصادف از ناشی متوفیات اجساد معاینه خصوص در همچنین جا9وی سال ابتدای تعدادرماه آنها231ی برای و معاینه اداره این در جسد

قبل سال مشابه مدت برای رقم این حالیکه در است شده صادر دفن جا235جواز سال برای را درصدی یک کاهش هم مورد این در و بوده شاهدرمورد ی

هستیم.

پیامپایان

د؟خوررقمچگونهقربانی62گمر|سلیمانیسپهبدپیکرتشییعدرمانکرحادثهعینیشاهدانروایتآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه
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مازندراندرکربنمونواکسیدگازبامسمومیتبراثرنفر۲۴فوتداد:خبرمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

کرد.اعالمنفر۲۴یرجاسالدرراکربنمونواکسیدگازبامسمومیتازناشیباختگانجانشمارمازندران،قانونیپزشکیکلرمدی-یسار

در داشت: اظهار مهر خبرنگار با گفتگو در عباسی امسال۹علی دادند۲۴ماهه دست از را خود جان مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت اثر بر مازندران در نفر

نکرد.یرتغییقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکه

تعداد این از اینکه به اشاره با و۱۲وی بومی در۱۲نفر گاز با مسمومیت از ناشی شدگان فوت کل از افزود: هستند بومی غیر هم امسال۹نفر و۱۹ماهه مرد

بیشتزمابقی و هستند مرن آمار سارین شهرستانهای در مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت از ناشی میر و بارگ با۶ی نور بیشت۴، ورنفر نکا شهرهای و ین

است.شدهثبتفوتیینرکمتموردیکباکدامهربابلسر

تص مراکزرعباسی آمار طبق کرد: قانونییح باپزشکی آذر با۸استان فروردین بیشت۵و کمترنفر فوتی یک با مهر و ماه بارین مسمومیت از ناشی فوتی ین

است.شدهثبتآندرگاز

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.دستازراخودجانکربنمونواکسیدگازباگرفتگیگازبراثرنزمابقیومرد۳۲شاملنفر۴۱گذشتسالدرآمارطبق

ایسنادیگر:منابع
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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