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ستادیاخبار

استنشدهشناساییهنوزهواییسانحهشهید7پیکرهستندهویتبدونهمچنانکراینیواهواپیمایسانحهشهید5

نکردهاند.مراجعهقانونیپزشکیبههویتتشخیصبرایهنوزکراینیواهواپیمایسقوطحادثهشهدایازتن5خانواده

اعالم قانونیطبق ازپزشکی ا176کشور هواپیمای سقوط حادثه باخته تاکنونوجان م169کراینی در آزمایشگاهیرپیکر و تشخیصی قانونیکز استانپزشکی

است.شدهدادهتحویلخانوادههایشانبهتن150پیکرکهشدهاندشناساییتهران

ا176از هواپیمای ایرانی،167کراینی،ومسافر ا11نفر (ونفر و9کراینی پرواز خدمه افغانستانی،12)،رمساف2نفر و4نفر سوئدی نفر2نفر یک و کانادایی نفر

نکردهاند.مراجعهقانونیپزشکیبهپروفایلدادنبرایایرانیخانواده5هنوزکههستندانگلیسی_ایرانیگانهودتابعیتدارای

مدی فروزش قانونیکلرعلی مراجعهپزشکی عدم دلیل درباره تهران به5استان هواپیما سقوط حادثه باختگان جان ایرانی قانونیخانواده برایپزشکی

خا ساکن خانوادهها این گفت: هویت خبرنگارانرتشخیص باشگاه است./ نشده فراهم نمونه دادن و کشور به آنها مراجعه امکان هنوز و هستند کشور از ج

استنشدهشناساییهنوزهواییسانحهشهید7پیکر

شهروندانتخاب،فردا،نسلملی،آرماندیگر:منابع

استنشدهدادههایشانخانوادهبهاکراینیهواپیمایسقوطشهید16پیکرهنوز

استنشدهدادهخانوادهایشانبهاکراینیهواپیمایشهیدانازپیکر16هنوزقانونیپزشکیگفتهطبق

خب پایگاه گزارش مدیربه بااقتصاد، مدیری میانرکل از گفت: تهران استان بحران مساف176یت هواپیمای سقوط سانحه باخته ارجان جنوبوی در کراین

است.نشدههاخانوادهتحویلهنوزآنایرانیشهید16پیکرامارسیدهاتمامبهنفر169هویتشناساییعملیاتتاکنونتهران،

مجموع در تاکنون افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز درجاتی آنان153منصور خانواده تحویل اکراینی هواپیمای سقوط حادثه جانباختگان پیکر

است.سانحهاینخارجیجانباختگانوشهدابهمتعلقپیکر22وایرانیشهدایبهمربوطپیکر131تعداد،اینازکهاستشده

است.هویتتشخیصمرحلهدرهنوزپیکرهفتیادآورشد:وی
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خا در افراد این خانواده که گفت و دانست خارجی اتباع به متعلق را پیکرها این همکاردرجاتی، منتظر ما و برند می بسر ایران از تعیینرج زمینه در آنان ی

هستیم.جانباختگانهویت

مدی گفته مدیربه سرنشینانرکل و خدمه به مربوط پیکر هفت است، شده داده تحویل تاکنون که خارجی اتباع پیکرهای میان از تهران، استان بحران یت

است.بودهافغانستانیشهید11پیکروکانادایینفریککراینی،وا

است.شدهشناساییکراینی،واهواپیمایسقوطحادثهایرانیشهدایتمامیپیکرتاکنونکرد:خاطرنشانوی

است.شدهانجامالمللیبینکارشناسانحضوردرجانباختگانوشهدااینهویتشناساییعملیاتتمامیشد:یادآوردرجاتی

بوئینگ ارش737هواپیمای هواپیمایی باوکت پروا176کراین خدمه و کهزمسافر چهارشنبه147ی صبح ، بودند ایرانی آنان از جا18نفر بهردیماه را تهران ی،

باختند.جانآنسرنشینانهمهوکردسقوطتهراناستاندرپرندجدیدشهرحوالیپروازازپسدقیقه5امابودکردهکرتکراینواپایتختکییفمقصد

شنبه جا21صبح اردیماه هوایی خطوط هواپیمای غیرعمدی، و انسانی خطای بروز اثر بر که کرد تایید ایران مسلح نیروهای کل ستاد اصابتوی، مورد کراین

است.گرفتهقرار

پیگی با داد خاطر اطمینان ستاد غیرراین را خطاها گونه این تکرار امکان مسلح، نیروهای سطح در عملیاتی فرآیندهای در اساسی اصالحات شده انجام ی

گیرد.صورتقانونیبرخوردگرفتهصورتخطاهایباتاکندمعرفیمسلحنیروهایقضاییسازمانبهراآنمقصربالفاصلهوساختهممکن

دارد./ایرناادامههمچنانسانحهایندقیقعلتشناساییبرایمسئولنهادهایبررسیزمینه،ایندرگوناگونهایفرضیهحرطبهتوجهبا

گازبامسمومیتتلفاتافزایشمورددرقانونیپزشکیهشدار

افزایش به توجه من12.4با گاز با مسمومیت تلفات درودرصدی جا9کسیدکربن سال گارماهه تلفات افزایش به نسبت کشور قانونی پزشکی سازمان هوازی، برودت به توجه با گرفتگی
داد.هشدار

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به نیوز سازه گزارش قانونیبه جاپزشکی سال ماهه نه در اثر436یرکشور، 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 شده12.4)،رنف388کسید بیشتر درصد

من گاز با مسمومیت تلفات کل از گزارش این اساس بر امسالواست. ماهه نه در و328کسیدکربن مرد تهرانزنفر108نفر های استان مدت این بودند.در ن

با84با شرقی آذربایجان با43، اصفهان بیشت39و منرفوتی گاز با مسمومیت تلفات آمار گاوین تلفات آمار اند. داشته را نیمیزکسیدکربن از بیش در گرفتگی

از کمتر ها استان امسال10از پاییز استدر پاییز به مربوط امسال تلفات از نیمی است.حدود شده گزارش صفر قم استان در و با214نفر مسمومیت اثر بر نفر

جا سال ماهه نه تلفات از نیمی حدود که دادند دست از را خود جان تلفاترگاز آمار که قبل سال پاییز با مقایسه در آمار این همچنین گیرد. برمی در را ی

بود،194 است.بیشت10.3نفر یافته افزایش مردرصد آمار گارین از ناشی جازگ سال در متاسفانهرگرفتگی ماه این در است، شده ثبت آذرماه در نفر123ی

قبل سال مشابه مدت به نسبت که باختند جان گاز با مسمومیت اثر قانونیسازمان36.7بر پزشکی است.هشدار شده بیشتر قانونیدرصد بهپزشکی کشور

من گاز با مسمومیت تلفات افزایش به نسبت هشدار ضمن موجود آمارهای کاواستناد به و نصب در ایمنی نکات رعایت بر سال، دوم نیمه در یرگیرکسیدکربن

ت زمستان و پاییز فصل در گرمایشی عأوسایل میهنان هم به و سیستمزکید به عمدتا که گرمازا وسایل از استفاده در زمستان و پاییز فصل در کند می توصیه یز

شه استفادهرگاز و بودن سالم خصوص در ایمنی های توصیه به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن همچنین باشند. داشته را دقت نهایت است، متصل ی

مون گاز خروجی مسیر و گرمایشی وسایل از مونوصحیح پیشگیرانهگاز توصیه چند کنند. توجه وسایل این دودکش از کربن گاوکسید کربن رنگزکسید بدون ی

استنشدهدادههایشانخانوادهبهاینیکراهواپیمایسقوطشهید16پیکرهنوزاقتصاد:با|خبرخبرادامهادامه
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ت عمده است. بو اصورو ولی است گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع خصوصین سوختنی ماده نوع هر احتراق اثر در بستهاًل در های محیط در ًا

اکسی فاقد بخاژو یا آبگرمکن از استفاده شود. تولید است ممکن عملکردرن بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد یا و فنی نقص دارای یا مستعمل های ی

من در بیشتزمناسب ترل، برای گاز این تمایل که جا آن از دهند. می تشکیل را مسمومیت به ابتال موارد همرین با ماوکیب خون از250گلوبین بیش برابر

اکسیژاکسی و شد خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق، هوای در آن درصد رفتن باال با لذا باشد می ازژن بدن مختلف های بافت به رسانی ن

شدید مسمومیت عالیم 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

س سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت عالیم نشود. واقع توجه احتمارمورد و استفراغ و تهوع اغماگیجه، و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد اًل

بیما تشدید است ممکن قلبی های ناراحتی به مبتال بیماران در باشد. سفتیرمی به توان می مسمومیت عالیم سایر از باشد. دهنده هشدار عالمت یک ی

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر در فردی اگر که داشت توجه باید کرد. اشاره ها مردمک تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش کسیدوعضالت،

تواند می گاز این با شدید مسمومیت شود. مغز قوای اختالل یا عضوی فلج نظیر پیشرفته عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن

باشد.کشنده

برناگرنیوز،رکادیگر:منابع

گازبامسمومیتتلفاتایشافزدموردرقانونیشکیپزهشدارنیوز:هساز|خبرخبرادامهادامه
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تولیدخطتوقفازپسبازاردرپرایدعزبالمنایزتایکه

...آنقیمتومیکندیزخبرساایرانبازاردرخودرواینهمچنانامااستشدهمتوقفسال24ازبعدایراندرپرایدخودرویازمدلیکتولیدخطنیوز:پدال

از بعد ایران در پراید خودروی از مدل یک تولید خط شهروند: از نقل به نیوز پدال گزارش ایران24به بازار در خودرو این همچنان اما است شده متوقف سال

است.رسیدهتومانمیلیون60بهروزهااینآن،قیمتومیکندیزخبرسا

خودروسا گروه مدیرعامل سلیمانی، پرایدزجواد تولید دیماه اوایل از که کرده اعالم سایپا خودروهای١٣٢ی اعالمشده، برنامه مطابق و است شده متوقف

پراید111پراید میشوند131و گذاشته کنار تولید چرخه از آینده چندماه در تا.هم پراید قیمت روزها درهمین درست حال این کرده٦٠با صعود تومان میلیون

درحالی موضوع این ازراست. بیشتر معموال پیشرفته کشورهای در خودرو مدل یک تولید خط که میدهد ارزانت١٠خ پراید حال، این با ندارد. قدمت ینرسال

انحصا بازار خودروسارخودروی مدیران حاال و است ایران جایگزی که میگویند ندازی پراید برای تیبا جز به خاصی بهرین خودرو کارشناس زاوه، فربد یم.

ظاه تغییر کمی با را پراید خودروسازان احتماال که میگوید خر«شهروند» قدرت چراکه کنند؛ وارد بازار به دوباره جدید اسم با و بخشری مردمزید از یادی

نمیدهد.رادیگرخودروییدرخکفافواستپایینایران

هستند.خودروبدونوبرنمیآیندهمپرایدهمانیدرخعهدهازایرانمردمدرصد٥١حدودیزچییزکرمبانکاعالمبامطابقوراستاهمیندر

آمد؟ایرانبهکجاازپراید

مزدا همان واقع در پراید است. نبوده کرهجنوبی میکنند تصور خیلی آنچه برخالف پراید با١٢١خاستگاه بعد مدتی و میشد تولید ژاپن در ابتدا در که است

کرد.خودِنآازرایکارآمخودرویینرناامنتلقب١٩٨٦سالدر١٢١مزداهمانیافستیوافوردکرد.پیداراهشمالییکایرآمبازاربهفستیوافوردنام

سال شد١٩٨٧در تبدیل آن جدید مقصد به کرهجنوبی ترتیب این به و رسید موتورز کیا به خودرو این تولید دهه.میالدی، اوایل را٧٠در پراید موتورز کیا

سال در خودرو این تولید کرد. ایران کیا٢٠٠٠راهی و رسید پایان به کرهجنوبی در سالرمیالدی در و گرفت را آن جای محصول٢٠٠١یو این لیسانس میالدی،

ش این تا شد فروخته سایپا به رسمی صورت خودروساربه کیازکت که اینجاست بدهد.جالب ادامه خودرو این تولید به دودهه از بیش مدت به ایرانی، یوری

بود.یرمتفاوتتوموفقتربسیارخودرویپراید،بهنسبتوشدایرانبازارواردهم

ایراندرپرایدمدل٧تولید

سال از رسمی صورت به پراید، ش١٣٧٢تولید شردر این و شد آغاز سایپا خودروسارکت قطعهسازانزکت حمایت با و فنی قطعهسازان از زنجیرهای ایجاد با ی

نسیم نامهای با را آن خصوصی، صباکهاچب(بخش سایپا()، سایپا١٣٢سدان)، سایپا١٣١، سایپا١١١، سایپا١٤١، وان١٥١و درت(پراید کرد. عرضه ایران در (

انتقادات همواره گذشته سالزسالهای اواخر در شد باعث همین و بوده وارد پراید کیفیت و ایمنی به بررش١٣٨٩یادی را خود محصوالت تولید سایپا، کت

نام با را جدیدی پلتفرم و کند متوقف قدیمی پلتفرم سایپاX١٠٠پایه نامهای با سایپا محصوالت ترتیب این به آورد. خود تولید خط سایپا١١١به سایپا١٣١، ،

نشد.ایجادخودرواینایمنیوضعدریرتغییهمچناناماشودبرطرفقبلیپلتفرممشکالتتاشدبازارروانه١٤١سایپاو١٣٢

گ؟رمارابهیاپراید

دهه اوایل سازمان٩٠از رئیس گرفت. باال پراید فنی مشکالت و ناامنی از انتقادات که قانونیبود سالپزشکی در بهعنوان١٣٩٢ایران را پراید وسایلر، کورددار

سازمان، این آمار اساس بر کرد اعالم و معرفی خودرو سرنشینان کشتهشدن در و٢نقلیه جان٤٥٤هزار خودرو این با رانندگی تصادف براساس اینسال در نفر

کرد.پیدااختصاصخودرواینبهفوتبهمنجرتصادفاتازدرصد١٣,٦ودادنددستازراخود

درونشه جادههای در تردد اجازه تنها پراید خودروی آن، براساس که شود اجرا رانندگی و راهنمایی پلیس توسط طرحی بود قرار زمانی دوره یک راردر ی
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برونشه معابر در نتواند و باشد اینرداشته اجرای میکنند، استفاده خودرو این از مردم از توجهی قابل تعداد اینکه به توجه با اما بگیرد؛ قرار استفاده مورد ی

شد.صرفنظرآناجرایازدلیلهمینبهومیآوردوجودبهرایربسیانارضایتیهایحرط

امویام پراید، خودروهای هم ایران استاندارد سازمان اینکه پژو١١٠ضمن بیکیفیتت٤٠٥و بهعنوان پیشررا چندماه همین کرد. معرفی داخلی خودروهای ین

م ارابه واقع در آنها و نیست کم تصادفات در خودروسازها سهم امروز کرد اعالم ناجا راهور رئیسپلیس که درربود هادیانفر سیدکمال سردار میکنند. تولید گ

شود.دادهکشوردرخودرواینبهتردداجازهنبایدگفتوکردهانتقادپرایدازوضوحبهایرانیخودروهایازخودانتقادات

تصادفکوردداررپراید

زمانی بازه رانندگی سوانح در که میدهد نشان رانندگی و راهنمایی پلیس سوی از اعالمشده آمار اینها، بر دی١٠عالوه پایان تا فروردین درصد79.5در97ماهه

سوا خودروهای دررسوانح که داشتند نقش شخصی و٢٨,٥ی پراید برونشه26درصد بخش در حوادث این داشتهاند. نقش پژو مجموعردرصد در و10ی هزار

نوروز890 رانندگی سوانح از پلیس آمار همچنین باختهاند. جان در٩٨نفر ترتیب به پژو و پراید میدهد، پراید23و25نشان داشتهاند. نقش حوادث درصد

م ستاد مدیرعامل امسال تابستان است. داشته مشکالتی هم فنی معاینه بحث در کرده، ایفا را پررنگی نقش جادهای تصادفات در اینکه بر معاینهزکرعالوه ی

ظاه مباحث و فرمان انحراف ترمز، تست مثل امنیتی بحثهای در پراید کرد اعالم تهران خودروهای بیشترفنی چراغ و کمکفرمان الستیک، مانند ینری

است.داشتهپررنگینقشخودرواینتولیدتوقفرویهممسائلاینظاهراکهداشتهرامشکالت

پرایدتولیدتوقفدنبالهدارداستان

درسال صنعت درسال1396وزارت پراید تولید کرد سایپا1397اعالم تولید پروسه زمان همان و میشود شه111متوقف این1396یورسالردر البته شد. متوقف

ش و آورد دوام ماه یک تنها تولید ماهرتوقف آبان در گرفت. سر از را خودرو این تولید تهران به کاشان از تولید خطوط انتقال با سایپا سایپا1398کت رئیس ،

بهمن از پراید تولید توقف روند کرد تیرماه97اعالم در و شدهاست خا99آغاز رده از کامل بهطور خودرو سایپاراین تولید اساس، براین میشود. در132ج

سایپا98دیماه اردیبهشت111، سایپا99در تیر131و و99در عرضه برای پراید تولید سایپا کارخانه مدیرعامل گفتههای طبق البته رسید. خواهد پایان به

درحالی پراید تولید توقف داشت. خواهد ادامه صادرات برای آن تولید اما میشود متوقف کشور داخل در پرایدرفروش قیمت اخیر روزهای در که داده ١٥١خ

است.بودهمیلیون٥٤خودرواینقیمتماهدیابتداییروزهایدرکهدرحالیرسیده،تومانمیلیون٦١به

میشود!تولیدجدیداسمباپراید

خودروسا صنعت روی کشور درهای که زمانی «تا میگوید: «شهروند» به پراید تولید توقف درباره خودرو صنعت کارشناس زاوه، بازارزفربد و باشد بسته ی

باشد.»قطعیپرایدباخداحافظیکهاستبعیدبازارفعلیوضعبادرواقعشود.متوقفپرایدمثلبیکیفیتیخودرویتولیداستبعیدنباشد،رقابتی

خودروسا کارخانههای اما شود، متوقف پراید تولید است قرار که شنیدهایم «بارها میدهد: ادامه هزاو قدیمیری خودروهای این با کامل صورت به گز

تغیی هیچ درحالیکه میکنند، عرضه بازار به را آنها جدید مدلهای خودروها این در جزئی تغییراتی اعمال با و نمیکنند خودروهارخداحافظی کیفیت در خری

درباره داستان این فراوان احتمال به که میشوند عرضه بازار به دوباره و میشود انتخاب برایشان جدید اسمی و اعمال آنها ظاهر در تغییراتی فقط و نمیدهد

هم مشترپراید همچنان پراید چرا اینکه درباره کارشناس داد.»این خواهد مردمرخ دست بودن «بسته میگوید: است، افزایش به رو آن قیمت حتی و دارد ی

است.»آنبهمردماقبالدالیلازداخلیمحصوالتسایربهنسبتپرایدقیمتبودنپایینوانتخاببرای

میشود؟صادرکشورهاکدامبهپراید

انتقادات باوجود سوزپراید و عراق مثل همسایه کشورهای برخی در هم و دارد خواهان کشور داخل در هم میشود آن از که دربارهریادی زاوه فربد یه.

سو و عراق در پراید بودن ارزانترپرطرفدار «پراید میگوید: خودرویریه نمیتوانید شما دنیا کجای هیچ در است. جهان کل در خودرو دال٦یا٥ین یرهزار

سوربخ عراقیها، که است طبیعی بنابراین جمهورید. مردم حتی و خریهایها از آذربایجان کشورهاری این در پراید که هم زمانی تا کنند. استقبال پراید ید
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دارد.»ادامهصادراتباشد،داشتهطرفدار

ندا شکی است ناامن و بیکیفیت خودرویی پراید اینکه «در میدهد: ادامه پراید بودن ناامن دالیل به اشاره با بارزاوه تصادفات باالی آمار از بخشی اما یم،

ضمن میکنید. تصادف شوید، هم بنز سوار اگر نکنید رعایت درستی به را رانندگی قوانین که زمانی تا شما میشود. انسانی خطای به مربوط هم خودرو این

حدود حاضر درحال چون است طبیعی هم پراید با تصادفات آمار بودن باال از بخشی میکند٧اینکه تردد شهر جادههای و خیابانها در پراید دستگاه میلیون

نا از باالیی آمار تنهایی به خودرو یک وقتی خودرووو آن با هم تصادفات از عمدهای بخش که است مشخص کامال دهد اختصاص خود به را زمینی خرگان

میدهد.»

خودروهای به نقش این پراید تولید توقف از بعد میکنم «تصور میدهد: ادامه بیشت٤٠٥و٢٠٦او و شود،رمنتقل ثبت خودروها این اسم به تصادفات ین

اینکه البته میدهند. اختصاص خود به را بازار از عمدهای بخش خودرو دو این پراید، از بعد تأثیر٢٤چون هم کنیم تولید را خودرو یک رویزسال یادی

بیشت انتظار نمیتوان پراید قیمت به توجه با اینکه ضمن دارد آن تربیکیفیتی زاوه داشت.» آن از شود،أی پراید جانشین تیبا است قرار » : کند می کید

هم تیبا تولید از تا١٠درحالیکه احتماال و گذشته بخواهند١٠سال همچنان خودرو تولید سیاستگذاران اگر این، وجود با بود. خواهد ما میهمان دیگر سال

دال٥خودروی باکیفیتترهزار خودروی نمیتوانند کنند، تولید میشدری اگر که ساخت امنی خودروی نمیشود قیمت این با چون کنند عرضه بازار به ی

تکنولو در که باالیی توانایی به توجه با پرایدژچینیها جانشین محصول که است بعید بنابراین بودند داده انجام را کار این تاکنون دارند، خودرو ساخت ی

باشد.»آنخودبهنسبتیرباکیفیتتخودروی

شهروندجیب،ایراندیگر:منابع
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استانیاخبار

خانوادههانکردنمراجعهعلت؛کراینی/واهواپیمایسانحهشهید5پیکربالتکلیفیداد؛خبرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

نکردهاند.مراجعهقانونیپزشکیبههویتتشخیصبرایهنوزکراینیواهواپیمایسقوطحادثهشهید5خانوادهگفت:فزورش

اعالم طبق ، نیوز بولتن گزارش قانونیبه ازپزشکی ا176کشور هواپیمای سقوط حادثه باخته تاکنونوجان م169کراینی در ورپیکر تشخیصی کز

است.شدهدادهتحویلخانوادههایشانبهتن150پیکرکهشدهاندشناساییتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهی

ا176از هواپیمای ایرانی،167کراینی،ومسافر ا11نفر (ونفر و9کراینی پرواز خدمه افغانستانی،12)،رمساف2نفر و4نفر سوئدی نفر2نفر یک و کانادایی نفر

نکردهاند.مراجعهقانونیپزشکیبهپروفایلدادنبرایایرانیخانواده5هنوزکههستندانگلیسی_ایرانیگانهودتابعیتدارای

مدی فروزش قانونیکلرعلی مراجعهپزشکی عدم دلیل درباره تهران به5استان هواپیما سقوط حادثه باختگان جان ایرانی قانونیخانواده برایپزشکی

است.نشدهفراهمنمونهدادنوکشوربهآنهامراجعهامکانهنوزوهستندکشورازجرخاساکنخانوادههااینگفت:هویتتشخیص

فردا،قماکونومیست،ایران،۲۴اقتصادنیوز،رجاآنالین،یرهمشهجماران،ایران،صبانیوز،افکارپوش،رسق،رمشنیوز،صراطتابناک،ابتکار،صبح،هفتدیگر:منابع
آفتاب،نیوز،اهللحزبآذرقلم،عبارت،آفتاب،دیارآنالین،کوششهر،تیترنیوز،یرشهرداآنالین،شفانیوز،تیترتیک،نیوز،شیعهنویس،صنعتتازه،افقنیوز،تین

خبرپیشتازآنالین،گررکا،24رویدادنیوز،نخستپایشگر،تهران،صبحیان،رشایران،صدایی،رفوخبرکنا،رنو،سالمایران،دیدهبانآنالین،اعتماداطلس،

کراینواهواپیمایسانحهدرناشناسپیکر3

داد.خبرکراینواهواپیماییسانحهدرپیکر3نشدنشناساییازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

همشه گزارش مجموعربه در گفت: باره این در فروزش مهدی آنالین، سطح267ی از شهدا هویت شناسایی به مربوط آزمایشهای انجام برای خون نمونه

جمعآو ارکشور و سوئد کانادا، افغانستان، کشورهای از اقدامات این کنار در شد. ووی شد درخواست شهدا بازماندگان دی.ان.ای پروفایل نمونههای نیز کراین

میکردند.فعالیتکردهسقوطهواپیمایشهدایهویتشناساییبراییزشبانهروبهصورتتیم15

ت وأوی هزار یک مدت این در کرد: پیکر100کید نخستین نهایت در و گرفت قرار هم کنار در و شد شناسایی هواپیما شهدای بدن قطعه و بعد5نمونه روز

شد.تحویلآنانخانوادهبهحادثه
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کشورهاست.دیگرازدی.ان.ایپروفایلارسالدرتأخیربهخاطرماندهباقیپیکر3شناسایییادآورشد:فروزش

مدی - درجاتی منصور رابطه همین مدیردر میانرکل از گفت: ایرنا به نیز تهران- استان بحران مساف176یت هواپیمای سقوط سانحه ارجانباخته دروی کراین

است.نشدهخانوادههاتحویلهنوزآنایرانیشهید16پیکرامارسیدهاتمامبهنفر169هویتشناساییعملیاتتاکنونتهران،جنوب

مجموع ا153در هواپیمای سقوط حادثه جانباختگان تعداد،وپیکر این از که است شده آنان خانواده تحویل و131کراینی ایرانی شهدای به مربوط 22پیکر

است.درجاتی، سانحه این خارجی جانباختگان و شهدا به متعلق کهرپیک3پیکر گفت و دانست خارجی اتباع به متعلق نشدهاند، شناسایی هنوز که را ی

خا در افراد این همکارخانواده منتظر ما و میبرند بسر ایران از عملیاترج تمامی شد: یادآور درجاتی هستیم. جانباختگان هویت تعیین زمینه در آنان ی

است.شدهانجامبینالمللیکارشناسانحضوردرجانباختگانوشهدااینهویتشناسایی

بوئینگ ارش737هواپیمای هواپیمایی باوکت پروا176کراین خدمه و کهزمسافر چهارشنبه147ی صبح بودند، ایرانی آنان از مقصد18نفر به را تهران دی،

باختند.جانآنسرنشینانهمهوکردسقوطتهراناستاندرپرندجدیدشهرحوالیپروازازپسدقیقه5امابودکردهکرتکراینواپایتختکییف

جیبایرانایران،دیگر:منابع

98سالماهه8طیدماونددرفوتبهمنجرتصادفاتدرصدی10.8کاهشدماوند:شهرستانفرماندارعمرانیوفنیامورمعاون
(تهران)

داد.خبر98سالماهه8طیشهرستانایندرفوتمنجرتصادفاتدرصدی10.8کاهشازدماوندشهرستانفرماندارعمرانیوفنیامورمعاون

خب پایگاه گزارش کلربه اداره آمار براساس داشت: اظهار دماوند شهرستان ترافیک هماهنگی شورای نشست پنجمین در شیوا علی ، تارود پزشکیی

فرمانداقانونی استعالمات به پاسخ در که شهرستان در اداره این رئیس و تهران درراستان شد، ارائه سال8ی مشابه مدت با مقایسه در امسال ابتدای ماهه

است.داشتهکاهشدرصد10.8فوتبهمنجرتصادفاتگذشته

آمار مقایسه افزود: سال6وی ابتدای کاهش98و97ماهه نیز فوت به منجر تصادفات حوزه تالشهای33در نتیجه کاهش این میدهد، نشان را درصدی

است.ترافیکیمختلفحوزههایدرمسئوالن

ناگوا اخبار میان در کرد: بیان دماوند شهرستان فرماندار عمرانی و فنی امور بهرمعاون منجر تصادفات ارقام در کاهش این کردهاند، احاطهمان روزها این که ی

میباشد.هموطنانمانبرایخوشیرخبفوت

پیام/انتهای

اینکرواهواپیمایسانحهدرناشناسپیکر3آنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه
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گرفتمازندراندررانفر24جانخاموشقاتل

گفت:رمدی مازندران قانونی پزشکی من24کل گاز با مسمومیت اثر بر درونفر قبل9کسیدکربن سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان امسال ماهه
نکرد.یرتغیی

منرگزارخب فضای نگهداشتن گرم برای مردم کاهش با دما کاهش سرما فصل شروع با اجتماعی| سرویس ـ مازندران فارس گرمایشیزی وسایل از خود ل

است.کسیدکربنومونگازبامسمومیتایمنی،نکاتورعایتعدمصورتدرگرمایشیوسایلازاستفادهخطراتازیکیوکنندمیاستفاده

تعداد آما گازبراساس چار گرمایشی وسایل از نادرست استفاده و اینمی نکات به بیتوجهی اثر در کشور مردم از دستزیادی از را خود جان و شده گرفتگی

نیست.مستثنیقاعدهاینازنیزمازندراناستانودهندمی

درربطو امسال9یکه من24ماهه گاز با مسمومیت اثر بر مازندران در سالونفر مشابه مدت با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان کسیدکربن

است.کردهاعالممازندراناستانقانونیپزشکیکلرمدیعباسیعلیراآمارنکرد؛یرتغییقبل

در گاز با مسمومیت از ناشی فوتشدگان کل از اینکه بیان با امسال9وی بقیه19ماهه و بیشتزمرد میگوید: هستند، مرن آمار ازرین ناشی میر و گ

من گاز با ساومسمومیت شهرستانهای در بارکسیدکربن با6ی نور بیشت4، کمترنفر مورد یک با کدام هر بابلسر و نکا شهرهای و شدهرین ثبت فوتی ین

است.

قانونیکلرمدی باپزشکی آذرماه اینکه به اشاره با مازندران با8استان ماه فروردین بیشت5و کمترنفر فوتی یک با مهر و ماه ثبترین به آن در فوتی ین

م اینکه به توجه با افزود: افزایشررسید، گرمایشی وسایل از استفاده سرما، دلیل به سال دوم نیمه در عمدتا کربن مونواکسید گاز با مسمومیت از ناشی گهای

و گرمایش وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم خصوص در ایمنی توصیههای به ، گرمازا وسایل از استفاده هنگام میشود توصیه هموطنان به مییابد،

کنند.حاصلاطمینانکربنمونواکسیدگازخروجیمسیر

دادند.دستازراخودجانکربنکسیدومنگازباگرفتگیگازاثردرن)زبقیهومرد32(نفر41گذشتهسالدرفارس،گزارشبه

و خود جان دادن دست از موجب آن رعایت بدون همچنان برخی اما میشود اعالم مردم برای جمعی رسانههای سوی از همواره ایمنی نکات رعایت

میشوند.خانوادههایشان

ش گفترمدیرعامل در پیش چندی نیز مازندران گاز مردموکت به سرما فصل در طبیعی گاز بهینه مصرف و ایمنی نکات رعایت لزوم به فارس خبرنگار با گو

داد.هشدار

کالهک نداشتن دودکش، مسیر بودن باز به نداشتن توجه سوز، گاز وسایل صحیح نصب در نکردن گرمایشیHدقت وسایل از استفاده دودکش، شکل

اکسی کمبود و هوا مناسب تهویه از استفاده در نکردن دقت سیستمژغیراستاندارد، فاقد ساختمانهای در منافذ تمامی بستن با سوز گاز وسایل نیاز مورد ن

م غیزکرگرمایش وسایل از استفاده مهمتری، از استاندارد بست و شیلنگ از نکردن استفاده و گرمایش برای پلوپز و گاز اجاق نظیر بروزرگرمایشی عوامل ین

است.گازبهمربوطحوادث

مشت از انداراحمدپور راه از قبل خواست استان در طبیعی گاز گازسوزکان وسیله کالهکزی وجود و دودکش مسیر بودن باز از اطمینان حصول از باHپس

بخا اتصال به اقدام استاندارد بست و شیلنگ از عدمراستفاده از اطمینان برای را گازسوز وسیله نیز و شیر به اتصال محلهای و کنند گاز شیر به استاندارد، ی

کنند.امتحانصابونکفبا،گازنشت

نباشیم.استاندرناگوارحوادثشاهدایمنینکاترعایتوگرمایشیوسایلازصحیحاستفادهیااستامید

/ج86041پیام/انتهای
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میزانسیما،وصداموج،خبرنگاران،باشگاهنو،سالمایلنا،پانا،دیگر:منابع

باختندجانکردستاندرگازبامسمومیتاثربرنفر۱۴

مدی - ایرنا - آذر،رسنندج آخر تا امسال ابتدای از گفت: کردستان قانونی پزشکی من۱۴کل گاز با مسمومیت اثر بر دادندونفر دست از را خود جان استان این مختلف مناطق در کسیدکربن
بودند.نزنفر۲ومردنفر۱۲که

ایرنا خبرنگار با گو و گفت در سهشنبه روز خانیآبادی بهتاش مسمومیتدکتر اثر بر را خود جان نفر هفت مجموع در گذشته سال مشابه مدت در اینکه بیان با

و مرد نفر پنج که دادند دست از منواکسیدکربن گاز پنجزنفر۲با افزایش شاهد پارسال مشابه مدت با مقایسه در امسال آمار این اساس بر افزود: بودند، ن

هستیم.استاندرگرفتگیزگاتلفاتیرنف

با گاوی از ناشی تلفات افزایش احتمال هوا برودت افزایش به توجه با اینکه به اززاشاره استفاده در سال سرد فصول در مردم شد: یادآور دارد، وجود گرفتگی

باشند.داشتهرادقتنهایتاست،متصلیرشهگازسیستمبهعمدتاکهگرمازاوسایل

آما گزارش اساس سازمانربر قانونیی جاپزشکی سال ماهه نه در من۴۳۶یرکشور، گاز با مسمومیت اثر بر هموطنان از راونفر خود جان کشور در کسیدکربن

است.افزایشدرصد۱۲.۴حدود)رنف۳۸۸(قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهدادنددستاز

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

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

شود.تولیداستممکننژاکسیفاقدوبستهدرمحیطهایدرخصوصا

بخا یا آبگرمکن از منراستفاده در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد یا و فنی نقص دارای یا مستعمل های بیشتزی بهرل، ابتال موارد ین

ت برای گاز این تمایل که جا آن از دهند. می تشکیل را همرمسمومیت با ماوکیب خون اکسی۲۵۰گلوبین از بیش آنژبرابر درصد رفتن باال با بنابراین است ن

میکند.اختاللدچارراقلبومغزجملهازبدنمختلفهایبافتبهرسانینژاکسیوشدخواهدمسمومیتایجادباعثسرعتبهاتاق،هوایدر

است.اغماوتشنجبیهوشی،حالتسپسوشکمیدرداًلاحتماواستفراغوتهوعگیجه،رسسردرد،شاملگازاینباحادمسمومیتعالیم

کردپرسخبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

فتگرانمازندردرارنفر24جانخاموشقاتلس:فار|خبرخبرادامهادامه
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قزویندرماهآذرتصادفاتفوتیهایافزایش

داد.خبرپارسالمشابهمدتبامقایسهدرماهآذررانندگیسوانحکشتههایدرصدی۱۷افزایشازقزوینقانونیپزشکیکلرمدی

گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران ،ازباشگاه مدیقزوین قانونیکلرولیزاده رانندگیپزشکی سوانح اثر بر امسال آذرماه و۱۸نفر۲۱گفت: ۳مرد

است.داشتهافزایشدرصد۱۷قبل،سالمشابهمدتنفر۱۸آماربهنسبتکهباختندجاننز

قانونیکلرمدی مربیشتپزشکی موارد شهرین برون حوزه به مربوط را میر و بارگ گفت:۱۶ی و کرد بیان شه۴مورد درون ورمورد جادههای۱ی در هم مورد

است.دادهخررانندگیسوانحاثربرگرمروستایی

افزایش به اشاره با مدت۳۴او این در گفت: هم مصدومان آمار به۴۳۵درصدی رانندگی حوادث قانونیمصدوم استپزشکی کرده مراجعه ازاستان که

بودند.نزنفر۱۳۳ومردنفر۳۰۲تعداداین

است.داشتهافزایشدرصد۳۴بود،نفر۳۲۵مصدومانآمارکهقبلسالمشابهمدتبهنسبتآماراینافزود:ولیزاده

کند.رتغییتجمیعازپساستممکنونیستنهاییشدهذکرآماراستان،ازجرخادرمانیمراکزدربیمارانازبرخیفوتاحتمالبهتوجهباکرد:اضافهاو

سیماوصدادیگر:منابع

رضویخراسانروابطعمومیهایهماهنگیشورایرئیسههیئتاعضایانتخاب

شدند.انتخاباستانیهایرفرمانداواجراییدستگاههایروابطعمومیمدیراننشستدررضویخراسانروابطعمومیهایهماهنگیشورایرئیسههیئتاعضای

فرماندا و اجرایی دستگاههای روابطعمومی مدیران نشست ، آنالین قدس گزارش جعفربه حسن حضور با رضوی خراسان امنیتیریهای سیاسی، معاون ی

استاندا اجتماعی گوهرو حسن سری، استاندارپور عمومی روابط کل اداره تبلیغاترپرست هماهنگی شورای رئیس سلطانی سیدمحمد حجتاالسالم و ی

استاندا باهنر شهید اجتماعات سالن محل در رضوی خراسان براسالمی رضویری خراسان روابطعمومیهای هماهنگی شورای رئیسه هیئت اعضای شد. گزار

فرماندا و اجرایی دستگاههای روابطعمومی مدیران نشست رایگیردر اخذ از پس و نامزدها بین شدند.از انتخاب استان نتایجریهای نفرزی شد: حاصل یر

کل اداره روابطعمومی مدیر ذباح رئوف - قانونیاول با53باپزشکی دخانیات کل اداره روابطعمومی مدیر عبداللهی جمالالدین - دوم نفر نفر47رای رای

با فرهنگی میراث کل اداره روابطعمومی مدیر ضیائیان امیر - مدی44سوم عمومی روابط مدیر رسولی مجید - چهارم نفر باررای اجتماعی تامین درمان یت

با43 ترافیک نقل و حمل سازمان روابطعمومی مدیر آزما بخت مجید - پنجم نفر با32رای صمت سازمان روابطعمومی مدیر قاسمی شادی - ششم نفر رای
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با32 غله کل اداره روابطعمومی مدیر بلوچی سعید - هفتم نفر عمومی27رای روابط مدیر اردکانیان علی آقایان و شدند انتخاب اصلی اعضای عنوان به رای

شدند.انتخابالبدلعلیاعضایعنوانبهرای20باگازکترشروابطعمومیمدیرخیراندیشحسنورای26بایردادگستارتباطاتو

شارادیگر:منابع

ترافیکیورانندگیحوادثتلفاتکورداررهمچنانفارساستان

دارد.کشوردرراجانباختگاننخسترتبهتصادففوتی953بافارساستانامسالماه8ازمنتشرهآماربراساس

خب گزارش شیراز،رگزاربه از تسنیم بارهارکوردداری و بارها استان این در رسانه اصحاب حداقل نیست تازهای موضوع جادهای تلفات زمینه در فارس استان ی

است.شدهثبتفارساستانبرایهمچنانرتبهایناماگفتهاندسخنبارهایندربارهانیزمسئوالنوزدندقلمبارهایندر

فرهنگسا عدم و استان جادههای نبودن آمارزاستاندارد با امسال تابستان در که موضوعی باشد، استان این در تصادفات اصلی عامل دو شاید مناسب ی

گرفت.قراراخبارصدردردوبارهخرامهمحوردرجواندخترگرموجهرم-الرمحوردرفوتیهاباالی

آما انتشار سویربا از قانونیی مصدومانپزشکی آمار در اما کرده حفظ را خود نخست رتبه متوفیات نظر از چند هر فارس استان که میشود مشخص کشور

دارد.اصفهانورضویخراسانتهران،استانهایازپسراکشورچهارمرتبهتصادف

رانندگیحوادثتلفاتکورداررهمچنانفارساستان

از منتشره آمار با8براساس فارس استان امسال تعداد953ماه این از که دارد کشور در را جانباختگان نخست رتبه تصادف و747فوتی مرد نفر206نفر

کاهشز آمار این گذشته سال در مشابه مدت به نسبت البته بودند در3.9ن فارس استان در تصادفات فوتیهای آمار میدهد. نشان را سال8درصدی ماه

است.بودهنفر992گذشته

امسال فارس استان نیز مصدومین آمار با رابطه و16در که681هزار داشته تصادف از ناشی و12مصدوم و166هزار مرد آنها و4نفر آنان515هزار نزنفر

گذشته سال در مشابه مدت به نسبت آمار این در9.5بودند. فارس استان مصدومان آمار است. داشته کاهش گذشته8درصد سال و18ماه نفر424هزار

است.بوده

با تهران استانهای تصادفات مصدومان زمینه و27در با164هزار رضوی خراسان و21نفر، با480هزار اصفهان و و19نفر رتبههای527هزار ترتیب به نفر

دارند.راسومتااول

فارساستاندرحادثهخیزنقطه213

فارس استان شمال راه پلیس رئیس دهقانی، عبدالهاشم گفته فارس213به نیز حیث این از که دارد وجود استان در جادهای حادثهخیز است.رنقطه کوردار

ضویراسانخرروابطعمومیهایهماهنگیایشوررئیسههیئتاعضایانتخابآنالین:قدس|خبرخبرادامهادامه
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است.انسانیعاملمتوجهدرصد70ازبیشکارشناساننظراتبراساسکهمیداندسهیمرانندگیحوادثدررانقلیهوسیلهوراهانسان،عامل3وی

شه و جادهای تصادفات بیشتر علت فارس استان شمال راه پلیس رئیس گفته مطمئنه،ربه سرعت از تخطی آلودگی، خواب و خستگی جلو، به توجه عدم ی

است.چپبهانحرافوغیرمجازسرعت

شه در فارس استاندار رحیمی، ترعنایتاهلل عامل چند گاه که کرده اعالم امسال پلیسریورماه باید امر این کاهش برای و دارد نقش تصادفات بروز در کیبی

شود.نصباستانجادههایدرمناسبدوربینهایبایدهمچنینیابدافزایشاستانراههای

تع و قانون نقضکنندگان برای قوانین اعمال مناسبسارتشدید و تصادفزیض از ناشی تلفات آمار کاهش در آنها به توجه که است عواملی دیگر از جادهها ی

است.کردهاشارهآنبهنیزفارساستانداروداردنقشفارساستان

استداشتهرشد2.3کشوردرجادهایتلفات

کشو مجموع درردر ترافیکی و رانندگی حوادث از ناشی فوتیهای تعداد امسال8ی و12ماه تعداد527هزار این از که بوده و9نفر و719هزار مرد 2نفر

است.داشتهرشددرصد2.3گذشتهسالدرمشابهمدتبهنسبتواستبودهنزنفر808وهزار

کشو کل آمار نیز مصدومان تعداد امسالردر در و256ی که999هزار گذشته سال در مشابه مدت به نسبت که بوده و258نفر بوده837هزار دهم7نفر

است.داشتهکاهشدرصد

عرزاحلیمهازگزارش

***

تابناکدیگر:منابع

فارساستاندرکارحوادثازناشیفوتدرصدی15.5کاهش

داد.خبراستانایندرکارحوادثازناشیفوتدرصدی15.5کاهشازفارساستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در درودچی جاوعلیرضا سال در استان، این کار از ناشی حوادث باختگان جان آمار داشت: اظهار شیراز، در فارس خبرنگار با مشابهرگو مدت به نسبت ی

است.یافتهکاهشدرصد15.5پارسال

است.بودهنفر71پارسالمشابهمدتدرآماراینکهدادهانددستازراخودجانکارازناشیحوادثاثربرنفر60امسالنخستماهه9درافزود:وی

بیشت داد: ادامه بیشتردرودچی بلندی، از سقوط و است پیوسته وقوع به صنعت و ساختمان بخش در استان کار از ناشی حوادث حوادثرین فوتی آمار ین

است.شدهاعالمکار

افیکیتروگیداننرحوادثتلفاتدارکوررهمچنانسفاراستانتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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مهمت از رسانی اطالع نظام ایجاد و آموزش مربوطه، قوانین و استانداردها رعایت کار، در ایمنی برنامه کاررداشتن از ناشی حوادث کاهش برای راهکارها ین

است.

پیام/انتهای

24ساعتخبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

ی)ربختیاو(چهارمحالدرمانیکادربرایقانونیآموزههایآموزشیگاهرکا

شد.گزاررببنشهرستاندردرمانیکادربرایقانونیآموزههایآموزشیگاهرکا

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا بختیاری و چهارمحال کلرکز مدیر قانونیی؛ کاپزشکی این در گفت: شهرستانهای50گاهراستان از پزشک و ماما پرستار،

داشتند.حضورلردگانوبنکرد،رشه

سا مستند افزود: پور سامان قصوزآقای به رسیدگی نحوه و بیماران از برائت و رضایت اخذ نویسی، گواهی نحوه کاری، این موضوعات از آموزشیرپزشکی گاه

است.

است.گاهرکااینیرگزارباهدافازبیمارانحقوقاحقاقودرمانبهترنحوهبهکمکوی،گفتهبه

کل قانونیمدیر بختیاپزشکی و سارچهارمحال مستند گفت: بهتزی ازری بتوان طرفی از و شود رعایت بیمار حقوق طرفی تااز است درمان کادر برای منبع ین

کرد.دفاعدرمانکادر

خبرنگارانباشگاهدیگر:منابع

(لرستان)میشودیزانداراهدلفانشهرستاندرقانونیپزشکییحرتشسالنلرستان:استانیردادگستکلرئیس

داد.خبردلفانشهرستاندربازداشتگاهساختوقانونیپزشکییحرتشسالنیزانداراهازلرستاناستانیردادگستکلرئیسمیزان-یرگزارخب

خب قضایی و حقوقی گروه خبرنگار گزارش دادگسترگزاربه کل رئیس رزم محمد میزان، مردمری گفت: نورآباد، شهرستان جمعه امام با دیدار در لرستان استان ی

اند.داشتهیرشعووپرشورحضورانقالبمختلفصحنههایدرهمیشهوهستندانقالبیووالییمتدین،مردمیدلفان

سفاراستاندرکارحوادثازناشیفوتصدیدر15.5کاهشس:فار|خبرخبرادامهادامه
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ر علیه که بود شهرستانهایی اولین از نورآباد اینکه به اشاره با ادامه در دوژوی مقدس دفاع ایام در شهرستان این مردم داشت: ابراز کرد، قیام ستمشاهی یم

نمودند.اسالموانقالبتقدیمرایادیزشهدایوجانبازانکهداشتندانصاروابوذرنامهایبهموفقبسیارگردان

کیف جمعیت کاهش و دادرسی اطاله اینکه به اشاره با طررزم محورهای دیگر از داری آنها شدن اجرایی به ویژهای توجه که است قضاییه قوه تحول یم،رح

کیف جمعیت کاهش راستای در حقوقی نوین تاسیسات از استفاده کاررافزود: دستور در شهرستانها و استان سطح در اقتصادی مفاسد با مبارزه نیز و ی

دارد.قراراستانقضاییدستگاه

محو سیاستهای اینکه برای تاکید ضمن پیگیروی را رئیسی اهلل آیت تحولی برنامههای و تکری افزود: میکنیم، مهمتری از رجوع ارباب محورریم این ین

دارد.قرارقضاییدستگاهکنانرکاکارسرلوحهکههاست

اندا راه دلفان شهرستان مردم مطالبات از یکی اینکه به اشاره ضمن ادامه در لرستان استان قضایی شورای تشزرئیس سالن قانونییحری ساختپزشکی و

کل مدیر به الزم دستورات افزود: است، قانونیبازداشتگاه باپزشکی که گرفته قرار استان زندانهای کل اداره اولویت در بازداشتگاه ساخت و است شده ابالغ

رساند.خواهیمسرانجامبهرامسألهدواینیرپیگی

پیام/انتهای

برنگشتندخانهبههمدانیگررکادوهفتهاین

داد.خبریرجاهفتهدرکارازناشیحوادثاثربرهمدانیگررکادوگرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی ارتین دوشنبهودکتر روز داد: توضیح خبر این اعالم با ایسنا، با ساعت30گو حوالی ماه کا12دی همدان49گرریک های کارخانه از یکی در ساله

بازد.میجانباالبرازسقوطاثربر

ساعت همچنین داد: ادامه جوان17:30وی یک روز همان ش29دقیقه از یکی برای که خاکبردارساله حال در رسان خدمات های شهررکت در گودالی در ی

دهد.میدستازراخودجانآواریزشرعلتبهمتأسفانهبوده،جورقان

قانونیکلرمدی تشپزشکی منظر دو از را کار از ناشی حوادث همدان بیماراستان علت به سانحه بروز از پیش افراد از برخی گفت: و کرد سکتهریح جمله از ی

میشود.مشخصورصدموضوعاینپزشکیمعایناتدرکهمیشوندکارسانحهدچارسپسباختهجانقلبی

اکسیروی کمبود و سوختگی سخت، جسم اصابت بلندی، از سقوط آوار، مهمتژیزش از را بارن شد: یادآور و کرد عنوان کار حوادث از ناشی فوت عوامل ین

داد.کاهشتوجهیقابلحدتاراحوادثاینمیتوانایمنینکاترعایت

ستان)(لرمیشودیاندازاهردلفانستانشهردرقانونیشکیپزیحتشرلنساستان:لراستانیگستردداکلرئیسان:میز|خبرخبرادامهادامه
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اند.بودهفعالهمدانفاضالبوآبیرپیمانکاکترشدریردیگوشیشهکارخانهدرگررکادواینازیکیمیشودگفتهایسنا،گزارشبه

پیامانتهای

باختندجاننفر۲۵۳سمنان/استاندرفوتیوجرحیتصادفاترشدسمنان:استانقانونیپزشککلرمدی

مدی - طیرشاهرود گفت: و داد خبر استان محورهای در فوتی و جرحی تصادفات رشد از سمنان استان قانونی پزشک جا۹کل سال از گذشته جان۲۵۳یرماهه محورها این در نفر
باختند.

نورو طیزمهدی اینکه بیان ضمن مهر، خبرنگار با گفتگو در جا۹ی سال از گذشته و۱۵یرماهه گذشته۵۷هزار سال برای مشابه مدت همین و و۱۵نفر هزار

مراکز۱۹۱ در بالینی معاینات مورد سمنان استان در قانونینفر طیپزشکی حالی در جرحی تصادفات حوزه در داشت: ابراز گرفتند، جا۹قرار سال چهاررماهه ی

شدند.افزودهآماراینبهنفر۵۴۴کهبودنفر۳۲۶وهزارچهارقبلسالمشابهمدتدررقماینکهمیشودگزارشنفر۸۷۰وهزار

طی اینکه بابیان جا۹وی سال گذشته۲۵۳یرماهه سال مدت همین و افزود:۲۴۷نفر باختند، جان سمنان استان محورهای در تصادفات علت به نفر

است.افزودهشدهرانندگیحوادثجانباختگانبهنفرششگذشتهسالنسبتبهکهمیدهدنشانآماردواینمقایسه

قانونیکلرمدی طیپزشک اینکه بابیان سمنان جا۹استان سال گذشته۲۷۹یرماهه سال مدت همین و مجروح۲۴۸نفر کار حوادث دلیل به استان در نفر

است.رسیدهنفر۲۷بهیرجاسالطیگذشتهسالماهه۹نفر۱۳ازنیزکارحوادثجانباختگانتعدادداشت:ابرازشدند،

امسالزنورو و نفر دو گذشته سال اینکه بابیان طی۱۱ی غ۹نفر اثر بر سال تصرماهه ادامه در باختند، جان اثررقشدگی بر جانباختگان تعداد کرد: یح

است.افزایشیافتهنفرچهاربهگذشتهسالماهه۹نفردوازنیزکربنکسیدومونگازاستنشاق

اینکه بابیان طی۵۲۹وی گذشته۹جسد سال مشابه مدت در رقم این که گرفت قرار معاینه مورد امسال طی۴۸۶ماهه حالی در افزود: بود، ماهه۹مورد

جا بهرسال نزاع اثر نفربر هشت و هزار چهار قانونیی وپزشک هزار سه قبل سال مشابه مدت به نسبت رقم این که کردند از۷۷۰مراجعه نشان که بود مورد

است.سمناناستاندرنزاعافزایش

برنگشتندخانهبههمدانیگرکاردوهفتهاینایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۸/۱۱/۰۲۱۳۹۸/۱۱/۰۲
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