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ستادیاخبار

)۰۷:۴۹-۹۹/۰۲/۲۳(98سالدرگازبامسمومیتتلفاتدرصدی4.7افزایش

است.یافتهافزایشدرصد4.7رقمایندادند،دستازراخودجانکشوردرکسیدکربنومنگازبامسمومیتاثربرنفر784پارسالالفبا-

سازمان از نقل به الفباخبر گزارش قانونیبه گاز،پزشکی با مسمومیت تلفات کل از گذشته سال در و590کشور، مرد استزنفر194نفر حالی در این بودند. ن

بود.نفر176زنانتعدادو573کشوردرگازبامسمومیتاثربرشدهفوتمردانتعداد،1397سالدرکه

سال با1398در تهران های استان با136، فارس با69، اصفهان بیشت62و هرمرفوتی های استان و خراسانزین و شش با کدام هر ایالم و بوشهر چهار، با گان

داشتند.راکسیدکربنومنگازبامسمومیتتلفاتآمارینرکمتفوتیهشتباجنوبی

استسالدومنیمهبهمربوطتلفاتدرصد71ازبیش

من گاز با مسمومیت تلفات کل گذشته،واز سال در رقم562کسیدکربن این که اند داده دست از را خود جان سال دوم نیمه در این71.7نفر تلفات کل از درصد

است.سال

بیشت گذشته سال طی موجود آمارهای اساس باربر گاز با مسمومیت تلفات کمت131ین و ماه بهمن در بارفوتی آن شه15ین در شدهرفوتی ثبت ماه یور

است.

)۰۶:۲۲-۹۹/۰۲/۲۳(+جدول98سالدرگرفتگیزگاجانباختگانشمار

باختند.جانکربنکسیدومونگازبامسمومیتاثربرنفر784گذشتهسالدرفارس:خلیج

سازمان از شده استخراج آمار بنابر مهر؛ از نقل به فارس خلیج گزارش قانونیبه گذشته،پزشکی سال در گاز784کشور، با مسمومیت اثر بر کشور در نفر

بود.نفر97،749سالدرآماراینکهحالیدردادند،دستازراخودجانکربن،کسیدومون

مون گاز با مسمومیت از ناشی متوفیان تعداد ترتیب این سالوبه در کربن سال98کسید به افزایش97نسبت با بود.حدود(یرنف35، روبهرو درصدی) پنج ًا

بودند.نز)رنف194(مابقیومردگذشتهسالدرکربنکسیدومونگازبامسمومیتازناشیمتوفیانازنفر590آمار،ایناساسبر

با ترتیب به اصفهان و فارس تهران، استانهای بیشت62و136،69همچنین هرمرنفر استانهای و وزین چهار با ترتیب به بوشهر و ایالم کمت6گان، ینرنفر،

).تاسبودهنفر6بوشهروایالماستانهایازکدامهر(آمارداشتهاند.گذشتهسالدرراکربنکسیدومونگازبامسمومیتازناشیگرممورد
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استانیاخبار

)۰۵:۱۹-۹۹/۰۲/۲۳(مازندراندرگذشتهسالتقلبیالکلیمشروباتمصرفاثربرنفر35گرم

گذشتهرمدی سال : گفت مازندران قانونی پزشکی قبل35کل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان تقلبی الکلی مشروبات مصرف اثر در گزارش9نفر نفر
است.شده

گفت در امروز عباسی خبوعلی خبرنگار با سارگزارگو شهرستان در فارس گذشتهری سال کرد: اظهار را35ی، خود جان تقلبی الکلی مشروبات مصرف اثر در نفر

است.شدهگزارشنفر9قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهدادنددستاز

است.شدهثبتموردینرکمتنفریکباکدمهرنوشهروبابلوینربیشتمورد5باقائشهرو6بانور،8باآملافزود:وی

است.شدهگزارشمجردمابقیومتاهل18فوتشدگانازگفت:هستند،نزبقیهومرد30تعداداینازاینکهبهاشارهبامازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

هستند.ماهینرکمتموردیکباکدامهرتیرواردیبهشتوینربیشتمورد22بااسفندگزارشاینبراساسکرد:یحرتصمسوولاین

گزارشهای در اینکه به اشاره با قانونیعباسی هشداررمپزشکی خانوادهها به دارد، وجود هم شده پلمب تقلبی الکلی مشروبات مصرف اثر بر نفر چندین گ

کا در موارد اغلب در نیز شده پلمب الکلی مشروبات حتی و ندارد وجود کشور در استانداردی الکلی مشروبات گونه هیچ میشود.زگاههایرداد: تهیه زمینی یر

ابالغ آنان به را الزم هشدارهای و توصیهها و باشند خود جوانان و نوجوانان فرزندان، مراقب میدهیم هشدار خانوادهها به بنابراین کرد: خاطرنشان وی

کنند.

/ع86034پیام/انتهای

نیوزشماتابناک،انتخاب،ایرنا،سنقر،یبونرتخبر،دوربینالبرز،سبزمازند،پیامفردا،شهرسیما،وصدامهر،ایلنا،دیگر:منابع

)۰۷:۳۸-۹۹/۰۲/۲۳(قم)(استاردیبهشتجادهایتصادفاتمهمعواملازرانندگانبیاحتیاطیقم:استانراهپلیسرئیس

خوابآلودگی بیدقتی، بیاحتیاطی، مانند انسانی عامل تصادفات بیشتر در گفت: اردیبهشتماه، در فوت به منجر تصادفات افزایش به اشاره با قم استان پلیسراه رئیس پناهی، سرهنگ
است.بودهدخیلغیرمجازسبقتوغیرمجازسرعتمقررات،وقوانیننکردنرعایتورانندگان

طی کرد: اظهار استان، محورهای در اخیر تصادفات به اشاره با فردا قم خبرنگار با گفتگو در پناهی مختار سرهنگ ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش به

است.نداشتهتغییرگذشتهسالفروردینبهنسبتکهکردندفوتقمدرجادهایحوادثدرنفر9قانونیپزشکآماراساسبرامسالفروردینماه

ج به منجر تصادفات در امسال نخست فروردینماه در گفت: کاهش41حروی قبل سال مشابه مدت به نسبت که شدند مجروح نشان36نفر را درصدی

میدهد.

قبلسالبهنسبتماهفرودیندرتصادفاتدرصدی63کاهش

است.بودههمراهدرصدی63کاهشباامسالفروردینماهطیقمدرتصادفاتمجموعکرد:یحرتصقماستانانتظامیفرماندهیپلیسراهرئیس

۱۲

۱
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جا سال اردیبهشتماه آمار به اشاره با طروی برداشتن دلیل به گفت: درری، بیاحتیاطیها افزایش و استان محورهای شدن پرتردد و استانها بین فاصله ح

شد.تصادفاتافزایشباعثرانندگیامر

اردیبهشتماهدرفوتبهمنجرتصادفاتافزایش

تاکنون اردیبهشتماه گذشته روز بیستودو در کرد: خاطرنشان پناهی طبق12سرهنگ که کردهاند فوت استان محورهای در جادهای تصادفات اساس بر نفر

است.پیداکردهافزایشاردیبهشتماهدرفوتبهمنجرتصادفاتآماراین

ج به منجر تصادفات کاهش به اشاره با اردیبهشتروی در استان محورهای در تصادفات مجموع در داشت: ابراز اردیبهشت، در مشابه41ح به نسبت درصد

است.شدهبیشتربیاحتیاطیهااستمشخصفوتبهمنجرتصادفاتآماربهتوجهباامااستیافتهکاهشقبلسال

استاردیبهشتجادهایتصادفاتمهمعواملازرانندگانبیاحتیاطی

بیدقتی، بیاحتیاطی، مانند انسانی عامل تصادفات بیشتر در گفت: تصادفات، وقوع مهم عوامل به اشاره با قم استان انتظامی فرماندهی پلیسراه رئیس

است.بودهدخیلغیرمجازسبقتوغیرمجازسرعتمقررات،وقوانیننکردنرعایتورانندگانخوابآلودگی

تأثی خیلی تصادفات در راه مسئله داد: ادامه رانندهروی سوی از احتیاط باید نباشد ایمن هم خودرو و باشد داشته مشکل راه اگر بااینوجود ولی نیست گذار

باشد.داشتهلرکنتنقلیهوسیلهرویبتواندمشکلیبروزصورتدرتاشودرعایت

راه یا و خودرو عوامل اردیبهشتماه تصادفات در داشت: عنوان نقلیه، وسیله و راه تا است دخیل انسانی عامل بیشتر تصادفات در اینکه به اشاره با پناهی

است.رانندگانبیاحتیاطیدلیلبهبیشترواستنبودهدخیل

فرداقمدیگر:منابع

)۱۶:۳۸-۹۹/۰۲/۲۳(شدندمنتقلتهرانبهDNAآزمایشانجامجهتکرکناشناورسانحهشهدایپیکرهای

شدند.منتقلتهرانبهمربوطهقضاییروالطیوقانونیپزشکیتوسطDNAآزمایشانجامجهتکرکناشناورسانحهشهدایپیکرهای

پیکرهای ایسنا، گزارش کنا18به شناور سانحه شهدای از هایرتن خانواده ارتش کل فرمانده موسوی سرلشکر حضور با مراسمی طی شنبه سه عصر که ک

شدند.منتقلقانونیپزشکیبهDNAآزمایشانجامجهتشدند،تهرانواردارتشیانازجمعیوشهدا

آزمایشهای انجام از پس است خاکسپاDNAقرار جهت شهدا این پیکرهای قضایی روال طی هرمرو جمله از زادگاهشان محل شهرهای به خراسانزی گان،

شوند.منتقلفارسوشمالی

کا و شهدا های خانواده از جمعی و ارتش هوایی نیروی کننده هماهنگ معاون هادیان امیر ارتش، کل فرمانده موسوی سرلشکر مراسم این ارتشردر کنان

داشتند.حضور

یکشنبه روز عصر ایسنا، گزارش تم21به انجام حین دراردیبهشت درین نیروی شناورهای از تعدادی توسط چابهار،ریایی و جاسک آبهای در ارتش یایی

آمدند.نائلشهادتفیضبهیاییردنیروییادالنردازتعدادیوشدحادثهدچارکرکناسبکپشتیبانیشناور

شدند.مجروحنیزنفر15ورسیدندشهادتبهکرکناشناورکنانرکاازتن19حادثهایندر

است.شدهمنتقلمنطقهیاییرداسکلهمحلبهفنیهایبررسیبرایعملیاتیطیکرکناحادثهدیدهشناور

(قم)استدیبهشتارجادهایتصادفاتمهمعواملازگانداننربیاحتیاطیقم:استاناهرپلیسرئیسدانا:|خبرخبرادامهادامه
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ارتش، کل فرمانده گفته اساس د4بر نیروی و ارتش دفاع، وزارت مسلح، نیروهای ستادکل از کارشناسی علترگروه تعیین جهت بررسی حال در ارتش یایی

هستند.حادثهاین

پیامانتهای

تابناکها،ینربرتکنا،رانصاف،نیوز،نامهنو،سالموانا،خبر،تفسیرامید،وتدبیرایمنا،فارس،اکواقتصادی،گزارشخرداد،انتخاب،ایلنا،پانا،شبستان،دیگر:منابع

شدندمنتقلانتهربهDNAمایشآزانجامجهتککنارشناورسانحهشهدایهایپیکرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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