
سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۳/۰۷۱۳۹۹/۰۳/۰۷
لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار



ستادیستادیاخباراخبار

۲اول)(قسمتناامیدیسرازگمر

۳دوم)(قسمتناامیدیسرازگمر

استانیاستانیاخباراخبار

۴شرقی)(آذربایجانفتگریسهردرارفرزندیومادرجاننامرئیقاتل

مرآتیخبرپایگاهان/خبرنگارباشگاهیارگزخبر۲

۴کشاندسمناناستانقانونیشکیپزبهارنفرارهزپنجپایاعنز

کنارش،وارمازند،پیامت،عبارک،تابناآنالین،اتحادیخبرپایگاهان/خبرنگارباشگاهایلنا،یارگزخبر۸

۵انمازندردراعنزصدیدر34کاهش

۵ان)(مازندرگیدزنتهایمهارشآموزباادافرتحملایشافز

۶انمازندردریگیردرواعنزانمیزینکمترایدارجویبار

مهریارگزخبر۱

۶انمازندردرتقلبیلکلیامشروباتمصرفاثربرنفر8گمر

۷بوشهرقانونیشکیپزدرپروندههاازصددر80لکترونیکیاپاسخ

ایسناان،خبرنگارباشگاهیارگزخبر۲

۸بلوچستانوسیستانقانونیشکیپزبهاعنزازناشیصدمهدیدهارهز۹حدوداجعهمر

۹لی)شمااسان(خرتخلف!یکتأییدتاکرونامزقروضعیتاز|مجاجرماندارفرباگپالیو

۱۰اصفهاندرمغروقینایشیافزروندازیاستاندارانبحریتمدیرهشدار



ستادیاخبار

)۰۴:۱۰-۹۹/۰۳/۰۶(اول)قسمت(ناامیدیسرازگرم

spez91

۱۹
۱

۲

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IH1RTQI6
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استانیاخبار

)۲۰:۲۳-۹۹/۰۳/۰۵(شرقی)(آذربایجانگرفتیسرهدررافرزندیومادرجاننامرئیقاتل

داد.خبریسرهشهرستاندرفرزندومادرخاموشگرمازآذربایجانشرقیاورژانسسخنگویآذرقلم:

داد.خبریسرهشهرستاندرفرزندومادرخاموشگرمازآذربایجانشرقیاورژانسسخنگویآذرقلم:

باختند.جانکربنکسیدومونگازبامسمومیتبهعلتفرزندشومادریکافتاداتفاقیسرهروستاهایازیکیدرکهحادثهایندرگفت:نیاشادیوحید

است.شدهاعالمگباررمحادثهاینعلتپایین،قشالقروستایدرباغخانهکردنگرمبرایزغالازاستفادههمسایگان،گفتهبهافزود:وی

قانونیکلرمدی راپزشکی استان در کربن منواکسید گاز با مسمومیت اثر بر باختگان جان تعداد ای مصاحبه در این از پیش کرده60آذربایجانشرقی اعالم نفر

بودند.نزتعداداینازنفر23کهبود

)۰۴:۴۰-۹۹/۰۳/۰۶(کشاندسمناناستانقانونیپزشکیبهرانفرهزارپنجپاینزاع

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیبهنزاعدلیلبهبالینیمعاینههایانجامبرایگذشتهسالنفر۲۸وپنجهزارگفت:سمناناستانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-سمنان-

نورو داشت:زمهدی ابراز ایرنا، با گو و گفت در شنبه سه روز و۱۸ی به۸۹۳هزار بالینی معاینات انجام برای گذشته سال قانونینفر سمنانپزشکی استان

گرفتند.قرارمعاینهموردنزاعبراینفر۲۸وپنجهزارتعداداینازکهکردندمراجعه

داد: ادامه قانونیوی سالپزشک سمنان و۹۷استان هزار به۸۹۹چهار نزاع دلیل به که را قانونینفر معاینهپزشکی مورد بودند، کرده مراجعه سمنان استان

داد.قرار

یافت.افزایشدرصدسه۹۷سالبهنسبت۹۸سالدرسمناناستانقانونیپزشکیبهبالینیمعایناتانجامبرایافرادمراجعهکرد:بیانوی

قانونیکلرمدی بهپزشکی مراجعه گفت: سمنان قانونیاستان سالپزشک در بالینی معاینات انجام برای سال۹۸استان به درصدی۴.۸کاهش۹۷نسبت

داشت.

مراکز۵۷۵ به گذشته سال نزاع مصدوم هفت و قانونیهزار مراجعاتپزشکی آمار که آن از قبل سال با مقایسه در رقم این که کردند مراجعه هزار۵۸۰کشور

یافت.کاهشدرصددهمنهبود،نفر۷۰و

شد.گزارشماهاسفنددرمراجعه۸۱۳وهزار۳۶باآنینرکمتوماهمرداددرنفر۹۱۰وهزار۶۲بانزاعمراجعانآمارینربیشتکشور،در۱۳۹۸سال

شد.کمترکشوردردرصد۱۱.۸آنازقبلسالمشابهمدتبامقایسهدر۱۹کوویدیربیماشیوعآغازایامدروگذشتهسالاسفنددرنزاعمراجعانآمار

مرآتیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

۲
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)۰۷:۰۵-۹۹/۰۳/۰۶(مازندراندرنزاعدرصدی34کاهشداد؛خبرمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی سالجارایسنا/مازندران ماه فروردین طی شده انجام معاینات آمار گفت: مازندران، قانونی پزشکی مازندرانرکل در مشابه1251ی مدت با مقایسه در میزان این که است بوده نفر
داشت.کاهشدرصد34قبلسال

شده اعالم موارد این از اینکه به اشاره با عباسی مابقی856علی و مرد تصزنفر هستند، بیشترن گزارش این اساس بر کرد: بهریح مربوط ترتیب به نزاع ین

است.شدهثبتنفر12باجویبارشهردرنزاعمواردینرکمتونفر132باآملو181بابابل،267باومیاندرودیرساشهرهای

کل قانونیمدیر دپزشکی و نزاع اینکه بر تاکید با مازندران بیشترگیراستان مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین تصپزشکی قابلراست، بخش کرد: یح

د و نزاع وقوع دنبال به افراد از مراکزرگیرتوجهی به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی توجهپزشکی با دیدگی آسیب میزان و نوع اساس بر که ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازاتقانونبه

به زندگی مهارتهای آموزش با میتوان گفت: و دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پائین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی استان اجرایی مقام این

د جای به افراد تا برد باال استرس شرایط در را افراد تحمل میزان پایین سنین در فیرگیرخصوص گفتزی بحث، با وویکی، حل را بین ما مشکالت تفاهم و گو

کنند.فصل

پیامانتهای

کناروارش،مازند،پیامعبارت،تابناک،آنالین،اتحادیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۵:۳۱-۹۹/۰۳/۰۶(مازندران)(زندگیمهارتهایآموزشباافرادتحملافزایش

سنین در بهویژه زندگی مهارتهای آموزش با میتوان که دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پائین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی گفت: مازندران، قانونی پزشکی کل مدیر
برد.باالاسترسشرایطدرراافرادتحملمیزانپایین

کل مدیر عباسی، علی مازندران، از ایکنا گزارش قانونیبه فروردینپزشکی شده انجام معاینات آمار : گفت: خبرنگاران، جمع در خردادماه، ششم امروز مازندران

داشت.کاهشدرصد۳۴قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهاستنفر۲۵۱هزاراستاندریرسالجاماه

هستند.نزمابقیومردنفر۸۵۶شدهاعالممواردازافزود:وی

تص بیشترعباسی رسیده گزارشهای اساس بر کرد: ساریح شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع بارین میاندرود و با۲۶۷ی بابل با۱۸۱، آمل کمت۱۳۲و و ینرنفر

است.شدهثبتنفر۱۲باجویبارشهردرنزاعموارد

۸
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کل قانونیمدیر دپزشکی و نزاع اینکه بر تاکید با مازندران بیشترگیراستان مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین قابلپزشکی بخش کرد: اظهار است،

د و نزاع وقوع دنبال به افراد از مراکزرگیرتوجهی به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی دیدگیپزشکی آسیب میزان و نوع اساس بر که میشود ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازاتقانونبهتوجهبا

پایین سنین در بهویژه زندگی مهارتهای آموزش با میتوان گفت: و دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پائین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی عباسی

کنند.فصلوحلرافیمابینمشکالتتفاهموگووگفتبحث،بایکی،زفییرگیردجایبهافرادتابردباالاسترسشرایطدرراافرادتحملمیزان

پیامانتهای

)۱۶:۵۱-۹۹/۰۳/۰۶(مازندراندریرگیردونزاعمیزانینرکمتدارایجویبار

بود.امسالماهفروردیندریرگیردونزاعمیزانینرکمتدارایجویبارشهرستانمازندران،استانقانونیپزشکیآماررسمیاعالمبربنا

جدیدت ،در بالغ گزارش آمارربه قانونیین کمتپزشکی امسال ماه فروردین در جویبار شهرستان که شد دراعالم و نزاع آمار هایرگیرین شهرستان بین در را ی

است.داشتهمازندراناستان

بیشت آمار این ساربراساس شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع بارین میاندورود و با267ی بابل با181، آمل کمت132و و بارنفر جویبار شهر در نزاع موارد ین

است.شدهنفرثبت12

و هزار استان در امسال ماه فروردین شده انجام معاینات آمار است قبل251گفتنی سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که بوده کاهش34نفر درصد

داشت.

)۰۴:۳۱-۹۹/۰۳/۰۷(مازندراندرتقلبیالکلیمشروباتمصرفاثربرنفر8گرمداد؛خبرقانونیپزشکیکلرمدی

مدی مرایسنا/مازندران از مازندران قانونی پزشکی سالجا8گرکل فروردین در تقلبی الکلی مشروبات مصرف اثر در نشدهرنفر گزارش فوتی قبل سال مشابه مدت در گفت: و داد خبر ی
است.

است.شدهثبتموردموردیکباکدامهرنوشهرونورآمل،و2باقائمشهر،3بابابلکرد:اظهارعباسیعلیدکتر

شد.گزارشمتاهلهمگیشدگانفوتکلازکرد:یحرتصهستند،نزمابقیومرد7تعداداینازاینکهبهاشارهباوی

ان)(مازندرگیدزنتهایمهارشآموزباادافرتحملایشافزایکنا:|خبرخبرادامهادامه

۱
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قانونیکلرمدی مراکزپزشکی از ارسالی گزارش براساس کرد: خاطرنشان قانونیمازندران باپزشکی راهنمایی ترتیب به متوفیان سواد سطح لیسانس3استان ،

هستند.موردیکباکدامهربیسوادوابتداییدیپلم،،2باالترو

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبراساس گزارشهایپزشکی در اینکه به اشاره با عباسی قانونیمازندران، مشروباترمپزشکی مصرف اثر بر نفر چندین گ

پلمب الکلی مشروبات حتی و ندارد وجود کشور در استانداردی الکلی مشروبات گونه هیچ داد: هشدار خانوادهها به دارد، وجود هم شده پلمب تقلبی الکلی

میشود.تهیهزمینییرزگاههایرکادرموارداغلبدرنیزشده

کنند.ابالغآنانبهراالزمهشدارهایوتوصیههاوباشندخودجوانانونوجوانانفرزندان،مراقبمیدهیمهشدارخانوادههابهبنابراینگفت:وی

پیامانتهای

مهریرگزارخبدیگر:منابع

)۰۴:۵۹-۹۹/۰۳/۰۶(بوشهرقانونیپزشکیدرپروندههاازدرصد80الکترونیکیپاسخ

انمازندردرتقلبیلکلیامشروباتمصرفاثربرنفر8گمرایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۳
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)۰۶:۲۹-۹۹/۰۳/۰۶(بلوچستانوسیستانقانونیپزشکیبهنزاعازناشیصدمهدیدههزار۹حدودمراجعه

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیاداراتبهنزاعازناشیصدماتدلیلبه۹۸سالدرطولنفر۹۳۷وهزارهشتگفت:بلوچستانوسیستانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-زاهدان-

گفت در سهشنبه روز عبدی رضا داشت:ودکتر اظهار ایرنا خبرنگار با باگو آن از قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم و۹این کاهش۲۵۳هزار درصد سه نفر،

است.یافته

بودند.نزنفر۷۹وهزار۲ومردنفر۸۵۸وهزار۶مدتایندرنزاعمراجعانکلازگفت:وی

قانونیکلرمدی اسفندپزشکی در افزود: بلوچستان و به۹۸سیستان آن از قبل سال مشابه مدت به نسبت افزایش درصد چهار با نزاع مراجعان آمار ۶۴۵نیز

اند.بودهنزنفر۱۴۱ومردنفر۵۰۴تعداداینازکهرسیدهنفر

سال در نزاع صدمات مدعی مراجعان کل کرد: بیان ادارات۹۷وی قانونیبه باپزشکی برابر و۹استان و۲۵۳هزار هزار هفت تعداد این از که بود نفر۲۶۸نفر

بودند.نزنفر۹۸۵وهزاریکومرد

به مراجعه هنگام نزاع مراجعان داد: ادامه قانونیعبدی کهپزشکی باشند داشته خاطر به تاثیباید آلود خون نظرظاهر صدور در ازری کارشناسی یه

قانونیسوی نظپزشکی صدور مبنای آنچه باشد،رندارد، می آن عمق و جراحت نوع است، جراحات خصوص در کارشناسی ضایعاتیه تر دقیق معاینه لذا

است.قانونیپزشکیکارشناسانتوسطآندقیقبررسیوموضعبودنتمیزنیازمند

همچنین گفت: چیوی درزدیگر درمان طول نام به قانونیی است.پزشکی گذشته از مانده یادگار به نادرست باورهای از دیگر یکی هم این و نمیشود تعیین

قانونیکلرمدی نظپزشکی صدور برای افزود: بلوچستان و سازمانرسیستان توسط نزاع از ناشی صدمات خصوص در کارشناسی قانونییه معرفیپزشکی ارائه

است.الزامییرکالنتیاوقضاییمراجعازنامه

مواردی در داشت: اظهار تصویربرداوی یا و مشاوره اخذ نیازمند صدمات عوارض یا و جراحات تر دقیق کهربررسی است پاراکلینیک اقدامات سایر یا اینی

طلبد.میرامراجعانبیشترشکیباییوصبرلذااست،صدماتخصوصدردقیقنظراظهارومراجعانحقوقحفظبرایامر

به درمانی اقدامات انجام از پس تواند می فرد کننده، تهدید و عمده صدمات و جراحات وجود صورت در داد: ادامه قانونیوی سوابقپزشکی و کند مراجعه

نشود.ضایعفردیازحقیتاشدخواهداخذکنندهدرمانمرجعازقانونیپزشکیسویازشدهانجاماقدامات

نزاع در شده ایجاد صدمات گفت: ج(عبدی و ضرب آثار کهرشامل ارش یا است دیه مشمول یا ماح) "مقدار دیه شدر در و است معینی سببرِل به مقدس ع

بر غیرعمدی وجنایات شده مقرر ندارد، قصاص جهت هر به که مواردی در عمدی جنایات یا منفعت یا عضو آنَنفس، میزان و است مقدر غیر دیه نیز َارش

ش باردر و مقدر دیه گرفتن نظر در با وارده خسارت میزان و علیه مجنی سالمت بر آن تاثیر و جنایت کیفیت و نوع لحاظ با دادگاه و است نشده تعیین ع

کند."میتعیینراآنمیزانکارشناسنظرجلب

قانونیکلرمدی بلوچستانپزشکی و کارشناسسیستان باشد نداشته وجود مقدر دیه وارده صدمه برای که مواردی در قانونیافزود: نوعپزشکی اساس بر

سالمت بر تاثیر و آن کیفیت و میزانجراحت که کند می ارش تعیین به اقدام اندام، یا عضو کارایی در تاثیر و عضوی نقص ایجاد عدم یا ایجاد و علیه ُمجنی

شود.میتعیینانسانکاملدیهبهنسبتارش

ایسناخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۳:۴۴-۹۹/۰۳/۰۶(شمالی)خراسان(تخلف!یکتأییدتاکروناقرمزوضعیتاز|جاجرمفرماندارباگپالیو

کرد.تأییدراشهرستاناینپزشکیحوزهدرتخلفیکجاجرم،پروژههایشرایطبرخییحرتشباهمچنینودادخبرکروناموضوعدرشهرستاناینقرمزوضعیتازجاجرمفرماندار

خب گزارش آذرگزاربه رضا جاجرم از فارس تصویری گفتگویی در جاجرم فرماندار شهرستانری، پیرامون پرسشهای و سؤاالت از برخی به فارس خبرنگار با ی

داد.پاسخجاجرم

آذ استانررضا بهتبع هم جاجرم شهرستان کرونا ویروس به مبتالیان تعداد افزایش به توجه با کرد: اظهار شهرستان این در کرونا وضعیت درباره ابتدا در ی

دارد.یزقرموضعیت

فاز تکمیل و بیمارستان تجهیزات حوزه در انجامشده اقدامات به توجه با افزود: ندا2وی مشکلی جاجرم بودربیمارستان سالها پروژه این اینکه به توجه با یم.

فی پیشرفت از درصدی پیگیزبه و تالشها با و بیمارستان تجهیز و تکمیل با که داشت الکپشتی پیشرفت ادامه در اما بود رسیده دانشگاهریکی خوب یهای

کام فاز این حاضر حال در و شد تجهیز و تکمیل فاز این استان پزشکی قراعلوم کرونایی بیماران درمان اختیار در مشکراًل افراد و است فازوگرفته این در ک

هستند.یربست

ویروس بحران در پروژه این تکمیل بازخورد و خروجی داد: ادامه بود سالمت حوزه در مردم دغدغههای از یکی پروژه این اینکه به اشاره با جاجرم فرماندار

دارند.فعالیتشبکهدردرمانکادرشبانهروزکهاستقابلمشاهدهکرونا

در شهرستان حاضر حال در اما کرد پیدا افزایش آمار این دیرتر که بود بهگونهای شرایط و بود سفید ابتدا در جاجرم شهرستان آمار شد: آور یاد ادامه در وی

شد.انجامکروناازیرپیشگیبامقابلهستاددرخوباقداماتواستگرفتهرقراقرمزوضعیت

برآذ به اشاره با آخرگزاری جلسات این در داشت: ابراز کرونا با مقابله ستاد متعدد جلسات تصمیمگیری حاضر حال در و کرده رصد را کرونا وضعیت یهارین

تم با جلسات این در میشود شرانجام بازارها، ازجمله شد شناسایی پرجمعیت مراکز جمعیت، کلونیهای بر ورکز گرفت قرار موردبررسی آلومینیوم کت

گرفت.صورتیرفاصلهگذاحرطاجرایازجملهمحدودیتهایی

تص ادامه در جلروی شهر داخل به غیربومی خودروهای تردد از کرد: غربالگرگیویح و سنجی تب ایستگاه و شد وری شوقان سنخواست، اصلی محور سه در ی

شد.انجامساعته24بهصورتامیرآبادسبزوار_

خیرآذ از متشکل مردمی کمیته ستاد ستادها، این ذیل در کرد: خاطرنشان وری دیگر شهرستانهای و استان مقیم جاجرم بومی پزشکانی و روحانیون ین

همکا بهطوربسیج داشتند بازاری و مردم تا میکردند گفتگو مردم با چهره به چهره حتی که منری در ماندن به را کمیتهزیان این حاضر حال در و کنند ترغیب ل

درخشید.خوشبسیار

دا قرار قرمز وضعیت در ما حاضر حال در اینکه به اشاره با هیچچیزروی چون کنند رعایت را بهداشتی توصیههای این همچنان کنند تالش مردم کرد: اضافه یم

پارتغیی در مردم شد مصوب کرونا با مقابله ستاد جلسه در همچنین و دارد ادامه همچنان مبتالیان افزایش و نکرده وری نکنند پیدا حضور تفرجگاهها و کها

است.تعطیلمکانهااینًاموقت

تخلف!یکتایید

مجا فضای در منتشرشده مطلب یک به اشاره با ادامه در قبولشدهزوی ارتوپدی تخصصی رشته در محروم مناطق مازاد سهمیه با پزشک یک اینکه بر مبنی ی

دیگ جای در اما کند خدمت متخصص بهعنوان جاجرم جواداالئمه بیمارستان برای دررتا خوبی مستندات گفت: و کرد تأیید را موضوع این است، مشغول ی

هستیم.نتیجهمنتظروگرفتهصورتمکاتباتویهارپیگیوگرفتهرقراموردبررسیموضوعاینحاضرحالدرویمراختیاردادرزمینهاین
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پیگی افزود: هم سنخواست ایستگاه به سنخواست جاده مشکالت با ارتباط در جاجرم مطالباترفرماندار و است گرفته گرفت صورت زمینه این در خوبی یهای

است.بهحقودرستمردم

تش داروی راه حوزه در متعددی پروژههای کرد: استراتریح و مهم بسیار که میامی_جاجرم راه مانند ایستگاهژیم، به سنخواست جاده همچنین است یک

است.یرپیگینیازمندکهشوقان-بجنوردسنخواست-جادهوجاجرمبهامیرآبادجادهجوین،درسنخواستراهآهن

پیگیرآذ نیازمند راه حوزه در شهرستان پروژههای اینکه به اشاره با مدیری حضور با جلسهای شمالی خراسان استاندار گذشته هفته سه در افزود: است کلری

شود.کارشناسیماهیکظرفیستمحیطیزموانعشدمقررودادتشکیلیزشهرساوراهویستزمحیط

محیط موانع نرسیده نتیجه به جاده این که موانعی ازجمله داد: ادامه محیطزوی که است کیلومترزیستی در که است مدعی جاده8یست یوززاین یستگاه

دارد.قرار

قانونیپزشکیساختماندرصدی70پیشرفت

است.شهرستانیرضرونیازهایازجملهوداردیکیزفیپیشرفتدرصد70حاضرحالدرجاجرمقانونیپزشکیساختمانگفت:همچنینجاجرمفرماندار

نیمهتمام پروژههای جاجرم شهرستان در افزود: مطلب این بابیان دازوی پروژهها،ریادی این ازجمله شدهاند مواجه بودجه کمبود با ازجمله دالیلی به که یم

دارد.یکیزفیپیشرفتدرصد70حاضرحالدرکهاستقانونیپزشکیساختمان

آذ نداررضا پروژهها اولویتبندی جز چارهای محدود مالی منابع به توجه با داشت: ابراز قراری اولویت در ادارات ساختمان که قابلتوجهیریم بودجه و گرفته

است.شهرستانهاینیازمندیازقانونیپزشکیساختمانیرازبرسدیربهرهبردابهدولتهفتهدرمیکنیمپیشبینیکهگذاشتهشدهنیز

پیام/انتهای

)۱۴:۲۰-۹۹/۰۳/۰۶(اصفهاندرمغروقینافزایشیروندازیراستاندابحرانیترمدیهشدار

غ - ایرنا - شدنراصفهان جوان۲ق یک و قلو دو کشاور۳۰کودک استخر در نوجوانزساله یک و یک۱۷ی و جازساله سال در زایندهرود در جوان استانرن دنبالهدار معضل یادآور ی
داد.هشدارمغروقینافزایشیروندازیراستاندابحرانیترمدیکهاستاصفهان

دوقلوی۲ یکشنبه۲برادر عصر ساله نیم کشاورو استخر یک در امسال اردیبهشت هشتم و شهرستانزبیست توابع از ورزنه شهر روستای"ابوالخیر" در ی

غ جاراصفهان خرداد اوائل دادند، دست از را خود جان و شدند نوجوانرق نیز همراه۱۷ی که تفسالهای برای اصفهان از خود اطرافرخانواده به زایندهیح

هستند.ویپیکرجستجویدرغواصانوامدادگرانهنوزوشدقرغرودخانهدربود،رفتهباغبادرانمنطقهدررود

یک نیز امسال فروردین محدودهزاواخر در زایندهرود رودخانه در تنظیمی سد حوالی در جوان غن جوانرچادگان مرد یک همچنین و باخت جان و شد ۳۰ق

داد.دستازراخودجانفالورجاندرآبذخیرهاستخردرشدگیقرغبدلیلامسالاردیبهشتاواسطساله

لی)شمااسان(خرتخلف!یکتأییدتاکرونامزقروضعیتاز|مجاجرماندارفرباگپالیوس:فار|خبرخبرادامهادامه
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کارشناسان، و مسووالن توسط شده داده تذکرهای و هشدارها همه وجود با گذشته آمارسال اساس قانونیبر غ۹۳اصفهان،پزشکی اثر بر دررنفر شدگی ق

بودند.)ریورشهدرنفر۱۶ومرداددرنفر۱۳تیر،درنفر۲۱(فوتینفر۵۰باتابستانفصلدرآنهاینربیشتکهدادنددستازراخودجاناستان

گزارش اساس قانونیبر در۲۱اصفهان،پزشکی پارسال،نفر بهار در۵۰فصل بر۱۴تابستان،نفر را خود جان استان این در زمستان در نفر هشت و پاییز در نفر

دادند.دستازشدگیقرغاثر

غ این بیشتر که میدهد نشان پارسال اخبار و ها گزارش به کشاوررنگاهی استخرهای و آن از منشعب کانالهای و رود زاینده رودخانه بستر در شدگیها یزق

جر استان در گرفت، صورت که خوبی بارندگیهای به توجه با زایندهرود گذشته سال داد؛ غرخ حوادث بیشتر و داشت درریان و گرما فصل در آن در شدگی ق

داد.خررودخانهاینساحلیشهرهای

مدیرمدی استاندارکل بحران غریت به اشاره با اصفهان نفرری پنج حدود شدن جاق سال در مردم کشاورراز استخرهای و رودخانه در هوشیازی به نسبت یری

داد.هشدارگرمافصلرسیدنفرابهتوجهبامشابهحوادثازیرگیوجلو

جا و هوا شدن گرم با افزود: ایرنا با گو و گفت در سهشنبه روز شیشهفروش دبیرمنصور با آب بودن کهزی میدهیم هشدار مردم به زایندهرود رودخانه در یاد

کنند.یرخودداآنازمنشعبکانالهایورودخانهاینبستردرکردنشنااز

ج و است ناهموار زایندهرود، رودخانه بستر اینکه بیان با تصروی میکشد، خود داخل به را افراد آب، وریان است سرد رودخانه آب دمای همچنین کرد: یح

جوش همچنین و سرما از ناشی ناگهانی افزایشرک باعث آب غیان وراحتمال دارند شیبدار و ذوزنقهای شکل نیز آب کانالهای طرفی از میشود شدن ق

است.یادزآندرشدنقرغاحتمال

شهردا اینکه بیان با پیشگیرشیشهفروش برای زایندهرود اطراف شهرهای هستند،ریهای تعطیل روزهای در بویژه بازرسی گشت دارای احتمالی، حوادث از ی

کنند.توجههشدارهااینبهکهمیخواهیممردمازواستممنوعمحدودهاایندرکردنشناکرد:تاکید

میافتد.اتفاقچادگانمانندرودزایندهباالدستوباغبهادرانمحدودهدررودخانهدرشدگیقرغمواردبیشترکرد:خاطرنشانوی

کل قانونیاداره کرد:پزشکی اعالم سالاصفهان فوتی۹۳تعداد۱۳۹۸در و۸۰شامل(مورد غز۱۳مرد دلیل به مراکزرن) به شدگی قانونیق اینپزشکی

است.داشتهافزایشبود،مرد)۵۰ونز۲(نفر۵۲که۹۷سالبهنسبتکهشدارجاعاستان

گزارش اساس قانونیبر غپزشکی تلفات آمار سالراصفهان، در رودخانه،۲۰شامل۱۳۹۸قشدگی در کشاور۲۴نفر استخر در آب،۲۳ی،زنفر های کانال در نفر

مکانهاست.سایردرنفر۶وحوضچهیاحوضدرنفر۲چاه،درنفرسهسد،ومصنوعییاچهرددرنفرچهارشنا،استخردرنفر۱۱

اصفهاندرمغروقینایشیافزروندازیاستاندارانبحریتمدیرهشدارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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