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ستادیاخبار

)۱۳:۰۰-۹۸/۱۲/۲۳(سازماناینبهمنتسبدیگرجعلینامهخصوصیدرقانونیپزشکیتوضیحات

تارگزارخب به که سازمان این به منتسب دیگر جعلی نامه خصوص در کشور قانونی پزشکی سازمان میزان- مجازی فضای در درزگی توضیحاتی تکذیب، ضمن است، منتشرشده ی
کرد.ارایهآنخصوص

خب قضایی و حقوقی گروه گزارش سازمانرگزاربه الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به میزان قانونیی جعلیپزشکی نامه انتشار پیرو کشور،

صورتردیگ کشور مختلف مقامات و ها دستگاه از جعلی های نامه سلسله انتشار راستای در الظاهر علی که اجتماعی های شبکه در سازمان این به منتسب ی

ظاه ایرادات برخی اند نموده تالش جاعلین یا جاعل اگرچه دارد می اعالم گیرد حتیرمی و دقت کمی با اما نمایند برطرف را قبلی مورد در شده عنوان ی

ظاه متعدد ایرادات سازمان، این مکاتبات به ناآشنا افراد سربربرای در کامری آن ذیل و صدر در شده برده کار به عناوین ناهمخوانی و شده منتشر مشهودگ اًل

است.

سرب های تفاوت از جاعلین یا جاعل اینکه از سربرگذشته از قبلی، مورد همچون ای، ناشیانه طور به لذا و نبوده مطلع سازمان مختلف های حوزه دستکارگ یرگ

ادا مکاتبات نحوه با جاعالن ناآشنایی از گذشته اند. کرده استفاده مورد این در سازمان میرشده اطالع به باشد، می مشهود همچنان که سطح، این در ی

ط از نیز پیشتر چنانکه عررساند مردم اطالع به ها رسانه مزیق موارد به رسیدگی مرجع سازمان این رسید بهریزمان متوفیات ارجاع و است غیرطبیعی های گ

موارد قالب در سازمان تع19این مرگانه علت مورد در مرتبطی شکایت که مواردی نیز و شده مطریف متوفی اساسرگ همین بر پذیرد. می صورت باشد ح

م به مربوط های گواهی صدور و طررسیدگی از طبیعی های مواردرگ در و پذیرفته صورت دادپزشک مجموعه و درمانی و بهداشتی سیستم معالج، پزشک یق

گیرد.نمیصورتسازماناینبهارجاعیًااساسمذکور

تع وظایف طبق سازمان این دارد می اعالم شده منتشر مجعول نامه محتوای تکذیب ضمن اساس این مربر موارد به رسیدگی متولی شده، هایریف گ

گیومشک بهره با و علمی اصول مبنای بر و دقت با نیز ارجاعی موارد و بوده قضایی مراجع سوی از ارجاعی غیرطبیعی و روزرک به تجهیزات و امکانات از ی

شود.میتحویلمتوفیخانوادهبهبالفاصلهآنازپسوگرفتهقراربررسیومعاینهمورد

گی همه به توجه با پایان کوویدردر با آلودگی عرصه19ی تالشگران تمامی های مجاهدت و تالش از قدردانی ضمن کشور، در آن گسترش مشکل و جهان در

بیما این با عرمبارزه این با همراهی جهت و کشور درمانی مراکز کادر و پرستاران پزشکان، خاصه و تسزی به کمک و کنتریزان بیماریع این ازرل کشور در ی

ع هموطنان موازتمامی دقیق رعایت ضمن شود می درخواست بیمازیز این با مرتبط اخبار بهداشت، وزارت سوی از اعالمی بهداشتی طرین از را مجاری یریق

نمایند.دنبالپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتسویازاعالمیخبرهایورسمی

پیام/انتهای

الف،ایران،صباخبرآنالین،پارسینه،آنالین،جمجامنیوز،نامهآنالین،ایرانایران،ایرنا،پانا،رسا،شبستان،ایلنا،تسنیم،خبرنگاران،باشگاهفارس،ایسنا،دیگر:منابع
آنالین،55اطلس،ها،ینربرتتهران،صبحعصرامروز،آنالین،-اقتصاددنیایی،رفوخبرالسالم)،علیهم(بیتاهلراسخون،خبر،ایرانشفقنا،انتخاب،خرداد،بولتن،
حمایتکنا،رپالس،زروباتو،تابناکآنالین،اعتماد
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)۰۷:۵۰-۹۸/۱۲/۲۱(کشور!جادههایدرروزهردرایرانی48گرمجادهای؟!/تصادفاتیااستخطرناکتر"کرونا"

روزانه ایران در میانگین طور حدود48به و باخته جان رانندگی سوانح اثر بر و3نفر به3هزار ویروس از ناشی تلفات و کرونا اخبار تاب و تب دیگر وقت چند میشود! مصدوم نفر
رسید؟!خواهدپایانبهنیزرانندگیسوانحازناشیتلفاتکهپرسیدبایدامامیرسدپایان

سازمان توسط شده اعالم آمار اساس بر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه درپزشکی جا10کشور، سال از گذشته و14ی،رماه 800هزار

) و11نفر و505هزار هزار سه و مرد وزنفر295نفر دادند دست از را خود جان رانندگی تصادفات در و307ن) (333هزار و218نفر و945هزار هزار88مرد

شدند.مصدومنیزن)ز379و

در رانندگی حوادث مصدومان و متوفیان (تعداد رقم این تقسیم سال10با روزانه98ماه میانگین طور به که گفت میتوان آن از گذشته روزهای تعداد بر (48

شدهاند.مصدومنفر3وهزار3حدودوباختهجانرانندگیسوانحاثربرنفر

در فارس استان در مثال طور به آمار این سال10طبق و98ماه هزار یک و104، هزار یک تهران استان در و79نفر، هزار یک رضوی خراسان استان در و نفر

رفتهاند!گرمکامبهرانندگیسوانحدرنفر25

کشور، در کرونا شیوع از گذشته ماه یک طی بهداشت، وزارت رسمی آمار بنابر دیگر طرفی میانگین291از طور به یعنی جانباختهاند کرونا به ابتال اثر بر نفر

دادهاند.دستازراخودجانکرونااثربرنفر14حدودروزانه

تلفات باالی آمار این به اعتنایی هیچ جادهای، تصادفات در روزانه فوتیهای باالی بسیار آمار وجود با متاسفانه میدهد نشان یکدیگر با رقم دو این مقایسه

است.شدهمردمبیندروحشتوترسایجادباعثبهشدتکرونابهمبتالیانازدرصدی2حدودتلفاتآمارامانمیشود

تلفات با کرونا ویروس شیوع صورتیکه، در نبوده ترسناک مردم برای اندازه آن به هیچگاه رانندگی سوانح جانباختگان تکاندهنده آمار گفت قطع طور به باید

بیما این شیوع کاهش برای که است اهمیت حائز نکته این البته کرده ایجاد مردم بین شدیدی واهمه کمتر، آنربسیار از ناشی تلفات رساندن صفر به و ی

شود.گرفتهجدیبایدالزمبهداشتیتدابیرنیز

پایان به نیز رانندگی سوانح از ناشی تلفات که پرسید باید اما میرسد پایان به ویروس از ناشی تلفات و کرونا اخبار تاب و تب دیگر وقت چند حال هر به

خیر؟یامیگیرندجدینیزرارانندگیحیندرایمنینکاترعایتکرونا،ویروسگرفتنجدیمانندمردمآیااینکهورسید؟!خواهد

***

ایران،شهدایاخبارمحرمانه،آنالین،صبحانهخودرو،عصرنیوز،انقالبق،رمشبانک،خودرونیوز،فرداخودرو،پرشینافق،نیوز،شیعهفارس،اکوپارسینه،دیگر:منابع
آنالینسبزشاخهنیوز،پدالفارس،خلیج

)۰۷:۵۰-۹۸/۱۲/۲۱(جدول+ماه10درگرفتگیزگااثربرنفر562گرم

رفتهاند.فروگرمکامبه،98سالماه10درگرفتگیزگااثربرنفر562

سازمان اعالم بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه درپزشکی جا10کشور، سال گا562ی،رماهه اثر بر اززنفر را خود جان گرفتگی

بودند.مردنفر425ونزنفر137تعداداینازکهدادهانددست
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داشتهاند.راگرفتگیزگااثربرقربانیانآمارینربیشتنفر46بااصفهانونفر55بافارسنفر،108باتهراناستانهایگزارشاینبنابر

باختند.جان98سالماهه10درگرفتگیزگااثربرنفرسهودویک،تنهاترتیببهبلوچستانوسیستانوگانزهرمقم،استانهایدرهمچنین

***

سازندگیناطقان،ق،رمشدیگر:منابع

)۰۹:۱۴-۹۸/۱۲/۲۱(قطرهیکحددرحتیصنعتیالکلخوراکیمصرفمخربتاثیر

میتواند و میگذارد بدن سلولهای تمام روی بر مخرب اثرات قطره یک حد در حتی صنعتی الکل مصرف گفت: بالینی مسمومیتهای و قانونی پزشکی متخصص یک - ایرنا - اهواز
شود.گرمبهمنجر

د چهارشنبه جمشیدی دکترفرخنده ایرنا گزارش اسیدیربه بدن، در شدن متابولیزه هنگام در صنعتی الکل داشت: اظهار خوزستان رادیو در زنده گوی و گفت

میرساند.آسیببدناعضایتمامبهکهکندمیتولید

س بینایی کاهش یا نابینایی با چشم برروی آن اثر افزود: درروی یا و شود دیرمشخص خیلی است ممکن قلب حتی و کلیه کبد، در اما میشود پدیدار یع

است.بودهالکلاثراتازکهنشویممتوجهقلبدرمشکلایجادزمان

د کرد: بیان خوزستان در الکلی مسمومیتهای مراجعات به اشاره با تقلبیرجمشیدی الکل با ها مسمومیت و ندارد وجود الکلی مشروبات واردات کشورایران

اند.کردهکیبرتوایتکسباراصنعتیالکلکهایگونهبهاستشدهایجاد

تاخیر که عدهای اما یافتند نجات کردند مراجعه درمانی مراکز به زود که شدگانی مسموم داد: ادامه شاپوراهواز جندی پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو

کردند.فوتخانهدرحتیوشدایجادمخرباثراتداشتند

تاثی هیچ خوراکی الکل کرد: بیان وروی نکنید استفاده الکل از دارد وجود صابون و آب با شو و شست شرایط اگر میشود تاکید و ندارد کرونا درمان در ی

شود.تهیههاداروخانهمانندمعتبرمراکزازکنندهعفونیضدهایمحلول

از سطوح کردن تمیز و کردن ضدعفونی برای حتی صنعتی الکل چون کنند می استفاده ضدعفونی برای سفید الکل که باشند مطمئن باید مردم گفت: وی

دارد.جذباحتمالپوستیقرط

انر آنها تا نکنند مضاعف بار دچار را ودرمان بهداشت کادر کرونا شیوع بحرانی شرایط در خواست مردم از پشگیژجمشیدی برای را خود کروناری درمان و ی

نشود.ایجادبحراندروبحرانکنندصرف

س گفته ازربه اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه تا۱۶پرست مجموع۲۰اسفند در درمانی۵۰۲اسفند مراکز و بیمارستانها به سمی الکل به مسموم بیمار

دادند.دستازراخودجانرامهرمزدرنفر۲واهوازدرنفر۳۷شاملافراداینازنفر۳۹متاسفانهکهکردهمراجعهاستان

تقلبی الکل مصرف به اقدام کرونا ویروس درمان برای الکل خوردن بودن موثر شایعه دنبال به استان دیگر نقاط از برخی و اهواز در افرادی اخیر درروزهای

کردند.مراجعههابیمارستانبهآنازناشیمسمومیتاثربرکهکردند

کردند.فوتآنانازنفر۲۵کهشداعالمنفر۱۱۰ماهاسفند۲۰شنبهسهروزظهرتاخوزستاندرکروناویروسبهمبتالیانآمار

جدول+ماه10درفتگیگرگازاثربرنفر562گمرتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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– کووید رسما که کرونا از۱۹ویروس بیش به کنون تا شد شناسایی چین ووهان شهر در بار نخستین دارد، بهداشتنام سازمان و کرده سرایت کشور یکصد

کند.اعالمالعادهفوقوضعیتتااستداشتهبرآنراجهانی

ماندگارقلمشوشان،دیگر:منابع

)۱۱:۴۹-۹۸/۱۲/۲۱(شدندیزمغگرمنفر2یافت/افزایشالکلیمسمومانشمار

: گفت و داد خبر کرونا ویروس شیوع دنبال به اصفهان در الکلی مسمومان شمار افزایش از خورشید بیمارستان بالینی شناسی سم فلوشیپ و مسمومیتها قانونی، پزشکی متخصص
باختند.جانمتانولبامسمومیتاثربراخیرروزچهاردرنفر2

تصوآرمان کرد: اظهار اصفهان، در الکل مصرف از ناشی مسمومیتهای افزایش به اشاره با ، ایمنا خبرنگار با گو و گفت در تأثیررُاطرشی بر مبنی اشتباه ی

است.شدهمنجرمردمبیندرمادهاینمصرفافزایشبهاخیرروزهایدرکرونایربیمادرمانیاوابتالءازیرگیوجلدرالکلمصرف

مسمومیت روند رو این از است شده داده تغییر آنها رنگ که کردند استفاده را الکلهایی یا متانول میهنان هم از برخی متأسفانه الکل مصرف کنار در افزود: وی

است.بودهافزایشیاصفهانشهردریرچشمگیطرزبهمتانولبا

خورشیدبیمارستانبهالکلمصرفازناشیمسموم10مراجعه

الکل مصرف اثر بر مسموم افراد شمار از دقیقی آمار اینکه بیان با خورشید بیمارستان بالینی شناسی سم فلوشیپ و مسمومیتها قانونی، پزشکی متخصص

از بیش این وجود با داد: ادامه نیست، دست بار10در تغییر زمانی بازه دراین که شدند الکلی مسمومیت دچار گذشته روز چند در نوعزنفر این آمار در ی

میشود.محسوباصفهاندرمسمومیت

متانول مصرف آمار کل در اینکه بیان با نخستزاطرشی پیک که یافت افزایش اصفهان در متانول مصرف بار دو امسال این وجود با کرد: اظهار نیست، یاد

پیش شمارمدتی که داد اینرخ به ابتالء از الکل مصرف که یافته رواج مردم بین که اشتباهی تصور و کرونا شیوع دنبال به دوم پیک و شدند مسموم ی

است.یافتهافزایشمیکند،یرگیوجلیربیما

م آمار به همچنین مروی مورد دو متأسفانه گذشته روز چهار در شدگان مسموم شمار از گفت: و کرد اشاره متانول مصرف اثر بر میر و مغرگ بیمارستانزگ در ی

داشتیم.خورشید

در میشود خورده وقتی اما نیست سمی خود خودی به که است الکل ایزوپروپیل و اتانول از سبکتر الکلی متانول، گفت: شناسی سم فلوشیپ متخصص این

است.زاآسیبانسانبرایکهمیشودتبدیلاسیدفرمیکوفرمالدئیدجملهازسمیمتابولیتهایبهبدن

تص نمیشوند، عالئم این متوجه مسموم افراد گاهی که است همراه عالئمی با بدن در سمی متابولیتهای به متانول تبدیل اینکه بیان با کرد:راطرشی یح

فو بیمار اگر که حالی در میکنند مراجعه دیر درمان برای مسموم افراد میشودرگاهی انجام دیالیز کند، مراجعه درمانی مراکز به و شود متانول مصرف متوجه ی

با غیرقابل عوارضی به شود تبدیل سمی متابولیتهای به الکل این و بگذرد زمان اگر اما شد خواهد درمان عارضه بی یا عوارض حداقل با حتیزکه و گشت

میشود.منجریزمغگرمویزیرخون

متانول مصرف دنبال به بیمار بدن در اسیدفرمیک کرد: خاطرنشان متانول با مسمومیت عالئم به اشاره با نفسزوی تنگی احساس مسموم فرد و میشود یاد

تا جمله از چشمی عالئم همچنین فاصلهرمیکند؛ به دیگر چشمی عالئم گونه هر و دیدن اجسام اطراف در نور هاله و دیدن نقطه نقطه ساعت24تا12ی،

هقطریکحددرحتیصنعتیلکلاکیاخورمصرفبمخرتاثیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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مشک الکل مصرف از هشداوپس عالمت میتواند فورک درمان و تشخیص برای باید عالئم این با فرد باشد، بیمار برای تاری کنند مراجعه درمانی مراکز به ی

شود.یرگیوجلگرمحتیوگشتزباغیرقابلعوارضاز

الکلمصرفخصوصدررسانیاطالعافزایشلزوم

ضرو را الکل مصرف از ناشی عوارض درباره رسانی اطالع تصراطرشی، و دانست تأثیری الکل خوراکی مصرف کرد: پیشگیریح بر کروناری عفونت درمان یا و ی

خوددا متانول یا الکل مصرف از احتیاط و مراقبت با مردم مرندارد، به مراجعه با استفاده محض به یا و کنند جلری مسمومیت عوارض از درمانی یرگیوکز

کنند.

بیما شیوع دنبال به اخیر روزهای در ، ایمنا گزارش افزایشربه خوزستان جمله از استانها از برخی در مردم بین در الکل مصرف از ناشی مسمومیت کرونا، ی

طو به است آخریافته براساس که سری از نقل به آمار خوزستانرین استان در الکل مصرف پی در اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه نفر502پرست

دادهاند.دستازراخودجاننفر39تعداداینازکهشدندمسمومیتدچار

امروزاصفهاندیگر:منابع

)۱۲:۲۲-۹۸/۱۲/۲۱(جادهایمیروگرمرشدعاملی،زخودروساصنعتبهسوداگرانورودکرد؛عنوانملتخانهباگووگفتدرسعیدی

است.جادهایومیرگرمرشدبرعاملیکهشدهگرانقیمتوبیکیفیتخودروهایتولیدبهمنجریزخودروساصنعتبهسوداگرانورودگفت:مجلساقتصادیکمیسیونعضو

مبا سعیدی گفترزهرا در خبوکه خبرنگار با شرگزارگو متاسفانه گفت: داخلی خودروهای کیفیت مورد در ملت خانه خودروساری نتوانستند،زکتهای داخلی ی

مشت رضایت برای مطلوب میدهندرشرایط جادهها بودن نامناسب و خودروها بیکیفیتی از نشان جادهای کشتههای آمار امروز کنند، ایجاد خود ویان

میبرند.سوالیرزرارانندگانمهارت

مبا مردم سازمانرنماینده آمار طبق افزود: اسالمی شورای مجلس در قانونیکه بیشتپزشکی شهرکشور، به مربوط رانندگی حوادث کشتههای بارین ماه یور

است.بودهنفر1242باماهفروردینبهمربوطآنینرکمتونفر728وهزارباماهمردادآنازپسونفر800وهزار

نیستمامردمشأندربیکیفیتخودروهای

استفاده برای باال کیفیت با البته و ارزان خودروی بتوانند باید خودروسازان که داده هشدار خودروسازان به بارها رانندگی و راهنمایی پلیس داد: ادامه وی

بیشت که بیکیفیت خودرو تولید شد عنوان متفاوت تربیونهای از مرتبه چندین و کنند تولید مرهموطنان آمار اختصاصرین خود به را جادهای میر و گ

شود.جرخاتولیدردهازبایدونیستمامردمشأندرمیدهد

بز کرد: تاکید مجلس اقتصادی کمیسیون کشورگترعضو هر اصلی سرمایه دررین خودروها بیکیفیتی بین این در میشود محسوب کشور آن انسانی نیروی ی

میروند.بینازجادهایتصادفاتاثربرنفر۴۵حدوداروزانهمتاسفانهواستداشتههمراهبهکشوربرایمیلیاردیچندخساراتاخیرسالچند

خودروسا کوچکتزصنعت تولید توانایی حتی کشور مباری سعیدی ندارد را ملی خودرو دستگیر مثل خودرو قطعه تصرین کنندرکه اراده اگر مسئوالن کرد: یح

خودروسا صنعت در شک بدون داشت؛ خواهد را پیشرفت ظرفیت زمینهها همه در ،زکشور دفاعی حوزه در رسید،کشورما خواهیم مطلوبی نقطه به هم ی

خودروسا صنعت در متاسفانه برسد؛ بخشی رضایت نتیجه به توانست موشک تولید و اخبارزنظامی داشتهایم؛ هم عقبگرد بلکه نداشته پیشرفت تنها نه ی

میدهد نشان خودروساواصله کوچکتزصنعت تولید توانایی حتی کشور مونتاژری کار فقط حاضر حال در و ندارد را ملی خودرو دستگیر مثل خودرو قطعه ین

شدندیمغزگمرنفر2یافت/ایشافزلکلیامسمومانشمارایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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میدهد.انجام

نکنیدیزبامردمجانبا

مدی باید شد: یادآور مجلس عمومی روابط فراکسیون خودروساررئیس صنعت در درست بازیتی مردم جان با بیکیفیت تولیدات با تا بگیرد شکل ایران یزی

خودروسا مانند داخلی صنایع از برخی دارند کار سرو مردم جان با که نیستند مشاغلی مهندسی و پزشکی تنها داروسازنشود، مردمزی، جان با مستقیما و.. ی

هستند.ارتباطدر

گرفتکشورازرابرترداخلیتولیداجازهواردات،رانت

بسیا در متاسفانه افزود: دهم مجلس در مردم گرنماینده حتی داخلی تولیدات مشابه شرایط که کاالها از دازی را کاال آن وارداتی از برتر تولید چونرینه یم،

د را آن واردات رانت مجوز خاص تکنولورافرادی پیشرفت با امروز میکنند؛ تضعیف را داخلی تولیدات قدرت کار این با و ماندهایم عقب میکنند یژیافت

این رسیدگی راستای در دولت طرف از اقدامی یا و شود ایجاد هماهنگی شورای در مصوبهای باید میشود، محسوب مردم اساسی نیازهای از یکی که خودرو

شود.حرمطموضوع

یدربگذاکنارراخودرومونتاژ

است.صنعت شده برابر پنج وارداتی خودروهای قیمت ولی است داشته افزایش خود واقعی قیمت برابر سه حداقل دالر اخیر سال دو در داد: ادامه سعیدی

کازخودروسا مولد کشور در سال دو یا یکسال فقط که باکیفیت خودروهایی میتواند آن مونتاژ و خودرو قطعات واردات جای به استری تاکرده کنند، وارد

باشیم.کشوردرخودروهابیکیفیتیازناشیجادهایومیرگرمکاهششاهد

داردیرناپذیجبرانمعضالتیزساخودروصنعت

کشور داد: ادامه ووی است جهانیان زبانزد دستباف فرش پسته، زعفران، تولید در ایران مثال فرض به رسیده عالی درجه به محصوالت از برخی تولید در

خودروسا صنعت در کند؛ خودرو مثل صنعتی صنایع و کاالها واردات به اقدام آنها صادرات مقابل در هزمیتواند کلی معضالتزی پایان در و میشود صرف ینه

باشیم.داشتههمراهبهکشوربرایبهینهایصادراتدرست،وارداتبامیتوانیمکهصورتیدردارد،همراهبهراجادهایمیروگرموهواآلودگی

خودروسا صنعت به سازنده خصوصی بخش خودروسازورود صنعت به دانش و علم ورود به منجر اسالمیزی شورای مجلس در مردم نماینده میشود کشور ی

سالم رقابتی فضای ایجاد و کیفیت با تولیدات جهت در خصوصی بخش از استفاده کرد: خودروساتاکید صنعت سوقزمیتواند شدن جهانی سمت به را ی

شد.خواهدکشوریزخودروساصنعتبهدانشوعلمورودبهمنجریزخودروساصنعتبهسازندهخصوصیبخشورودحتیدهد؛

تص خودروساروی مهندسان ورود و بنیان دانش نیرویهای کرد: هنوززیح ما کشور در باشند، ملی خودروسازان برای قدرتمند بازوان میتوانند خارجی ی

بسیا خودروسارافراد صنعت در باشند، مردم جان محافظ نام بدون میتوانند که هستند ملت این سرباز معلم و پرستار مهندس، دکتر، لباس در همزی ی

دا مهندسانی بهترما تولید توانایی که بزریم صنعت این نمیشود داده بهاء آنها به اما دارند را خودرو یکرین نیازمند شده مردم جان بالی امروز که ملی گ

دهد.پایانرویتکاینبهتااستاساسی«تلنگر»

گذاشتهاندمردمگلویرویبرپاشخصیمنافعبرایعدهای

خودروسا صنعت در باید کرد: عنوان خودروسازسعیدی صنعت به سوداگران ورود باشیم، داشته مدتی بلند و مدت میان مدت، کوتاه برنامه بهزی منجر ی

م رشد بر عاملی که شده گرانقیمت و بیکیفیت خودروهای بسیاررتولید قیمتی با همسایه کشورهای داخل به وارداتی خودروهای است، میرجادهای و گ

بر پا شخصی منافع برای عدهای باید چرا میشود، واگذار ما مردم به سنگینی قیمت با خودرو این که است حالی در این میرسد متقاضیان دست به اندک

َکند.َمِبآنهاخونوبگذارندمردمگلویروی

گفت و جلسه بر عالوه مشکالت این حل برای ما کرد: تاکید مجلس اقتصادی کمیسیون مشکالتوعضو که زمانی باشیم داشته را کردن اجرایی قدرت باید گو

جادهایمیروگمرشدرعاملی،خودروسازصنعتبهانگرسوداورودملت:خانه|خبرخبرادامهادامه
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ط و میشود میگیرشناسایی نظر در مناسب حلهای راه میشود، مسئله درح به خطا و آزمون این اگر حتی میرسد، هم شدن اجرایی مرحله به بستهریم ی

برسیم.مطلوبنتیجهبهبتوانیمتاکنیمشروعدیگرراهازدوباربایدبخورد

تح بحث مورد در گفت: ادامه در گمروی باشیم داشته نظر در باید خودرو ورود برای تحریمها از باید کشور تارکات کرده استفاده طالیی فرصت عنوان به یمها

.کنیموارداستمردمنفعبهکهکاالییبتوانیم

:بخوانیدبیشتر

مرکنت سارل ایمن با ای جاده میر و خودروسازگ بودن دولتی مالی و جانی ضرر | خودرو و جاده مزی ساالنهری /۱۶گ جادهای تصادفات اثر بر نفر هزار

مهمت ها جاده و خودروها پرورناایمنی گفتمان قدرت مجلس کرد: نشان خاطر پایان در سعیدی تلفات افزایش عامل تولیدرین مورد در دارد، را موضوع یک ی

امیدوارم رسید، خواهد مطلوب حد به هم آن کیفیت و برمیگیرد قبل حالت به خودرو قیمت بدونشک بیایند، میان به رسانهها اگر است گونه همین خودرو

نباشیم./کشوردرخودروهابیکیفیتیاثردرجادهایناگواراتفاقاتشاهدتاشودواردمناسبترقیمتوکیفیتباخودروموضوعبهیازدهممجلس

پیامپایان

)۰۶:۳۳-۹۸/۱۲/۲۲(گیردمیجانکروناازبیشکهغلطیباورالکل/باکروناازگباررمفرار

است.گرفتهپیشیکروناازتقلبیالکلازناشیمسمومیتوفوتیمواردکشوراستانهایبرخیدرمتاسفانه

خبرنگار گزارش درمانبه و بهداشت جوان،حوزه خبرنگاران باشگاه پزشكی علمی است،زرو۲۲گروه شده پیدا ایران در چینی ویروس ردپای که است ی

است.شدهگیرهمهجهاندربهداشتجهانیسازمانگفتهبهکهویروسی

از بیش و۱۲۱تاکنون از۲۳۰هزار بیش و شده آلوده کروناویروس به جهان در بیما۴۳۷۷نفر به ابتال اثر بر نیز کووید-رنفر س۱۹ی ویروس این از یعاالنتشاررناشی

دادهاند.دستازراخودجان

ویروس به۲این تاکنون جهان در کرونا ویروس به مبتالیان شمار و شد گزارش چین ووهان در پیش و۱۲۶ماه است.۳۶۹هزار رسیده و۴نفر نفر۶۳۴هزار

است.شدهاعالمنفر۳۰۶وهزار۶۸بهبودیافتگانشمارودادهانددستاز»۱۹«کوویدیربیمابهابتالدلیلبهراخودجانمختلفکشورهایدر

از پس گی۲۱حاال همه شاهد دررروز کرونا ویروس وی مازندرانجهان و اصفهان قم، گیالن، تهران، استانهای هستیم، ویروسرایران به مبتالیان کوددار

هستند.درکرونا

پیشگی متخصصان توصیه یاربه محلولها با دستها کردن ضدعفونی دیگران، کشیدن آغوش در و مصافحه تردد، از پرهیز مانند بهداشتی نکات رعایت و ی

ندارد.واکسنییادرمانهیچویروساینکهچراکروناست،ویروسبامقابلهبرایراهینربهتالکل،حاویلهایژ

ت با سطوح کردن ترضدعفونی این اما است، میسر آب و وایتکس حاوی محلولهایرکیب دست ضدعفونی برای و نیست مناسب دست ضدعفونی برای کیب

گیرد.قراراستفادهموردبایددرجه۷۰الکلحاوی

م مجاررقابت فضای در شایعات تب وایران جهان در کرونا ویروس شیوع از پس کشور های استان برخی در کرونا و الکل برخیزگبار که جایی تا شد، داغ ی

شوند.کشیدهگرمکامبهافرادتاشدموجبحتیبلکهنبود،موثریرپیشگیدرتنهانهشایعات

به اقدام میکند، نابود را کرونا ویروس الکل که تصور این با افراد بعضی هستند، رقابت حال در باهم کرونا و الکل کشور استانهای برخی در روزها این حاال

جادهایمیروگمرشدرعاملی،خودروسازصنعتبهانگرسوداورودملت:خانه|خبرخبرادامهادامه
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در مسمومیت بروز موجب و بوده سمی بلکه ندارد کنندگی ضدعفونی خاصیت تنها نه صنعتی الکلهای یا متانول اند، کرده صنعتی الکلهای خوراکی مصرف

میشود.افراد

است.دهندهتکانبسیارآماراینواستگرفتهرانفر۷۰ازبیشجانتاکنونتقلبیالکلیهایفرآوردهمصرفرسمیغیرمنابعبرخیگفتهبه

علوم دانشگاه سخنگوی گفته به است، کرده سفید هم را کرونا روی الکل از ناشی مسمومیت موارد و قربانیان شمار که است استانهایی از یکی خوزستان

است.رسیدهنفر۴۰بهچهارشنبهظهرتاخوزستاندرالکلیمسمومیتازناشیباختگانجانتعداداهوازشاپورجندیپزشکی

احتساب با داد: ادامه پور در۷۰احسان مسمومیت به۲۴مورد خوزستان در تقلبی الکلی مشروبات مصرف از ناشی مسموم افراد تعداد تا گذشته، ۵۰۰ساعت

رسید.نفر

رسید.نفر۲۷بهاستاندرویروساینقربانیانتعدادوباختندجانمبتالیانازدیگرنفر۲گذشتهساعت۲۴درکهاستحالیدراینداد:ادامهاو

به تنها تقلبی الکلهای مصرف دلیل به الکلی مسمومیت کروناست، ویروس از بیش خوزستان استان در تقلبی الکل مصرف اثر بر قربانیان شمار حساب این با

است.گرفتهقربانیهمتهرانوکردستاناردبیل،البرز،درالکلونمیشودختماستانیک

کنون تا ماه اسفند اول از کردستان پزشکی علوم دانشگاه درمان معاون گفته از۶به را خود جان متانول یا صنعتی الکل مصرف اثر در کردستان استان در نفر

دادند.دست

است.خوبآنهانفر۱۷عمومیحالکههستندیربستبیمارستاندرصنعتیالکلمصرفاثربرنفر۱۸حاضرحالدرداد:ادامهاو

شدهاند.بازداشترابطهایندرنفرسهتاکنونگفت:ودادخبرنفر۱۵بهالبرزدرمسمومالکلیمشروباتفوتیهایافزایشازجرکدادستانمعاون

مراجعه و مسمومیت از اردبیل پزشکی علوم دانشگاه درمان صنعتی۴۰معاون الکل مصرف اثر بر بیمارستان به گذشته روز سه طی اردبیلی شهروندان از نفر

داد.خبر

بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه مسمومیتهای و بالینی سمشناسی گروه استاد و تهران لقمان بیمارستان مسمومین بخش رئیس شادنیا، درشاهین

خبرنگار با گو و درمانگفت و بهداشت فرآوردهحوزه مصرف اثر بر مسمومیت تعدادی روز هر متاسفانه کرد: اظهار جوان خبرنگاران باشگاه پزشكی علمی گروه

یم.رداکروناازیرپیشگیغلطباورباتقلبیالکلیفرآوردهمصرفاثربرگرمموردچندلقمانبیمارستاندرتاکنونویمردامتانولحاویتقلبیالکلیهای

بیما اینکه دلیل به اند داشته اذعان اند، شده شدید مسمومیت دچار متانول خوراکی مصرف اثر بر که افرادی بیشتر داد: ادامه کوویدراو بین۱۹ی از الکل با

اند.کردهالکلخوراکیمصرفبهاقدامویروساینبامقابلهویرپیشگیمنظوربهمیرود

غیرعلمی غلط، تصور و باور یک کلی طور به میشود، کرونا ویروس رفتن بین از و بدن ضدعفونی موجب الکل خوراکی مصرف که باور این کرد: تاکید شادنیا

است.غیربهداشتیو

م ترعوارض خوراکی مصرف سازمانرگبار علمی هیئت عضو نژاد سلطانی کامبیز متانول حاوی قانونیکیبات گفتپزشکی در شناسی سم انجمن دبیر باوو گو

تاثیخبرنگار هیچ الکل خوراکی مصرف اینکه بیان با درمان و بهداشت پیشگیرحوزه در درری برخی که است غلطی تصور این گفت: ندارد، کرونا درمان یا ی

مجا پیشگیزفضای در الکل مصرف که کردند منتشر تری متانول یا صنعتی الکل است، موثر کرونا از برخیری متاسفانه ندارد، پزشکی کاربرد و دارد رنگی کیبات

دادند.دستازراخودجانصنعتیالکلهایاینمصرفبابرخیوبردندبینازراآنرنگوایتکسکردناضافهبابرخیسودجویان

کو کرد: اظهار متانول مصرف عوارض به اشاره مربا و وری است متانول مصرف از ناشی عوارض از تاخیرگ با بالینی نشانههای و ازعالئم بعد ۲۴تا۶و

ت حاوی تقلبی الکلی مشروبات در برود، دست از درمان طالیی فرصت میتواند و میکند بروز فرد در ازرساعت بعد عالئم است ممکن اتانول و متانول کیب

دهد.دستازراخودجانوباشدنداشتهووجددرمانامکانکندمراجعهبیمارستانبهفردزماناستممکنصورتایندروکندبروزساعت۴۸

از بعد و استفراغ و تهوع مثل ساده گوارشی عالئم کرد: اظهار متانول حاوی تقلبی های الکل با مسمومیت عوارض به اشاره با نور۲۴او بینایی، کاهش ساعت
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است.متانولحاویتقلبیهایالکلبامسمومیتعوارضازیرهوشیاکاهشوبرفکیدیدترسی،

است، کرده پیدا اهمیت پیش از بیش کرونایی بییماران درمان برای بیمارستانی های تخت به نیاز روزها این که حاال شوند می اشغال بیهوده که هایی تخت

شوند.میبیمارستانیهایتختاشغالموجبغلطباورهایبرخیبهتوجهبابرخی

روزها این کرد: تاکید کرونا بحران در الکلی مسمومیت دلیل به یو سی آی و اورژانس های تخت اشغال به اشاره با لقمان بیمارستان مسمومین بخش رئیس

درمانی کارد و ها بیمارستان به اضافی بار الکل خوراکی مصرف با برخی است، حیاتی کرونایی بیماران جان نجات برای یو سی آی و اورژانس های تخت که

کنند.میتحمیل

تص بیماراو سایر بروز از اساس، و بیپایه غلط رفتارهای انجام از پرهیز و بیشتر مراقبت با که کنیم می درخواست مردم از دلیل همین به کرد: وریح یها

کنند.یرپیشگیکشور،درمانسیستمبراضافهبارتحمیلودرمانیمراکزواورژانسدریرکافشارافزایش

هشدا در کشور اورژانس سازمان ضدعفونی محلول عنوان به متانول مصرف مورد در جدی بارهشدار تماس هنگام و بوده سمی بسیار متانول کرد: اعالم ی

شود.گرمحتیوکلیویمشکالتی،رکوهمچونعوارضیمیتواندوشدهبدنجذبپوست،

کنند.حاصلاطمینانضدعفونیمصرفجهتمحلولبودنمجازازوتوجهمحصولرویبرجرمندبرچسببهضدعفونیمحلولیدرخهنگاممردم

را الکلی فرآوردههای مردم گفت: است، شعله رنگ ضدعفونی مصارف برای اتانول و متانول تشخیص راه شود می گفته اینکه درباره شناسی سم انجمن دبیر

ت را اتانول و متانول تقلبی فرآوردههای برخی در اما کند می آبی را شعله رنگ اتانول کنند، تامین معتبر منابع تراز در اندکی اتانول اگر و میکنند کیبرکیب

شود.میآبیشعلهرنگباشد،موجود

ف تشخیص اینکه بر تاکید با الکلرشادنیا بین به۷۰ق و هستند رنگ بی دو هر متانول و اتیلیک الکل گفت: است، دشوار عادی افراد برای متانول و درصد

الکل این است. دشوار عادی افراد برای تشخیص امکان دلیل تاثی۷۰همین متانول و میشود توضیه دست و سطوح ضدعفونی برای که است درردرصد ی

ندارد.کروناویروسبامقابلهوضدعفونی

خط سطوح ضدعفونی برای اتانول کرد: بیان تهران لقمان بیمارستان مسمومین بخش ندارررئیس ایجادی مسمومیت و میشود جذب کمی میزان به که چرا ِد

نمیکند.

م مصرفزکرستاد علمی، مستندات اساس بر کرد: اعالم دارو و غذا سازمان سالمت، های فرآورده مصرف پایش و نظارت دفتر سموم، و داروها رسانی اطالع ی

اث هیچگونه دهانی محوطه در اتانول کردن غرغره یا و (اتانول) اتیلیک الکل پیشگیرخوراکی در بروزری خطر با و ندارد جدید ویروس کرونا عفونت از ی

است.همراهاتانولازناشیمسمومیت

ناچی بسیار میکروبی ضد اثرات دارای اینکه ضمن متانول، همان یا متیلیک مصرفزالکل باال، سمیت علت به است، (اتانول) اتیلیک الکل با مقایسه در ی

است.همراهگرمویرکوشدید،هایمسمومیتبروزباآنخوراکی

بروز سبب تواند می و بوده باال دیده آسیب های پوست در ویژه به متانول پوستی جذب میزان ندارد، سالم پوست از پوستی جذب که اتانول خالف بر

شود.مسمومیت

پوست، دست، ضدعفونی جهت متانول از استفاده بر مبنی ای توصیه گونه هیچ المللی، بین معتبر راهنماهای و مراجع متانول، سمی خصوصیت به توجه با

ندارد.وجودو...)کفکار،میزدر،دستگیرهمانند:(سطوحوپزشکیتجهیزاتولوازم

نیوزبهارفارس،اکوتابناک،نیوز،افکاردیگر:منابع
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استفادهبحرانبودجهازیالیربحران/چندبرایقانونیپزشکیمیلیاردی۱۰ینهزهکرد؛عنوانمهرباگفتگودرقانونیپزشکیرئیس
)۰۵:۱۵-۹۸/۱۲/۲۳(نکردیم

است.روزمرههایپروندهبرایسازماناینبهیافتهاختصاصبودجهگفت:کشورقانونیپزشکیکلرئیس

ه میزان خصوص در مهر، خبرنگار با گفتگو در آرانی، مسجدی سازمانزعباس کرد قانونیینه هواپیمایپزشکی سقوط قربانیان اجساد شناسایی با رابطه در

کاسپین، هواپیمای سقوط پالسکو، سانچی، حادثه رابطه این در باشیم، پاسخگو باید را میافتد اتفاق که بحرانهایی که هستیم سازمانی ما افزود: اکراینی،

داشتیم.رااکراینیهواپیمایسقوطهمچنینوکرمانحادثهموضوعاخیر،اغتشاشاتو-شیرازیزرتبقطار

نکردیم.استفادهبحرانبودجهازیالیرمتأسفانهحوادثاینبارابطهدرداد:ادامهوی

سازمان قانونیرئیس تحرتصپزشکی به توجه با کرد: نریح در تغییرات و هریمها ارز، برابرزخ سه گذشته سال به نسبت آزمایشگاهی مسائل و کیتها ینه

میشود باعث دست، این از حوادثی و اتفاقات و است روزمره پروندههای برای میدهد اختصاص ما به دولت که بودجهای که است حالی در این و است شده

باشیم.داشتهمشکالتی

دولت و قضائیه قوه با مکاتباتی البته دادیم انجام کار شوند، مشکل دچار خانوادهها نمیخواستیم اینکه جهت به اما بودجهای مشکالت رغم به داد: ادامه وی

یابد.اختصاصقانونیپزشکیبهموضوعاتاینبراییراعتباتادادیمانجام

سازمان قانونیرئیس االنپزشکی تا ه۱۰افزود: گفتم، که بحران چند برای تومان وزمیلیارد کردیم بارینه را ما کار این که نیافته تخصیص ما به هم یالی

میکند.مواجهمشکل

ملیاقتصادقدس،آنالین،اعتمادآنالین،کوتاهایرانا،بولتن،دیگر:منابع

)۱۷:۰۴-۹۸/۱۲/۲۳(تهرانطباطباییعالمهدانشگاهدر«خودکشی»کمیتهتشکیلجزییات

کشورمان، بهداشت وزارت اعالم طبق گذشته سال در تنها است. افزایش حال در مالیمی شیب با تورم، مثل ایران در ثبت100خودکشی خودکشی مورد هزار

است.شده

م800ساالنه اعالم طبق کنند. می فوت خودکشی بخاطر صرفا جهانی، بهداشت سازمان اعالم طبق دنیا در نفر پیشگیرهزار برنامه نژاد،مسئول عباسی ازریم ی

کشورمان، بهداشت وزارت در سالرخودکشی دنیا97کورد در خودکشی میانگین است. تاملی قابل رقم کشور، سراسر در شده ثبت خودکشی هزار صد یک با

است.یادیزبسیاررقمایران،برایکهاستنفرهزار100هردرنفر11بهداشت،وزارتروانسالمتدفترخودکشیازیرپیشگیبرنامهمدیراعالمطبق

سال17 ماه و98مهر معاون حدودز، ساالنه کردکه اعالم بهداشت جهانی1یر میانگین نصف ایران، در خودکشی میزان و کنند می خودکشی دنیا در نفر میلیون

شد.ثبتایراندرگرمبهمنجرخودکشی5101قانونی،پزشکیاعالمطبق،97سالدرنفر.هزار100هردرنفر6یعنیاست.

افراد20 به متعلق ایران در ها خودکشی کل و18یرزدرصد سنی26سال گروه در و24تا19درصد سنی32سال گروه در و34تا25درصد در12سال درصد

است.سال45باالیسنیگروهبهمتعلقدرصد7تنهاوسال44تا35سنیگروه

ت بیش جوانانریعنی و نوجوانان به متعلق ایران، در خودکشی سهم آمار،35یرزین طبق ست. ا که40سال افرادی توسط ها خودکشی دیپلم،زدرصد یر
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است.ایرانیزنانبهمتعلقنیزهاخودکشیدرصد60ازبیشوپیوستهوقوعبهاندداشتهتحصیلیکرمد

خودکشیعمدهدالیل

پرخاشگ توان می را خودکشی عمده بیکاردالیل و شغل درمانی،فقدان خدمات به دسترسی موانع اجتماعی، انزوای بیماری، عاطفی، مالی مشکالت یری،

است.خودکشیبهاقدامعواملجملهازروانییربیماانگخاطربهکمکبهنداشتنتمایلوخودکشیهایروشبهدسترسیجسمی،

استجهانیمیانگیننصفایراندرخودکشیمیزان

از و48بیش مشاور را این است. کالمی خشونت نوع از شود، خودکشی به منجر تواند می که ایران در خانگی خشونت موارد امورزدرصد در بهداشت یر

است.خودکشیبهافرادیکرتحدرموثرعواملجملهازشغلی،واقتصادیومالینگرانیاست.کردهاعالمروانپزشکی

تهرانطباطباییعالمهدانشگاهدرخودکشیکمیتهتشکیل

جالبت از یکی طباطبایی، عالمه دانشگاه در خودکشی کمیته ماهرتشکیل اسفند پایانی روزهای در اخبار رو98ین در وزاست. آموزش اقتصاد، کرونایی گار

است.شدهتشکیلخودکشیکمیتهکشور،هایدانشگاهدربارنخستینبرایکهکرداعالمطباطباییعالمهدانشگاهدانشجوییمعاونتایران،بهداشت

پیشگی برای کمیته، هایراین سیاست طبق کمیته، این تشکیل است. شده تشکیل طباطبایی عالمه دانشگاه در خودکشی با مقابله و خطر پر رفتارهای از ی

گردید.انجامشدهابالغکشورهایدانشگاهکلیهبهخانهوزارتازکهاستدستورالعملیاساسبروبودهیرفناووتحقیقاتعلوم،وزارت

م در طباطبایی، عالمه دانشگاه خودکشی سالرکمیته از را خود های فعالیت و شده تشکیل دانشگاه مشاوره بین1399کز در مخدر مواد مصرف کند. می آغاز

تا دارد. قرار دانشگاه خودکشی کمیته کار دستور در که است مواردی جمله از دانشجویی های خوابگاه در خصوص به طباطبایی عالمه دانشگاه دانشجویان

نکردند.ارائهیرآمادانشگاه،ایندرخودکشیدربارهطباطبایی،عالمهدانشگاهمسئوالنکنون

اندا ارزراه شناسایی، جوانان، و دانشجویان میان در عمل این بروز های زمینه تا است الزم اقدامات از ها، دانشگاه در خودکشی با مقابله های کمیته یابیزی

شود.یابیزاروبررسیمجرب،کارشناسانتوسطوتخصصیهایکمیتهیقرطازبایدها،دانشگاهدرخصوصبهجامعهدرموضوعاتهمهشود.یرپیگیو

سالرامیداو در کشور دانشگاهی مراکز همه در خودکشی با مقابله های کمیته تاسیس فزاینده1399یم تمایل کاهش برای ملی عزم نیازمند یاید. گسترش

عصر ایران در مجلس و دولت باید که است خودکشی به افراد ترغیب مهم دالیل از یکی حتما اقتصاد، هستیم. خودکشی به ایران جامعه از برای1400برخی ،

بکنند.اساسییرفکآن

مینویسم.دیدگاهیدوبارهکهزمانیبرایگررمرودرمنوبسایتوایمیلنام،ذخیره

است.محفوظیاتو)ز(روRooziatoوبسایتبرایحقوقتمامی.1398

انتهرطباطباییعالمهدانشگاهدرکشی»د«خوکمیتهتشکیلییاتجزدیجیاتو:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۸:۲۷-۹۸/۱۲/۲۱(مازندراندرالکلمصرفبراثرنفر۱۲گرمداد:خبرمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

دادند.دستازراخودجاناستاندرالکلمصرفبراثرنفر۱۲تاکنونگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدی-یرسا

خب گزارش زمانیرگزاربه فاصله در داشت: اظهار عباسی علی مهر، اسفند۱۹ی حالی۱۲روز در این دادند دست از را خود جان الکل مصرف اثر بر استان در نفر

است.نشدهثبتفوتیگونههیچقبلسالمشابهمدتدرکهاست

هستند.نزنفریکومردنفر۱۱دادهاند،دستازراخودجانالکلمصرفاثربرکهافرادیزمانیبازهایندرافزود:وی

گزارشهای در اینکه به اشاره با استان قضائی شورای قانونیعضو بهرمپزشکی دارد، وجود هم شده پلمپ الکلی مشروبات مصرف اثر بر نفر چندین گ

د موارد اغلب در نیز شده پلمپ الکلی مشروبات حتی و ندارد وجود کشور در استانداردی الکلی مشروبات گونه هیچ داد: هشدار هایرکارخانوادهها گاه

بهز را الزم هشدارهای و توصیهها و باشند خود جوانان و نوجوانان فرزندان، مراقب میدهیم هشدار خانوادهها به بنابراین میشود، پلمپ و تهیه یرزمینی

کنند.ابالغآنان

آنالین،ایراناقتصادفارس،اکودانا،تابناک،الف،انتخاب،جماران،نیوز،فردانیوز،رجاموج،برنا،ایرنا،ایسنا،سیما،وصداپانا،فارس،خبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع
امروز،وطنصبح،هفتایلنا،نیوز،اعتدالداغ،خبرها،ینربرتآنالین،-اقتصاددنیایصبح،هشتالبرز،سبزنیوز،بالغعبارت،فانا،تیک،خبر،سالمخبرخودرو،

کنا،رجم،جامخراسان،اقتصاد،دنیایایران،نو،سالمنیوز،بهارایران،صدایروزنو،نیوز،تیترتازه،افقنیوز،آفتابملیت،آنالین،یرهمشهایران،عصرآنالین،ایران
اقتصادآنالین،عصرامروز،نیوز،بهداشتایران،دانشجویانخبرنامهناطقان،گسترش،نگین،خبرعصرخبر،والیت،حامیانق،رمشنیوز،جهانیزد،آفتابی،رهمشه

ملیآرماناخبارمحرمانه،شهروند،کیهان،،598تهران،صبحاطلس،فارس،خلیجایران،صباپارسینه،معاصر،راهبردیا،رآبازار
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/۹۸(نداردالکلمصرفازناشیمسمومیتوفوتبویراحمدوکهگیلویهاستان:پزشکییتهایرفووحوادثیترمدیکزرمرئیس
۱۲/۲۱-۰۹:۲۴(

م رئیس بویراحمد و مدیرایسنا/کهگیلویه فورکز و حوادث استانریت در الکل مصرف از ناشی مسمومیت و فوت از موردی تاکنون گفت: بویراحمد و کهگیلویه استان پزشکی یتهای
ایم.نداشته

استفاده ضدعفونی برای که الکلهایی که باشند مراقب مردم باید که است بازار در تقلبی الکلهای برخی افزود: ایسنا، خبرنگار با گو و گفت در جلیل» «محسن

باشند.پایینومناسبدرصدباکنندمی

اظها وایتکسروی جمله از کننده ضدعفونی مواد از غیراصولی و نامناسب استفاده بخاطر کنند می سرفه و سینه در سوزش درد، گلو احساس مردم اینکه کرد:

است.کروناویروسبامقابلهبرایاداراتومسکونیلزمنادرُلرِکو

شودمیگرمویرکوبهمنجرکنندهضدعفونیموادازنامناسباستفاده

م مدیررئیس فورکز و حوادث تصریت بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های کوریت باعث تواند می حتی کننده ضدعفونی مواد از نامناسب استفاده کرد: یریح

شود.گرمحتیو

مدی امینی»، «کامروز قانونیکلرهمچنین مصرفپزشکی از ناشی فوت مورد هیچ تاکنون گفت: ایسنا خبرنگار با گو و گفت در بویراحمد و کهگیلویه استان

ایم.نداشتهاستانایندرالکل

پیامانتهای

نیوزکبناتابناک،دیگر:منابع
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)۰۵:۱۵-۹۸/۱۲/۲۴(میشوندمصدومآذربایجانغربیرانندگیسوانحدرنفر۴۲روزانه

مدی ایرنا- آماررارومیه- ارائه با آذربایجانغربی قانونی پزشکی شه۹کل تصادفهای متوسطرماهه طور به روزانه مدت، این در گفت: جادهای و استان۴۲ی رانندگی سوانح در نفر
میشوند.مصدوم

شدهاند.مصدوماستانیرشهوجادهایسوانحدرنفر۹۳۶وهزار۱۱امسالماه۹درافزود:ایرناخبرنگارباگووگفتدرشنبهروزروشنیرسول

هستند.نزدرصد۲۹حدودشاملنفر۴۱۷وسههزارومرددرصد۷۱ازبیششاملنفر۵۱۹وهشتهزارتعداد،اینازکرد:اضافهوی

است.آذربایجانغربیدررانندگیسوانحوتصادفهادرمردانیربراب۲.۵حدودآسیبنشاندهندهآماراینکرد:بیانوی

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال در داد: ادامه جانباختنرآذربایجانغربی پرونده همچنین شه۵۳۴ی ای، جاده تصادفهای در استانرنفر روستایی و ی

دارد.ادامهآنهابررسیروندکهشدهیافترد

دادهاند.دستازراخودجانآذربایجانغربییرشهبرونجادههایدرنفر۳۹۰تعداداینازگفت:روشنی

جانباختهاند.روستاییجادههایسوانحدرنیزنفر۵۵ویرشهدرونرانندگیسوانحدرنفر۸۹تعداداینازهمچنینافزود:وی
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است.رانندگیتصادفهایمصدومانوفوتیآمارارائهمرجعینرمهمتقانونیپزشکیایرنا،گزارشبه

گیرد.صورتآنرویدقیقتربررسیهایتامیشودارجاعقانونیمرجعاینبهتکمیلازپسمصدومانوفوتیهاپرونده

آنالینیرهمشهجماران،برنا،خبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

)۰۷:۳۶-۹۸/۱۲/۲۲(گلستاندرکروناپنجشنبهروزکوتاهاخبار

مشارگ - ایرنا - گرگان خیابانهای گندزدایی استان، آرامستانهای سال آخر پنجشنبه برنامههای لغو پرستاران، برای لباس دوخت در گلستان دانشگاهی جهاد پلمبرکت و نانوایی۳گان
استگلستانپنجشنبهروزکروناییکوتاهخبرهایجملهازگمیشاندرمتخلف

شه و روستایی پرتردد اماکن و نارمعابر شهوی، برون و درون نقل و حمل گرگان شهر شهروندان مراجعه مراکز و ساختمانها مشاری، با شهردارگان ی،رکت

شد.ضدعفونیانتظامینیرویوارتشسپاه،

**

است.نرسیدهثبتبهاستاندرالکلیمشروباتمصرفسبببهگرمازموردیهیچتاکنونگفت:گلستانقانونیپزشکیکلرمدی

شد.کشورهایاستاندرنفرچندینگرمموجبکرونایربیمابهابتالازیرگیوجلودرمانظنباالکلیمشروباتیاالکلمصرفگیزتابه

**

مدی فرد سلیمانی اهلل روح االسالم امورخیرحجت و اوقاف متبرکل بقاع در سال آخر جمعه و پنجشنبه مراسم لغو از گلستان برایریه گفت: و داد خبر استان که

شد.نخواهدگزارربگلستاندرامسالسالآخرپنجشنبهآیینمردم،سالمتحفظاهمیتوکروناویروسشیوعازیرگیوجل

**

ط راستای درردر گلستان دانشگاهی جهاد خانگی، مشاغل توسعه ملی اخیر۲ح درمانی۵هفته کادر پوشش تامین برای را بیمارستانی گان لباس دست هزار

دهد.میتحویلگانیربازاتاقبهوتهیه

**

سیاستگذارمدی شورای نمایندگی جلریت علت به کرد، اعالم گلستان جمعه ائمه جمعهرگیوی نماز متوالی هفته سومین برای کرونا ویروس شیوع گسترش از ی

شود.نمیگزاررباستانشهرهایهمهدر

**

مستم و بیمهشدگان از حمایت راستای در گفت: گلستان عشایر و روستاییان کشاورزان، اجتماعی بیمه صندوق شیوعرمدیر با مقابله در نهاد این یبگیران

شد.یزراهاندااستاندرکرونا"بدون"روستایپویشقالبدرویژهارتباطیکانالکرونا،ویروس

ط از یا هدف جامعه به پیامکی اطالعرسانی با نخست، مرحله در داشت: اظهار پوالدوند عشایردانیال و روستایی محیط اجتماعی، شبکههای راریق استان ی

بیما این گزند دراز صندوق عضو خانوادههای از یکی اگر بعد مرحله در و داشته نگه دور بیماری این آنرگیر از صندوق مقررات و ضوابط چارچوب در شد، ی

شود.حمایت

**

میشوندمصدومآذربایجانغربیگیداننرسوانحدرنفر۴۲انهروزایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۲۰

http://www.newswire.ir/GOHDYINS


کردند.گالیههاداروخانهدروسایلاینکمبودوهادستفروشتوسطبهداشتیاقالمدیگروماسکفروشازگانیرگشهروندان

مت چند فاصله با ها فروشی بار خوارو حتی و دستفروشان بساط در ندارند، فروش برای ماسکی همواره داروخانه که شرایطی در شهروندان، این گفته ازربه ی

شود.میعرضهبیشترمراتببهقیمتباوسایلاینهاداروخانه

بسیا اکنون هم که است حالی در باراین پرستاران برخی و بوده مواجه دستکش و ماسک کمبود با خود پرسنل برای استان درمانی واحدهای و مراکز از ی

میدهند.راتهرانازدستکشوماسکیدرخسفارشپولیرجمعآو

**

مدی جامع بیمارسامانه ارریت خود هدف با گلستان دانشگاه بهداشتی معاونت همت به کرونا بیمازی به ابتال از شهروندان بهریابی کرونا) ) تنفسی حاد ی

شد.یزانداراهcorona.goums.ac.irآدرس

**

نانواییهایدر بویژه غذایی مواد عرضه و عمومی اماکن در بهداشتی های بازرسی تشدید و کرونا ویروس شیوع با مقابله ستاد مصوبات اجرای راستای

شد.پلمبکروناویروسپیرامونبهداشتینکاتبهتوجهعدمبدلیلشهرستانایندرنانواییسهتاکنون،گمیشان

جماراندیگر:منابع

گلستاندرکروناپنجشنبهروزکوتاهاخبارایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۲۱



سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۸/۱۲/۲۴۱۳۹۸/۱۲/۲۴

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار
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