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ستادیاخبار

)۰۷:۲۴-۹۹/۰۴/۰۷(برنج!قرصمصرفکورداررمازندرانوگیالنتهران،برنج/قرصقاچاق

مازندران و گیالن تهران، گفت: و کرد اشاره برنج قرص قاچاق به دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه برنجررئیس قرص مصرف کوردار
هستند.

دارو و غذا سازمان سالمت، فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر سالمت فراوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه رئیس منش، به یسنا

گفت خبودر سالمت خبرنگار با کشاوررگزارگو مصارف برای آفات دفع سموم از منطقی و علمی صحیح، استفاده گفت: فارس کیفیزی و کمی افزایش باعث ی،

دارد.انساننیازموردغذایتأمینراستایدرمهمیبسیارنقشوشدهآفاتنابودییقرطازمحصوالت

های آلودگی بروز یا و انسان در مزمن و حاد مسمومیتهای انواع بروز به منجر تواند می سموم این از نادرست استفاده که کرد توجه باید البته داد: ادامه وی

شود.مفیدیرجانووگیاهیگونههاینابودیومحیطییستز

بخشی اثر علت به که آفات دفع عوامل از گروه یک افزود: منش موردزبه ایران جمله از جهان، کشورهای از برخی در کش جونده عنوان به ارزان قیمت و یاد

قرا فلراستفاده فسفیدهای اند، منیزگرفته فسفید و کلسیم فسفید روی، فسفید آلومینیوم، فسفید مانند فلزی فسفیدهای هستند. آفتزیوم عوامل عنوان به ی

میگیرند.قراراستفادهموردوتهیهطعمهوبالنکتپودر،قرص،مانندمختلفیاشکالبهمعموالکش،

ت این تماس اثر در افزود: دارو و غذا سازمان سالمت فراوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه یاررئیس هوا در موجود رطوبت با کیبات

کشاور گازمحصوالت که میشود آزاد فسفین گاز آلومینیومزی، فسفید دلیل همین به و بوده کشنده پایین غلظتهای در حتی گاز این است. سمی بسیار ی

میگیرد.قراراستفادهموردهاسولهدرغالتوبرنجمانندمحصوالتییرانباآفاتوحشراتبردنبینازولرکنتبرای

بسیا که است آن مهم بسیار نکته گفت: مروی موارد از بودهری حبوباتی یا غالت حاوی کیسههای از شده آزاد سمی گاز تنفس اثر در برنج قرص از ناشی گ

است.شدهیرنگهدالزمنداخلدرواستقرارداشتهبرنجقرصکیسهداخلدرآفات،دفعبرایندانسته،یادانستهکهاست

سازمان اعالم اساس بر افزود: منش قانونیبه مپزشکی به منجر تاخیر سالهای در برنج، قرص همان یا آلومینیوم فسفید سم کلی بطور ازرکشور، بیش گ

م800 موارد از نیمی از بیش است. شده هموطنانمان از کهرتن است واضح است. بوده برنج قرص از ناشی آفات دفع سموم با مسمومیت از ناشی میر و گ

تو چراکه شود. مشاهده نباید هم برنج قرص با مسمومیت مورد یک خزحتی و سالریع از و است ممنوع کشور سطح در سم این فروش و قرص1390ید

است.مجازاتمشمولآناستفادهوفروشویدرخواستشدهاعالمممنوعهکاالیارز،وکاالقاچاقبامبارزهستادجانبازبرنج

سال انتهای در داد: ادامه وزو1396وی شود برخورد جدی شکل به قاچاق سم این کنندگان عرضه با تا گردند درخواست قضائیه قوه رئیس از بهداشت یر

م در میدهند، قرار متقاضیان اختیار در را سمی ماده این شرافرادیکه سم کنندگان مصرف مسمومیت از ناشی ورگ قانونی عواقب و شوند محسوب یک

بپذیرند.راآنازناشیمجازات

مصرف از ناشی خطرات به نسبت ها خانواده توجهی بی و اطالعی بی و دارد وجود دسترس در همچنان برنج قرص قاچاق حاضر حال در داد: ادامه منش به

است.شدهگزارشآندرسماینازناشیگرمدنیاسطحدرکهباشدکشورهاییمعدودازیکیماکشورمتاسفانهکهاستشدهموجبسم،اینخانگی

کاربرد با محدود صورت به تنها آلومینیوم فسفید سم داد: ادامه دارو و غذا سازمان سالمت فراوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه رئیس
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نگهدازکشاور سیلوهای توسط مثال الزم مجوزهای اخذ از بعد تنها و صالح ذی کارشناسان نظارت تحت و ها فرموالسیون انواع سایر در حبوباتری، و غالت ی

نگهدا جهت سم این مصرف به کشاورزان تمایل علت به شود. می ناراستفاده اثر در و صنعتی نیمه یا خانگی مصارف در ویژه به محصوالت جامعهآی گاهی

طو به دارد؛ وجود کشور در سم این سیاه بازار و همسایه کشورهای از فرآورده این قاچاق سم، این تقاضای بسیارو در بازارریکه در سم این فروش موارد، از ی

است.شدهگزارشغیرقانونیوسیاه

عطا همچنین و نباتی آفات دفع سموم کننده عرضه های فروشگاه در برنج قرص یا آلومینیوم فسفید سم قرص فرم عرضه افزود: محسوبروی تخلف های، ی

دو های فرآورده است. مجازات مشمومل و شود عصارهرمی حاوی اکثرا شوند، می تولید و طراحی خانگی مصارف جهت که غالت دیگر و برنج آفات کننده

بی کامال هستند، آلومینیوم فسفید سمی ماده فاقد که آنجایی از اما شوند، معرفی برنج قرص یا سیر قرص نام با است ممکن و بوده طعام نمک و تالک سیر،

برای کشنده و سمی اثرات فاقد میشوند، شناخته گیاهی منشاء با برنج قرص عنوان به که ها قرص این رسند. می فروش به قانونی صورت به و بوده خطر

سنی رده در بیشتر ایران در برنج قرص با مسمومیت شود. می محسوب خطر بی انسان در آن مصرف و بوده قصد40تا20انسان به آنها بیشتر و بوده سال

بودهاند.خودکشی

میان از داد: ادامه از155520وی شده گزارش مسمومیت سال59مورد در کشور پزشکی علوم برنج1397،2253دانشگاه قرص با مسمومیت به مربوط مورد

که است. میان44.1بوده از شود. می شامل را ها مسمومیت کل از از95478درصد شده گزارش مسمومیت نیمه59مورد در کشور پزشکی علوم دانشگاه

شود.میشاملراهامسمومیتکلازدرصد2.1کهاست.بودهبرنجقرصبامسمومیتبهمربوطمورد1398،1157سالنخست

سال در گفت: منش تهرانربیشت1397به حوزه دانشگاههای به مربوط است، شده مراجعه ها بیمارستان به که برنج قرص از ناشی های مسمومیت تعداد ین

فیرو( و بهارلو لقمان، بیمارستان گیالن476)رگزشامل مازندران310مورد، شیراز207مورد، لرستان169، مشهد100، هرم97مورد، تب93گانزمورد، یزرمورد،

است.یرکمتمقادیرهادانشگاهدیگرومورد58ارومیهمورد،88اردبیلمورد،90

سازمان های گزارش اساس بر افزود: دارو و غذا سازمان سالمت فراوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه قانونیرئیس مپزشکی گرکشور

سال نخست ماه پنج در برنج قرص با مسمومیت از ناشی م1398،7.12های است. یافته افزایش گذشته سال در مشابه زمان به نسبت مردانردرصد در گ

م از نیمی و بوده زنان برابر کهردو است درحالی این است. بوده برنج قرص با تماس دلیل به آفات، دفع سموم از ناشی میرها و م29گ کل از ومیرردرصد گ

اند.بودهبرنجقرصبامسمومیتاثردرها،کرمحومخدرموادازناشیگرمگرفتندرنظربدونهامسمومیتازناشی

ت شایع کرد: خاطرشنسان قراروی بی اشتهایی، بی از عبارتند برنج قرص با مسمومیت بالینی های نشانه و عالیم تحرین پذیری، سریک گیجی، گیجه،ری،

تع رنگ، سیاه مدفوع یا و استفراغ موارد ای پاره در استفراغ، تهوع، شکمی، دردهای نفس، تنگی تعادل، عدم دوبینی، شدیدرلرزش، افت بیحالی، و ضعف یق،

خیز قلب، ضربان در اختالل قلبی، ده برون کاهش خون، بزرفشار زردی، کلیوی، های آسیب و اختالالت سیانوز، وریوی، تشنج رودهای، فلج طحال، و کبد گی

ش و باز - اسید تعادل در اختالل الکترولیتی، اختالالت خونی، اختالالت کبدی، آسیب حاد، تنفسی زجر نشانگان ها، رفلکس استوکاهش ممکن ضمن در ک.

شود.استشمامبیمارتنفسازگندیدهماهییاوسیربوی

م بیشتر افزود: منش خاللربه در میرها و م24تا12گ است. قلبی ایست از ناشی معموال و افتاده اتفاق مسمومیت اولیه ازرساعت بعد میر و ساعت24گ

نگهدا اینکه به توجه با گفت: وی است. کلیوی و کبدی نارسایی از ناشی تراغلب این نامناسب افزایشری با مرطوب، های مکان و نامناسب شرایط در کیب

آزادسا گزارشزاحتمال باشد. کشنده انسان در تواند می نیز کش آفت این از شده متصاعد سمی گاز استنشاق است، همراه ها قرص از فسفین سمی گاز ی

م از حاکی اخیر های سال در آمده بدست تدرهای استنشاق اثر در خانواده، اعضای یارگ و اتاق گوشه در برنج کیسههای داخل برنج قرص از حاصل گاز یجی

است.کودکدوخوابمحلمجاوراتاقدرحبوباتهایکیسهدرموجودبرنجقرصازحاصلگازیجیرتداستنشاقازناشیکودکانگرم

نگهدا از باید کلی طور به افزود: خودداروی جدا خانه در فرآورده این خری بودن غیرقانونی باال، سمیت به توجه با کرد. قرصری خانگی کاربرد و فروش و ید

برنج!قرصمصرفدارکوررانمازندروگیالنان،تهربرنج/قرصقاچاقس:فار|خبرخبرادامهادامه
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ت مهم کشور، در پیشگیربرنج جهت گام افزایشرین کش، آفت این با کشنده های مسمومیت بروز از وآی سم این خطرات از جامعه مردم عموم گاهی

هرخوددا از خری نگهدارگونه بکارید، و بارگیری تعمدی یا اتفاقی مسمومیت صورت در که شود می توصیه حال عین در است. خانگی مصارف جهت در آن ی

شود.منتقلبیمارستانبهوقتاتالفبدونبایدمصدومبرنج،قرص

پیام/انتهای

عصرایران،دیدهبانها،ینربرتنیوز،بهارنیوز،فانوسآنالین،جوانآنالین،جمجامآنالین،ایرانانتخاب،یرخبپایگاهبرنا/ایسکانیوز،تسنیم،یرگزارخبدیگر:منابع
نوسالمنیوز،تندرستنیوز،بهداشتخبرخودرو،آنالین،صبحانهالف،دانا،ق،رمشنیوز،فرداجوان،تابناکخبرآنالین،سال،شعارروزنو،آنالین،اعتمادشهروند،

)۰۸:۱۸-۹۹/۰۴/۰۷(حسرتبار239وهزار10است؛بیشترمراتببهکشورحوادثینرتلختجانباختگانتعدادازکروناقربانیانآمار

س10 میدهند. روزه صد عملکرد گزارش میرسند آن به وقتی رئیسجمهورها که است صد عدد مثل یکجورهایی است، خاص عددهای آن از پرستهایرهزار

اعتماد. رای جلسه برای بروند بودند، میل باب اگر تا میخورند محک روزه صد معموال هم و10وزارتخانهها است کثرت عدد صد، مثل هم نشانزهزار را یادی

میگوییم که این مثل این10میدهد، به عدد، این به رسیدهایم ما حاال نکرده. فایده و گفتهام را این بار بار10هزار صد نتیجه و دارد حرف عالم یک که هزار

مشمئ بوی میکند پیدا ربط کرونا به چون و است خودش در صد کردن مزضرب مرزرکننده از است روز سه کشورمان در کرونا قربانیان آمار میدهد. هزار10گ

م نمودارهای و میشوند اضافه عدد این به شدن، ویروس تسلیم و جهان این از فروبستن چشم با نفر اندی و صد روز هر و گذشته دررنفر کرونایی میر و گ

از نه نمیترسد، وضع این از اما کسی میدارند. نگه صعودی را م10کشور مرهزار نمودارها. ماندن صعودی از نه و رشد به رو خوشرگ همسایه برای شاید گ

د امروز تا چون هم شاید فقطاست، شترش و نزده را ما خانه حدتیِر و شدت همان با است، نزدیکی همین ولی کرونا ندارد. ترس خوابیده، دیگران خانه ِدر

م حتی خطرناک، و کشنده اندازه همان به بود، پیش سال بهمن غرکه جادهای، تصادفات هواپیما، سقوط از مرگبارتر جورواجور و هوا آلودگی شدگی، کهرق گ

گ دندان به حسرت انگشت همهشان از همهمان و شده تجربه کشورمان در حال به اشکزتا گاهی و و10یختهایم.ریدهایم کهرم239هزار کرونا از ناشی گ

ساعت بز2تا کلمه واقعی معنی به شده ثبت کشورمان در دیروز تراربعدازظهر و درفشیپورژگ ورزشگاه که این مثل سمبلیک مقایسهای منظر از است، یک

یا شود، خالی و پر بار پنج ورزشگاه2000تهران بسته درهای پشت بمانند دست به بلیت چی8000نفر راستی دستگردی. شهید بازنفره کرونا قربانیان نمانده ی

ورزشگاه صندلیهای میروند پیش روزها این که با12سرعتی آرارات ورزشگاه به برسد نوبت وقت آن و کنند پر هم را تهران اکباتان نفره صندلی.15هزار هزار

534

م تعداد کروناییراین نوروز برای جادهها در میر و نوروزریکجور99گ چون بود، مثبت خب98کورد اجبارکه کاهش و کرونا از چیزری همه و نبود سفرها ی

شد.عزاخانوادههایشانعیدوباختندجانتصادفاتدرنفر914میگذشتتکرارمداربرداشت

فروردین کل سازمان99در آمار روایت به قانونینیز نوعی823کشورپزشکی نیز این که جانباختهاند جادهای تصادفات در آماررنفر با مقایسه در است کورد

ماه یک این در که قبلش م1242سال پای به تلخ آمارهای این از هیچکدام اما بودند، داده دست از جادهها در را جانشان نمیرسدرنفر کرونایی میرهای و گ

طو چیربه امسال نوروز در جادهای حوادث جانباختگان تعداد که مزی آمارهای بقیه کوچکی است. کشور در کرونا قربانیان یکبیستم حدود میرهایری و گ

میآید.چشمبهنگاهیکدرنیزجادهای

1275
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ف تعداد آراین در فرورفتن آخر دست و شدن ناامید و دوختن ساحل به چشم خواستن، کمک کشیدن، غیاد و بیرحم کهرِب البته صد و تلخ که البته قشدن

بهز است متعلق آمار این است. سال12یاد غ98ماه عنوان به سال فصل چهار در مرکه با مقایسه در ولی شده، ثبت رسمی آمارهای در میرهایرقشدگی و گ

غ است. کوچک واقعا کرونا از قربانیرناشی کرونا از کمتر برابر هشت فعال گذشته سال طول در کشورمان در مواردش گستردگی و دلخراشی همه با قشدگی

است.گرفته

1854

سال در سوخته انسان تعداد این عف98حال تسلیم و سوختن بس. و میفهمند خودشان فقط مررا بدتریت شدن بهرگ سالم جان و است مردن نوع ین

تلخت از یکی آن از سالردربردن کند. تجربه میتواند انسان یک که حاالتی م98ین با بود مصادف سوزناکرکه سوختن1854گ شکلهای از یکی به ایرانی

م آمار با مقایسه در چیزراما که است سالی گفت باید کرونا از ناشی میرهای و بهزگ کرونا ورود از که ماهی چهار در ایرانیان است. نداشته چنته در یادی

مردهاند.است،گرفتهقربانییکسالدرسوختگیکهآنچهازبیشبرابرپنجمیگذردکشور

1363

عرضدرفقطهمآننژاکسیکمبودوسوختگیقگرفتگی،ربسخت،جسماصابتبلندی،ازسقوطتعداداین

سال9 کا98ماه برای بهخصوص است، آنهاست.ردلهرهآور به مربوط آمارها این که م1363گران آمارمورد بهخودیخود کار حوادث از ناشی نقدرگ قابل ی

م به مربوط که آمار این اما تاخت، خیلیها به میشود آن بهواسطه که دررگهایراست داده نف9خ هزار ده آمار به ربطی هیچ است بهرماه مبتالیان ی

ندارد.ماهچهارعرضدرکرونا

است.گرفتهقربانیکشورماندرکارحوادثازبیشتربرابر5/7لحظهاینتاکرونامیدهدنشانآماردواینمقایسه

176

پ به مربوط آمار است، تازه حافظهمان در هنوز تلخ آمار شدنراین آسمانی و شدن ا176پر هواپیمای که پارسال دی آسمان. در فونفر کرد سقوط یادرکراینی

بعدیاش مسائل و اتفاق این شمایل و شکل به نشود. سرد و بماند داغ همچنان مدید مدتهای تا داغ این شاید و نشود شنیده که نبود نقطهای از واحسرتا

ندارکا عمومیری افکار بغل به غم زانوی و دهد تکان را جهان میتواند هواپیما سقوط مثل هولناک حادثه یک اگر بگوییم میخواهیم مقایسه مقام در ولی یم،

ندهد.بغلبهنیزغمیزانویقضاازوبزندرقمکشوراینبرایگرمتوانستهسقوطآنازبیشتربسیارکروناولیبدهد،

توانسته کرونا مرموز ویروس امروز ا58تا هواپیمای سقوط از بیشتر موبرابر تارکراینی سقوطهای همه حال شامل وضع این که کند ثبت دررگ هواپیما یخی

آم ناو حمله از میشود، نیز بالمنارکشورمان غول برخورد تا گرفته کشورمان هواپیمای به کزیکایی و دنا و کوه سفید با آسمان کهرع هواپیماهایی همه و کس

گذاشتهاند.جابهتلفات1303همرویوکردهاندسقوطفنینقصوسانحهعلتبهاخیرسال40در

784

من سالوپای آمارهای و باشد وسط که من98کسیدکربن بیبوی و بیرنگ نامرئی، گاز پارسال میرسیم. عدد این به شود مرور روزهایوکه موذیانه کسیدکربن

شد.رهنمونباقیشاندیاربهآخردستوکردتاروتیرههموطن784برایراسالسرد

که آنچه با مقایسه در ولی میگیرد، نشأت فرهنگی ضعف و ایمنی نکات به بیتوجهی از فقط و فقط و است چشمپوشی غیرقابل و درشت عدد این گرچه

گرفت.یزبابهراایرانیانجانکروناازکمتربرابرسیزده،98سالماه12درکشندگیاشهمهباکسیدکربنومناست.مختصرکرد،ماباکرونا

437

آخ ولی نباشد، کرمانشاه زلزله حقیقت همه راوی شاید آمار آبانراین در طبیعت انقالب این قربانیان شده بهروز آمار بسیا96ین واقعه روز در ازراست. ی

گلهزاوباباجانیثالثین،رقصرشیذهاب،پلرساهالی
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شد.تسلیمینرآفجانبهجانیشده،ویرانخانههایازیربسیادروشدندخرابخانه

بهشدت استان این در اتفاقا که کرونا با مقایسه در اما میشود، احساس نیم و سال دو از بعد هنوز اقتصادیاش و اجتماعی پسلرزههای که کرمانشاه زلزله

است.داشتهکشندگی19-کوویدیکبیستمفعالکرمانشاهمهیبزلزلهگفتمیشودشدهاست.منجرگرمبهکمترمراتببهاستتازوتاختمشغول

100

کودکان ایران، کرونای جدید کانون در میدهد نشان هم چون دانست، کشور کرونایی بد خبرهای از یکی باید را کرونا به خوزستانی کودک تعداد این ابتالی

است.غلطبنوبیخازیرباودارندمصونیتکرونابهنسبتکودکانکهفرضیهاینمیکندثابتهموآسیباندمعرضدر

س چون است، جدی خطر حال این با است. خوب اکثرشان حال اما شدهاند، آلوده ویروس این به کودک صد که این با خوزستان در خوشبختانه پرسترالبته

م خوزستان پزشکی علوم بیماردانشگاه بوده ماهه شش نوزادی که جانباختگان از یکی است گفته و کرده تایید را مبتال کودک سه است.رگ داشته زمینهای ی

20

حدود میدهد نشان که میزند حرف مطالعاتی از که است تهران در کرونا با مقابله ستاد فرمانده زالی، علیرضا گویندهاش کنید. دقت خوب آمار این به

ابتال.بهباقیماندهپنجمچهاربودنمستعدوکرونابهشهراینمردمیکپنجمابتالییعنیاینشدهاند.مبتالکرونابهبهحالتاتهرانمردمدرصد20

منطقه امروز که4تا کروناییت900تهران دارد جمعیت نفر منطقهرهزار آن از پس و بوده تهران نقطه بیشت800که2ین که مناطقی دارد. جمعیت نفر ینرهزار

بودهاند.5و4،14،2مناطقترتیببهنیزداشتهاندرایربیمااینازناشیمیروگرم

بیشت که مناطقی مردم حتی نمیترساند، را کسی اول هفتههای و روزها اندازه به نقاط سایر در نه و مناطق این در نه کرونا اما حال این تقدیمربا را قربانی ین

کردهاند.

تازهترم در (ایسپا) ایران دانشجویان افکارسنجی خردادرکز در خود بررسی که99ین رسیده نتیجه این به22به ابتال نگران متوسط شدت با تهران مردم درصد

عوض در و هستند چی37کرونا کاذب شجاعت این نتیجه که ندارند بابت این از ترسی رنگزدرصدشان و بهداشتی پروتکلهای نکردن رعایت بهجز نیست ی

است.یربیماتشدیدمقدمهکهیکیزفییرفاصلهگذاباختن

)۲۰:۰۶-۹۹/۰۴/۰۷(برنجقرصباخودکشیصدردرتهرانهستند؟؛برنجقرصازاستفادهکوردارراستانهاکدام

مازندران و گیالن تهران، گفت: و کرد اشاره برنج قرص قاچاق به دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای اطالعرسانی و منطقی مصرف و تجویز گروه رئیس

هستند.برنجقرصمصرفکوردارر

دارو و غذا سازمان سالمت، فرآوردههای مصرف پایش و نظارت دفتر سالمت فراوردههای اطالعرسانی و منطقی مصرف و تجویز گروه رئیس بهمنش، یسنا

کشاور مصارف برای آفات دفع سموم از منطقی و علمی صحیح، استفاده طزگفت: از محصوالت کیفی و کمی افزایش باعث نقشری، و شده آفات نابودی یق

انواع بروز به منجر میتواند سموم این از نادرست استفاده که کرد توجه باید البته داد: ادامه وی دارد. انسان نیاز مورد غذای تامین راستای در مهمی بسیار

آلودگیهای بروز یا و انسان در مزمن و حاد جانوزمسمومیتهای و گیاهی گونههای نابودی و عواملریستمحیطی از گروه یک افزود: بهمنش شود. مفید ی

بخشی اثر علت به که آفات قرازدفع استفاده مورد ایران جمله از جهان، کشورهای از برخی در کش جونده عنوان به ارزان قیمت و فسفیدهایریاد گرفتهاند،

منیزفل فسفید و کلسیم فسفید روی، فسفید آلومینیوم، فسفید مانند فلزی فسفیدهای هستند. مختلفیزیوم اشکال به معموال آفتکش، عوامل عنوان به ی

میگیرند.قراراستفادهموردوتهیهطعمهوبالنکتپودر،قرص،مانند
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ت این تماس اثر در افزود: دارو و غذا سازمان سالمت فراوردههای اطالعرسانی و منطقی مصرف و تجویز گروه رئیس فارس، گزارش موجودربه رطوبت با کیبات

کشاور محصوالت یا هوا گازدر که میشود آزاد فسفین گاز فسفیدزی، دلیل همین به و بوده کشنده پایین غلظتهای در حتی گاز این است. سمی بسیار ی

کنت برای انبارآلومینیوم آفات و حشرات بردن بین از و مهمرل بسیار نکته گفت: وی میگیرد. قرار استفاده مورد سولهها در غالت و برنج مانند محصوالتی ی

بسیا که است مرآن موارد از ندانسته،ری یا دانسته که است بوده حبوباتی یا غالت حاوی کیسههای از شده آزاد سمی گاز تنفس اثر در برنج قرص از ناشی گ

است.شدهیرنگهدالزمنداخلدرواستقرارداشتهبرنجقرصکیسهداخلدرآفات،دفعبرای

سازمان اعالم اساس بر افزود: قانونیبهمنش مپزشکی به منجر تاخیر سالهای در برنج، قرص همان یا آلومینیوم فسفید سم کلی طور به ازرکشور، بیش گ

م800 موارد از نیمی از بیش است. شده هموطنانمان از کهرتن است واضح است. بوده برنج قرص از ناشی آفات دفع سموم با مسمومیت از ناشی میر و گ

تو چراکه شود. مشاهده نباید هم برنج قرص با مسمومیت مورد یک خزحتی و سالریع از و است ممنوع کشور سطح در سم این فروش و قرص1390ید

خ و است شده اعالم ممنوعه کاالی ارز، و کاال قاچاق با مبارزه ستاد جانب از انتهایربرنج در داد: ادامه وی است. مجازات مشمول آن استفاده و فروش و ید

رازو1396سال سمی ماده این که افرادی و شود برخورد جدی شکل به قاچاق سم این عرضهکنندگان با تا کردند درخواست قضائیه قوه رئیس از بهداشت یر

م در میدهند، قرار متقاضیان اختیار شردر سم مصرفکنندگان مسمومیت از ناشی بپذیرند.رگ را آن از ناشی مجازات و قانونی عواقب و شوند محسوب یک

مصرف از ناشی خطرات به نسبت خانوادهها بیتوجهی و بیاطالعی و دارد وجود دسترس در همچنان برنج قرص قاچاق حاضر حال در داد: ادامه بهمنش

م دنیا سطح در که باشد کشورهایی معدود از یکی ما کشور متاسفانه که است شده موجب سم، این است.رخانگی شده گزارش آن در سم این از ناشی گ

کاربرد با محدود صورت به تنها آلومینیوم فسفید سم داد: ادامه دارو و غذا سازمان سالمت فراوردههای اطالعرسانی و منطقی مصرف و تجویز گروه رئیس

نگهدازکشاور سیلوهای توسط مثال الزم مجوزهای اخذ از بعد تنها و صالح ذی کارشناسان نظارت تحت و فرموالسیونها انواع سایر در حبوباتری، و غالت ی

نگهدا جهت سم این مصرف به کشاورزان تمایل علت به میشود. ناراستفاده اثر در و صنعتی نیمه یا خانگی مصارف در ویژه به محصوالت وآی جامعه گاهی

طو به دارد؛ وجود کشور در سم این سیاه بازار و همسایه کشورهای از فرآورده این قاچاق سم، این بسیارتقاضای در که بازارری در سم این فروش موارد، از ی

است.شدهگزارشغیرقانونیوسیاه

عطا همچنین و نباتی آفات دفع سموم عرضهکننده فروشگاههای در برنج قرص یا آلومینیوم فسفید سم قرص فرم عرضه افزود: محسوبروی تخلف یهای،

دو فرآوردههای است. مجازات مشمومل و سیر،رمیشود عصاره حاوی اکثرا میشوند، تولید و طراحی خانگی مصارف جهت که غالت دیگر و برنج آفات کننده

بیخطر کامال هستند، آلومینیوم فسفید سمی ماده فاقد که آنجایی از اما شوند، معرفی برنج قرص یا سیر قرص نام با است ممکن و بوده طعام نمک و تالک

انسان برای کشنده و سمی اثرات فاقد میشوند، شناخته گیاهی منشاء با برنج قرص عنوان به که قرصها این میرسند. فروش به قانونی صورت به و بوده

سنی رده در بیشتر ایران در برنج قرص با مسمومیت میشود. محسوب بیخطر انسان در آن مصرف و خودکشی40تا20بوده قصد به آنها بیشتر و بوده سال

میان از داد: ادامه وی از155520بودهاند. شده گزارش مسمومیت سال59مورد در کشور پزشکی علوم با1397،2253دانشگاه مسمومیت به مربوط مورد

که است. بوده برنج میان44.1قرص از میشود. شامل را مسمومیتها کل از از95478درصد شده گزارش مسمومیت کشور59مورد پزشکی علوم دانشگاه

میشود.شاملرامسمومیتهاکلازدرصد2.1کهاستبودهبرنجقرصبامسمومیتبهمربوطمورد1398،1157سالنخستنیمهدر

سال در گفت: تهرانربیشت1397بهمنش حوزه دانشگاههای به مربوط است، شده مراجعه بیمارستانها به که برنج قرص از ناشی مسمومیتهای تعداد ین

فیرو( و بهارلو لقمان، بیمارستان گیالن476)رگزشامل مازندران310مورد، شیراز207مورد، لرستان169، مشهد100، هرم97مورد، تب93گانزمورد، یزرمورد،

است.یرکمتمقادیردانشگاههادیگرومورد58ارومیهمورد،88اردبیلمورد،90

سازمان گزارشهای اساس بر افزود: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای اطالعرسانی و منطقی مصرف و تجویز گروه قانونیرئیس مپزشکی گهایرکشور

سال نخست ماه پنج در برنج قرص با مسمومیت از م1398،7.12ناشی است. یافته افزایش گذشته سال در مشابه زمان به نسبت دوردرصد مردان در گ
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م از نیمی و بوده زنان کهربرابر است درحالی این است. بوده برنج قرص با تماس دلیل به آفات، دفع سموم از ناشی میرها و م29گ کل از میرردرصد و گ

بودهاند.برنجقرصبامسمومیتاثردرکها،رمحومخدرموادازناشیگرمگرفتندرنظربدونمسمومیتهاازناشی

شایعت کرد: خاطرنشان بیقراروی بیاشتهایی، از عبارتند برنج قرص با مسمومیت بالینی نشانههای و عالیم تحرین سریکپذیری، گیجی، لرزش،ری، گیجه،

تع رنگ، سیاه مدفوع یا و استفراغ موارد پارهای در استفراغ، تهوع، شکمی، دردهای نفس، تنگی تعادل، عدم فشارردوبینی، شدید افت بیحالی، و ضعف یق،

خیز قلب، ضربان در اختالل قلبی، ده برون کاهش بزرخون، زردی، کلیوی، آسیبهای و اختالالت سیانوز، کاهشریوی، و تشنج رودهای، فلج طحال، و کبد گی

ش و باز - اسید تعادل در اختالل الکترولیتی، اختالالت خونی، اختالالت کبدی، آسیب حاد، تنفسی زجر نشانگان سیرورفلکسها، بوی است ممکن ضمن در ک.

م بیشتر افزود: بهمنش شود. استشمام بیمار تنفس از گندیده ماهی یا خاللرو در میرها و ناشی24تا12گ معموال و افتاده اتفاق مسمومیت اولیه ساعت

م است. قلبی ایست ازراز بعد میر و نگهدا24گ اینکه به توجه با گفت: وی است. کلیوی و کبدی نارسایی از ناشی اغلب ترساعت این نامناسب درری کیب

آزادسا احتمال افزایش با مرطوب، مکانهای و نامناسب آفتکشزشرایط این از شده متصاعد سمی گاز استنشاق است، همراه قرصها از فسفین سمی گاز ی

م از حاکی اخیر سالهای در آمده بدست گزارشهای باشد. کشنده انسان در میتواند تدرنیز استنشاق اثر در خانواده، اعضای قرصرگ از حاصل گاز یجی

م یا و اتاق گوشه در برنج کیسههای داخل تدربرنج استنشاق از ناشی کودکان مجاوررگ اتاق در حبوبات کیسههای در موجود برنج قرص از حاصل گاز یجی

است.کودکدوخوابمحل
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)۰۴:۵۱-۹۹/۰۴/۰۸(خروشانامواجدرخاموشنالههایوشدگیقرغ

بر افزون ساله همه مف90تابناک/ اوقات داشتن و شنا هدف با تابستان فصل مسافران و گردشگران شمالیردرصد استانهای به خزر سواحل کنار در ح

د امواج به تن هوا شدن گرم با که گذشته روز چند قربانیان از گروه نخستین اما میکنند، سفر بینرکشور را دغدغههایی و دلهره گذشته همچون سپردند، یا

است.آوردهپدیدگردشگران

شمار سال هر گرما فصل فرارسیدن گردشگزبا برای کشور سراسر از هموطنان از سواحلریادی از استفاده و کوه دامنه در استراحت و دزی بهریبای خزر یای

ندارند.همراهبهخوشیخاطرهخانهبهگشتزبادرآنهابرخیکهکنندمیسفرگلستانوگیالنمازندران،هایاستان

د خروشان امواج صدای در هاست سال داغدار، های خانواده ناله رهگذر این تاردر رسد نمی مسئوالن گوش به ها ناله این گویا شود، می خاموش خزر یای

پیشگی برای را الزم تمهیدات و تدابیر جدی طور غربه شاهد دیگر تا کنند اتخاذ سوانح این بروز از استانری بومی شهروندان یا و تابستانی مسافران شدن ق

ندهند.قرارخطرمعرضدرراخودجانممنوعهمناطقدرشناازپرهیزباوکردهتوجههشدارهابههمگانونباشیمیارددرشمالیهای

غ بیشتر سن دهد می نشان ها دربررسی شدگان حدودرق در عمده طور به خزر جماعت20یای درباره آموزشی کار است قرار اگر که معنی این به است سالگی

باشد.داشتهیربیشتعمقوشدتدارندقرارسنیمحدودهایندرکهافرادیمورددربایدگیردصورتشمالیهایاستانتابستانیمسافرانوگردشگر

غ رسمی های گزارش طربراساس اصطالح به که مناطقی در شدگی سارق سالم های دزح گردشگرانری و تابستانی مسافران آنکه یا نیامده در اجرا به آنجا در یا

افتد.میاتفاقبیشتراند،رفتهیاردبهشنابرایممنوعهساعاتدر

تف و ورزش این شرایط با بودن آشنا نا ممنوعه، مناطق در شنا اورژانس، و احمر هالل در امدادرسان های دستگاه درمسئوالن در بهریح نکردن توجه و یا

دانند.میخزریایرددرتابستانیمسافرانوافرادشدنقرغاصلیعللازراامدادینیروهایوینرماموهشدارهای

ط آغاز با و ماه خرداد ابتدای ساراز سالم دزح جمعهری روز تا استان سواحل در غ160خرداد،30یا مازندران سواحل در تعدادرنفر این از که اند شده 138ق

بودند.نزنفر22ومردنفر

جا سال باختگان جان تمامی که دهد می نشان آمده دست به اطالعات کهرهمچنین بودند افغانی اتباع نفر دو و تهرانی شهروند دو شامل غیربومی افراد ی

باختند.جانوشدهقرغنمکآبرودساحلدرپیشهفتهافغانیاتباع

غ در بقا «زنجیره با کشور شمالی های استان به ورودی تابستانی گردشگران و مسافران آیا راستی به پیشگیراما «چرخه و شدگی» غرق از آشنا»ری شدگی ق

دارد!ماندنزندهشانسدهند،انجامرایرزکارهایاستشدنقرغحالدریاشدهقرغکهفردیبرایاگرکهاندکردهفکراینبهبحالتاآنهاآیاهستند؟

خوبی به مردم بیشتر هستند آشنا نجات و امداد همگانی های آموزش و اولیه های کمک با آن مردم که یافته توسعه کشورهای ویژه به دنیا جای همه در

غ در بقا زنجیره که دانند غرمی دچار فرد یک های نشانه که اند فراگرفته خوبی به آنها چیست. شدگی کمکرق بلند صدای با و داده تشخیص را شدگی ق

غ فرد باید که دانند می آنها خاربخواهند، آب از و داده نجات را شده هایرق انسان از گروه این ، نیاندازند) خطر به را خود زندگی که شرطی (به کنند ج

غ محض به که دانند می آماده غرجامعه فرد برای باید که اند گرفته فرا آنها بگیرند، تماس امدادی نیروهای یا اورژانس با فورا" باید انسان یک شدن قرق

ش دستگاه وجود صورت در باید که دانند می آنها دهند، انجام باید ندارد نبض و تنفس فرد که هنگامی را قلبی ماساژ و مصنوعی تنفس ازوشده خودکار ک

غ فرد و کنند استفاده آشنارآن آموزشی مفاهیم این با کشورمان مردم آیا راستی به کنند، منتقل بیمارستانی و درمانی مراکز به حیاتی اقدامات برای را شده ق

هستند؟

ش برای که سفرهای دردر در نجات و جستجو سیالب، در نجات و امداد آموزشی های دوره در درکت در بقاء و فارسریا خلیج حاشیه کشورهای از برخی به یا

مدی امر در دخیل مسئولین بودم، کرده پیشگیرمسافرت چرخه های آموزش مردم عموم و گردشگران برای کشورها این سوانح و حوادث غریت از شدگیری ق
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طو به کردند می اجرا مجاررا فضای جمعی، های رسانه در که ضروزی کارهای خود سواحل و پیشگیری و حفاظت غری از آموزشری همگان به را شدگی ق

تف و فعالیت برای که خواستند می همگان از و دادند برنامهرمی آب در درزیریح که کودکانی از مراقبت تبلیغی ها برنامه این از یکی باشند؛ داشته قبلی ی

آنان دیگر برنامه بود، قایقرانان و ای حرفه غیر شناگران کودکان، تن به نجات جلیقه پوشاندن دیگر کار بود. هستند، شنا و تنی آب مشغول یا و آب نزدیک

غ غربرای ناجیان حضور با و شده حفاظت و سالم مناطق در شنا افراد نشدن غرق برای ها آموزش اینگونه از کشورمان در هم ما آیا بود. درریق افراد نشدن ق

یم؟رداآننظایروخزریایردسواحل

شدگیقرغهاینشانه

غ های نشانه با تابستانی مسافران و مردم غرآیا هنگام که دانند می و هستند آشنا شدگی آیارق است؟ آب سطح با سطح هم فرد دهان انسان یک شدن ق

غ هنگام که دانیم عقبرمی به فرد سر دانیم می آیا است؟ دوخته چشم ساحل به شخص دانیم می آیا گیرد؟ می قرار آب در عمودی صورت به بدن شدگی ق

زند؟میپاودستنردبانیصورتبهشخصدانیممیآیااست؟شدهخم

نباشیم؟شدنقرغخطردرتاکنیمکارچه

ج که دانند می تابستانی مسافران و مردم غرآیا سبب تواند می هم آب عمق کم حتی اما پرشتاب، مریان و شدگی بدونرق که دانند می آنان آیا شود؟ گ

ه شنا فنون باشد؟رکسب خطرناک سال و سن کم کودکان برای توند می عمق کم راکد آب که دانند می آنان آیا شوند؟ پرعمق نواحی وارد و کنند شنا نباید گز

ط و حفاظت تحت مناطق در که دانند می آنان سارآیا سالم های پیشگیزح برای که دانند می آنان آیا کنند؟ شنا باید غری از ازری باید کودکان شدگی ق

ه نباید که دانند می آنان آیا کنند؟ استفاده نجات میرجلیقه آنان آیا بزنند؟ شیرجه ندارند، دقیقی اطالع عمقش از یا بینند نمی را آن کف که آبی داخل گز

غ به کمک برای که شماردانند با اش فاصله که بهتزیقی است سمتریاد به آن پرتاب و طناب سر به تیوپ الستیک یا طناب، کیسه مثل وسیله بستن کار ین

است؟یقرغ

هوایی و آب وضعیت از شنا، آزاد مناطق در شنا به اقدام از قبل سواحل کنار در حضور هنگام آن نظایر و گردشگران مسافران، مردم، دنیا جاهای بیشتر در

پیشگی برای و کنند بررسی شنا به اقدام از پیش را آب دمای حتما باید کردن شنا برای که دانند می خوبی به آنان شوند، می شرمطلع از مدتوی اگر دمایی ک

خودداز سرد آب به ناگهانی شدن وارد از اند مانده آفتاب در باریادی هنگام اند گرفته فرا آنان کنند، دزی امواج از کودکان آنهاری به که چرا نشوند، غافل یا

بز امواج گاه که اند داده بزرآموزش همراهی بدون کودکان که دهند اجازه نباید دانندکه می خوبی به آنان رسند، می هم ساحل های ماسه به واردرگ گترها

باشند.بچهمراقببایدهارودخانهکناروسواحلدراتراقهنگامکهدانندمیخوبیبهوشوندآب

غ دچار فرد با برخورد در که اند گرفته فرا خوبی به دررآنها جسم یا و شاخه یک بلند، چوب یک جارو، بلند دسته از دارند، او با کمی فاصله اگر شدگی ق

د یعنی سفید پرچم رفتن باال و احتزار که دانند می خوبی به آنان کنند، استفاده ساردسترس سالم مناطق در سفید (پرچم آزاد کردن شنا و آرام دزیای یاری یا

غ ناجیان که کهرمناطقی دانند می و هستند شنا خطرناک و ممنوع مناطق دهنده نشان قرمز و سیاه های پرچم رفتن باال و شود) می نصب دارند، حضور یق

کنند.پرهیزخطرمنطقهدرشناازبایدقرمز،وسیاهپرچمدیدنبایزانشانزعوخودایمنیحفظبرای

آخ درطبق اطالعات مدیرین امر در دخیل های سازمان سوی از غریافتی سوانح و حوادث مریت دلیل سومین شدگی ساالنهرق و است جهان در میر و گ

گیرد.میقربانینفر400000

غ فرد فورنجات بسیار اقدام یک شده میشودرق محسوب نجاتزی دقیقه نخستین در زندگی احتمال از95یرا پس که است به6درصد درصد25دقیقه

بود.خواهددرصد3تنهادقیقه8بهرسیدنباومییابدکاهش

چست؟شدگیقرغ

مجار«غ به آب ورود و غوطهورشدن نتیجه در تنفس اختالل فورقشدگی» نجات عدم درصورت که است تنفسی بری اختالالت به منجر مغری وزگشتناپذیر ی
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غرم میشود. جرگ اگر شود. می ایجاد آب معموال مایع در رفتن فرو وسیله به که است تنفسی اختالل یک شدگی کمبودرق گردد تنفسی مجرای وارد آب یان

کهژاکسی کسی که نکنید فکر گاه هیچ گردد. می اختالل دچار بدن سیستم و افتد می اتفاق بدن های بافت در ماندهزن آب دقیق(یر چند برای حتمهحتی ًا)

اند.ماندهزندهاست،گذشتهسردآبدرماندشانآبیرزکهدقیقه20ازبعدافرادازبعضیاست.مرده

قشدگیرغعللینرشایعت

مغ ضربه سرد، آب با ناگهانی تماس علت به است ممکن که سنکوپ آب، استنشاق و بلع و رفتن شزفرو آب، به ورود زمان در آلروی گاژک یا گزش گزفتگیزیک،

آیدبوجودتنفسییاایستقلبیی،رهوشیادستدادنازکمعمق)،آبدرحتی(وحشتحیوان،

د رودخانه، استخر، کنار دیگر مراقب بدون کودکان کردن صررها مانند جسمانی مشکالت شنا، هنگام یا قبل الکل مصرف آن، نظایر و شناگرانریا بیتوجهی ع،

است.شدگیقرغعللینرتشایعازقلبیویزمغعارضههایومحلیپرخطرمناطقبه

قلبیویزمغعارضههای

هوشیارغ دادن دست از موجب ازرقشدگی پس ب30ی آسیبهای به منجر بکشد طول دقیقه سه حدود اگر و میشود مغرثانیه ناپذیر خواهدشد.زگشت ی

میشود.عروقی-قلبیایستوقلبیتمراختالالتموجبنیزنژاکسیازمحرومیتمییابد.افزایشسردآبدرعوارضاین

یویرعارضههای

به آب مویرورود و ها سلول به آسیبهایی دارد.رگهایریهها پی در سطحرِدمِایوی در گرفتگی همچنین است. تنفسی گازهای تبادل در تداخل عامل یوی

«غ حالت این به خواهدشد. آب فرورفتن از مانع که میشود ایجاد بارحنجره غرقشدگی زمان در همچنین میشود. گفته خشک» حجمریههای قشدگی

میکند.وخیمترراشرایطکهشودواردتنفسییرمجابهوبیایدباالاستممکناحیااقداماتزماندرکهمیشودمعدهواردآبیادیز

ایمنشنایبرایپیشگیرانهنکات

پیشگی غربرای از حتمری شدن بگیق یاد شنا ماهرًا شناگر اگر همیشهرید. نشوید. دور همراهانتان از شنا هنگام در نشوید. نزدیک عمیق مناطق به نیستید، ی

حتم کودکان باشید. همراه یک با کردن شنا بزهنگام یک همراه به غرًا که کنید شنا مناطقی در فقط کنند. شنا هرگتر دارند. حضور نجاتها دروغریق به گز

غ به هرتظاهر نکنید. شدن مناطقرق در نکنید. شنا استخر طول در نشوید. غافل آب در دیگران وضعیت از کردن شنا هنگام نکنید. شنا سرد بسیار آب در گز

نشوید.دورترکردهاندتعیینکارشناسانکهاندازهایبهیاردسواحلازکنید.یرخودداآببلعازحتیاالمکانکردنشناهنگامنکنید.شناناشناخته

د در کردن شنا نجاتغراز توصیههای به کردن شنا هنگام کنید. پرهیز است طوفانی شرایط هنگامیکه هریا کنید. توجه آنریق عمق از که محلی داخل به گز

ندا دقیق ضروراطالع آب به ورود از بعد و قبل بدن شوی و شست فردی، بهداشت رعایت دیگران، و خود سالمت حفظ برای نزنید. شیرجه برایرید، است. ی

قرمرگیوجل از هزی کنید. استفاده شنا عینک از چشم، سوزش و درری ماندن بهقصد خودزگز از حفاظت برای ندهید. انجام بازدم و دم اندازه از بیش آب، یر

پیشگی برای باشید. داشته همراه به کمکی وسایل شنا غرهنگام از چیری یا بجوند آدامس شنا هنگام به ندهید اجازه کودکان به شدن جویدنزق بخورند. ی

ید.ربگیدوشآبازآمدنبیرونازپسبالفاصلهیهاربیماازیرپیشگیشودبرایخفگیباعثاستممکنشناموقعخوردنیا

شدهقرغفردیرگیرقراوضعیت

را او باید امکان صورت در دهد، نمی نشان خود از واکنشی فرد اگر داد. انجام را احیاء عمل تا خوابانده پشت به را او باید شده، قلبی ایست دچار فرد اگر

ب فرد است الزم اگر باشد. داشته وجود استفراغی مواد خروج امکان که شود داشته نگه ای گونه به سر و خواباند پشت آسیبربه باید امدادگر شود گردانده

بدهدراگردننخاعاحتمالی

اولیههایکمک

او باید امکان صورت در دهد، نمی نشان خود از واکنشی فرد اگر داد. انجام را احیاء عمل تا خوابانده پشت به را او باید است، شده قلبی ایست دچار فرد اگر
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ب فرد است الزم اگر باشد. داشته وجود استفراغی مواد خروج امکان که شود داشته نگه ای گونه به سر و خواباند پشت به آسیبررا باید امدادگر شود گردانده

کرد.جرخاآبازبلندطنابیاالوارتکهنجات،حلقهقبیلازوسائلیکمکبهراویابتدابایدشده،قرغفردبامواجههبدهددرراگردننخاعاحتمالی

مستقیم تواند می فرد زمانی غتنها نجات آموزشی دوره خود که کند مصدوم نجات به اقدام غرًا امکان که چرا باشد، گذرانده را فاقدریق فرد یک شدن ق

است.یادزبسیارصالحیت،

غ فرد که ازروقتی را شده آوزق می بیرون آب غریر فرد که کنید سعی حال همین در و کنید دهان به دهان تنفس به شروع یارید، ساحل سمت به را شده ق

بب خارخشکی برای را وقت نباید کرد. پاک شن و الی و گل از را وی دهان ابتدا آب، از بیهوش مصدوم خروج از پس بالفاصله باید ازرید. آب کردن هارج یه

خا برای تالش داد هدر معده ضرورو هوایی مجراهای از آب کردن گرددرج هوایی راه شدن بسته باعث خود و شده استفراغ باعث است ممکن و نیست ی

قلبی احیای عملیات سرعت به نداشت قلب ضربان و تنفس مصدوم که صورتی در باشد. داشته همراه به احشایی و عروقی های آسیب است ممکن همچنین

کنید.شروعرا)CPRیوی(ر

غ افراد عملیاتراحیای طی اگر کرد. ارائه مصنوعی تنفس باید احیاء در قدم نخستین عنوان به و باشد تنفسی مجراهای داشتن نگه باز شامل باید شده ق

فور کرد، استفراغ مصدوم فرد (احیا بهبودی وضعیت پهلو، به را او بریکاورًا واردری) مستفرغه مواد تا غرگردانده احیای فرایند در نشود. ها نبایدریه شدگی ق

در فرورفتگی صورت در کرد. استفاده دهانی مکش مقدازاز مصنوعی تنفس طی است ممکن آب چنینریر در دارد. استفراغ خطر که شود معده وارد هوا ی

مختص و نماید حلقه شکم دور به ضربدر صورت به را خود های دست و خوابانیده شکم به را مصدوم فرد خارمواردی اش معده از آب و هوا تا بکشد باال جری

غ افراد تمامی شود. انجام دارد وجود تنفسی اشکال که مواردی در تنها عمل این داشت توجه باید کامرشود. اگر حتی اولیه اقدامات و نجات از پس شده اًلق

باشد.داشتهفردبرایایکشندهوخطرناکعوارضتواندمیشدهجذبآبکهچراشوند،منتقلبیمارستانبهسرعتبهبایدباشند،هوشیار

هشدار

در دارد. وجود ها اندام فلج و گردنی نخاع قطع خطر است، کرده برخورد زمین به سر با دلیلی به یا و رفته شیرجه عمق کم های آب داخل به که فردی در

کوچکت تا کرد سعی و نموده احتیاط بسیار باید احیا، عمل و جابجایی هنگام مواردی چنین با حرمواجهه دررین فرد اگر نشود، وارد وی گردن و سر به کتی

ار طول در باید امدادگر است فقرات ستون آسیب وزخطر هوا مسیر شدن باز مانع اقدام این که شرطی به البته کند محافظت بیمار سر از دست با اولیه یابی

قلبی احیای عملیات به نیاز صورت در همچنین نشود، تهویه عمل موثر فقراترانجام ستون و نخاع به آسیب از تا کرد استفاده فک به فشار مانور از باید یوی

شود.یرگیوجل

آخرآ طبق روزها این دری اخبار مدیرین امر در دخیل سازمانهای از غریافتی افراد شمار متاسفانه سوانح، و حوادث سدها،ریت ها، رودخانه در شده ق

کشاور مسافزاستخرهای میان این در و است افزایش به رو بیناجی آبی محیطهای و سواحل بیشتری، شنا فنون به ناآشنا رارین حوادث این قربانیان ین

دهند.میتشکیل

و هزار به نزدیک کشاور500سالیانه استخرهای سدها، ها، رودخانه در تابستانی مسافران ویژه به هموطنان از دزنفر و آبی های محیط و سواحل یاییری،

است.تابستانفصلدرویژهبهافراداینشدگیقرغعللینرمهمتازآبی،هایمحیطخطراتبهنسبتناکافیدانشوتوجهیبیوشوندمیقرغ

سازمان آمار قانونیطبق وپزشکی هزار گذشته سال غ275کشور اثر بر بارنفر خوزستان تعداد این از که دادند دست از را خود جان شدگی در151ق فوتی

غ آمار بارصدر مازندران و دارد قرار شدگی با109ق گیالن غ108و سوم یک از بیش و هستند بعدی جایگاههای در یعنیرمتوفی شدگیها در468ق نیز مورد

است.دادهخررودخانهها

است.گذشتهروزچندطیکرمانوشرقیآذربایجانگیالن،هایاستاندراحمرهاللنجاتوامدادنیروهایسویازشدهشدگیاعالمقرغآمارهماین

گذشتههفتهآخرتعطیالتدرشدگیقرغینربیشتگیالن؛
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غ حادثه مورد پنج با گذشته، هفته آخر آماررتعطیالت گذشته، هفته چند نسبت به که رسید پایان به حالی در احمر، هالل جمعیت به شده گزارش شدگی ق

بود.گیالناستانبهمربوطحوادثازموردسهمیانایندرآیدمیحساببهمناسبینسبتا

شدگیقرغحادثه3–گیالن

در حادثه این شد، گزارش بندرانزلی شهرستان پاسداران ساحل در حادثه ج16:50نخستین در ومتاسفانه شد گزارش تیرماه پنجم پنجشنبه ظهر از یانربعد

باخت.جانساله18نزیکحادثه،این

ساعت در حادثه غ07:29دومین گزارش، این اساس بر شد، گزارش تیرماه ششم جوانرجمعه شدن محور30ق در ای شدزساله گزارش رود حسن به یباکنار

است.نیامدهدستبهجواناینازیراثشنبهصبحتااماشدندعملواردرسانیامدادبرایرشتشهرستانیزکرمپایگاهنجاتگرانکه

یافت.نجاتایساله25جوانحادثهایندرخوشبختانهکهشدگزارشکیاشهربهلنگرودمحوردرجمعهظهرازبعد16:45ساعتدرحادثهسومین

نفریکشرقی/آذربایجان

مردی19:52ساعت شدن ناپدید تیرماه، ششم د73جمعه در اثرساله یافتن عملیات نجاتگران، حضور با شد، گزارش ارومیه غریاچه مرد این از شدهری ق

کشیدند.بیرونآبازرامرداینجسدبعدساعتیجمعیت،نجاتگرانسرانجاموخوردکلید

نفریک/کرمان

کشاوررغ17:42ساعت استخر در مرد یک شدن اثزق یافتن برای نجاتگران حضور با عملیات که شد گزارش غری مرد از تالشیری با سرانجام و شد آغاز شده ق

شد.کشیدهبیرونآبازنجاتتیمامدادگرانتوسطمرداینجسدساعته،4

شدقرغاردبیلدرساله12نوجوانیک

تیر44و15ساعت چهارم روز پلیس99دقیقه تلفنی تماس م110طی کنتربا اضطرارکز عملیات هماهنگی و (رل غ112ی بر مبنی پسرر) یک شدگی ساله12ق

کیلومتر در اولتان روستای آب کانال س15در کندی، قلی نجف و اولتان روستای مابین شهر مشگین به آباد پارس هاللرجاده جمعیت از سیالب تیم یک یعا

شدند.اعزامحادثهمحلبهپشتیبانتیمعنوانبهآبادپارسشهرستاناحمر

غ فرد پیکر تیرماه پنجم روز صبح هفت ساعت در نهایتا که کشید طول ساعت چندین عملیات مراجعراین تحویل و کشف منطقه اهالی کمک با شده ق

شد.دادهقضایی

شرقیآذربایجاندرمهربانقرقیصسددرقشدهرغدیگرفردجسدشدنپیدا

تیرماه پنجم پنجشنبه غ99عصر فرد یک قیصرجسد روستای سد در دیگر شده هاللرق جمعیت نجاتگران توسط سراب شهرستان مهربان بخش توابع از ق

شد.قانونیپزشکیتحویلهویتاحرازجسدوشدکشیدهبیرونآبازمهرباناحمر

تیر سوم شنبه سه تب99روز اهالی از نفر یک قیصرجسد سد در که غریز مهربان اینکهرق به باتوجه کشیدند، بیرون آب از احمر هالل نجاتگران را بود شده ق

سد ساحل ماهیگی2در قالب غرفقره فرد اینکه احتمال و داشت وجود بستگانری اعالم به توجه با ولی داشت وجود باشد داشته همراه و نباشد تنها شده ق

یافت.خاتمهعملیاتویبودنتنهابرمبنیشدهقرغفرد

تیر پنجم پنجشنبه عصر که فردی قوی احتمال قیص99به سد آب روی بر کهرجسدش باشد فردی همان شده پیدا سد2ق در دوستش همراه به پیش روز

غ دو هر و یافته دیگرحضور جسد و شنبه سه روز اولی فرد جسد که اند شده مرتبطرق نهادهای عوامل تحویل و شد کشیده بیرون آب از تیر پنجم پنجشنبه ی

شد.

غ2 آباد بستان داش تیکمه الخلج سد در گذشته های هفته در هم دیگر طولرنفر در که بودند شده آذربایجان15ق استان در سد دو این در نفر چهار اخیر روز

اند.دادهدستازراخودجانوقرغشرقی
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شدقرغمهربانقرقیصسددرجوانیک

دادهاند.دستازراخودجانسرابشهرستانمهربانبخشقرقیصسددرشنااثردرنفرسهاخیرروزپنجطی

شدند.اعزاممهرباناحمرهاللجمعیتنجاتگرانقرقیصسددردیگرنفریکشدنقرغخبریافترددنبالبه99تیرهفتمشنبهعصر

امروز قیص2متاسفانه سد به هستند تهران اسالمشهر ساکن و مهربان اسنق روستای اهل اصالتا که نوجوانیرخانواده که آنها از یکی و رفته بود13ق ساله

نوجوانی هم ادامه در میشود، گرفتار و سد وارد شنا نجات17برای از پس و شد سد وارد او نجات برای بود بلد شنا حدودی تا که خانواده همین از ساله

شد.قرغوگرفتارسدامواجوآبدرخودشمتاسفانهسد،کنارههایتااوهدایتوساله13نوجوان

غ از جوانرپس شدن سای17ق کمک با که شوند می گرفتار آب در آنها دوی هر که شوند می سد وارد او کمک برای همراهان از نفر دو نفررساله، دو این ین

شوند.میمنتقلسراببیمارستانبهاورژانستوسطاحیاجهتنفر3هرویافتهنجات

جوان پیکر غ17متاسفانه از بعد تارساله فرارسیدن به توجه با و رود می سد عمق به شدن بهرق و نبود غواصان برای او پیکر یافتن و جستجو امکان هوا یکی

بیایند.مهربانقرقیصسدبهاویافتنبراییزرتبازنشانیآتشواحمرهاللغواصانصبحفرداشدمقرردلیلهمین

قیص سد در گذشته روز پنج طول در که است نفر سومین غراین کل فرد این احتساب با دهد می دست از را خود جان آبادرق بستان الخلج سد در ها شده ق

رسد.مینفرهفتبهمهربانقرقیصسدوارومیهیاچهردو

ساختبایدگباررمهایآبتنیمقابلدرسدی

غ آمار افزایش گزارش این در شده اشاره آمار امررطبق در دخیل متولیان و مسئوالن همه برای را خطر های زنگ و است کننده نگران کشور در شدگان ق

چیرمدی وجود از حاکی آمارها است، آورده در صدا به سوانح و بحران مزیت در بحران به شبیه غری از ناشی میر و راهکارهاییرگ انجام با اما است. شدن ق

ایستاد.ناشیانهشناهایازناشیهایگرمبرابردردارند،قرارهایمانآببرابردرکهسدیهمچونتوانمیدلسوزانهومدون

)۰۴:۵۷-۹۹/۰۴/۰۸(نزبرادر

- ایرنا - گزتهران میزند، جیغ میگیرد، قرار شتم و ضرب مورد داغ سیخ با فرن میکند، فرارریه شوهرش دست از باالخره که زمانی فقط نمیشنود، را او صدای کسی اما میزند یاد
و مغازهدارانمیکند و مردم همسایهها، کابه باید که میشوند متوجه تازه مردم میشود، زمین نقش و میبرد پلیسرپناه با و کنند کشور۱۱۰ی اجتماعی اورژانس تماس۱۲۳و
میگیرند.

ت همسرآزارتازه مورد جرین را مردم احساسات که پیرمردری به مربوط کرد دار همسر۸۰یحه که است ای مزرعه۲۲ساله نکردن وجین بهانه به را خود ساله

داد.قرارفجیعشتموضربموردداغسیخباعدس

این بدن اجزای اکثر شاهدان، گواه و تصاویر پزبرحسب دستگاه یا شده داغ سیخ کبودی جای و بود شده زخمی چنان پرن، پاچه کله نمایانزیموس یها

آورد.میدردبهراایبینندههردلکهبود

کرد.میشکنجهکروشباوکردهآویزانسقفازرااوکهگفتمیهمسرشآزارهایازمشهدیزنینیزپیشچندی

همسرآزا موارد آزارالبته کودک موارد از کمتر دارری خدشه را جامعه روح که شود وخیم چنان وضعیت شده، یاد مورد دو مانند آنکه مگر شود می ای رسانه ی

کند.

همسرآزا های پرونده سازمانرتعداد رییس آرانی مسجدی عباس گفته به چنانکه است، توجه قابل کشور در قانونیی گذشتهپزشکی سال در هزار۶۰۹کشور،
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است.یرهمسرآزابهمربوطپرونده۴۲۰وهزار۸۵میاناینازکهشدبررسیقانونیپزشکیدرنزاعپرونده۷۹۴و

گذشته سال و۶۰۹در در۷۹۴هزار نزاع قانونیپرونده میانپزشکی این از که شد و۸۵بررسی همسرآزا۴۲۰هزار به مربوط اختالالترپرونده است.آرانی، ی

ت مهم را شناختی همسرآزارروان علت پرخاشگرین شکل به مردان در اختالالت این گفت: و برشمرد شکلری به زنان در و جنسی و جسمی آزار خشونت، ی،

کند.میبروزخانوادهاعضایازگرفتنفاصلهوکردنرقه

بیکا اعتیاد، مانند مختلفی مسائل داد: ادامه ناپذیروی انعطاف فرهنگی، فقر تفاهم، عدم تری، مهم از اخالقی بد و تفاهم عدم تهدید، و توهین عواملری، ین

شوند.عرصهواردقویترهرچهزمینهایندرآموزشیوفرهنگینهادهایاستالزمکههستندیرهمسرآزا

بسیا بیتوجهی اما بین این همسرآزاردر موارد به شهروندان از تواندری می ناچیز هرچند ای مداخله درحالیکه کند می فراهم را بعدی های خشونت زمینه ی،

دهد.نجاترازنیجاناستقادرحتیوکندمتوقفراخشونت

نزبرادر

به سازمان اجتماعی آسیبدیدگان امور مشازرئیس ضرورت درباره کشور بسیاریستی متاسفانه گوید: می خانگی خشونتهای در مردم مداخله و ازرکت ی

ف صدای شنیدن با درحالیکه ندارند توجه خود پیرامون اتفاقات به تلفنرافراد شماره گرفتن با خواهی کمک و جیغ فرد۱۲۳یاد، توانند می اجتماعی اورژانس

کنند.جرخاحادآسیبوضعیتازرا

گفت در علیگو فومحمود صدای که بگوید تلفن پشت فرد که همین افزاید: می ایرنا خبرنگار با وضعیترگو خالصه و است محله کدام حوالی و حدود از یاد

کنند.پیداراآسیبموردتوانندمیاجتماعیاورژانسپرسنلبگوید،را

ب را «در نام به کمپینی دنیا فزدر صدای اگر که معنا آن به دارد وجود برن» را در شنوی، می ای خانه از حدزیادی در مداخله این اگر حتی کن؛ مداخله و ن

ت سپس و زدن سردر کهرک اخیر مورد در طورمثال به دهد: می ادامه باشد.وی محل اگر۲۲نزیع بود، گرفته قرار شدید شتم و ضرب مورد گیالن در ساله

حادت وضعیت با نداشتند حضور واقعا ها برهمسایه را «در نام به کمپینی دنیا در شدیم. می روبرو فزی صدای اگر که معنا آن به دارد وجود خانهرن» از یادی

باشد.محلیعرسکرتسپسوزدندرحددرمداخلهایناگرحتیکن؛مداخلهونزبرادرشنوی،میای

به سازمان اجتماعی آسیبدیدگان امور اززرئیس دست کوتاه ای لحظه برای حتی خشونت، مرتکب که شود می موجب زدن در افزاید: می کشور یستی

کنیم.یرگیوجلحادهایخشونتازتوانیممیباشیمگذارراثهمحدهمیندراگرکند؛فرارتواندمیدیدهآسیبفردوبکشدخشونت

دهیداطالع۱۲۳بهرایرهمسرآزا

به سازمان اجتماعی آسیبدیدگان امور فزرئیس صدای شنیدن هنگام که خواهد می مردم از کشور همسرآزاریستی مشاهده یا بهریاد اجتماعی اورژانس با ی

دهند.گزارشرانیازمورداطالعاتوبگیرندتماس۱۲۳شماره

شماره به اجتماعی اورژانس با تماس صورت در باشند مطمئن مردم بگیرند. جدی را خانگی های خشونت در مداخله باید مردم کند: می تاکید ،۱۲۳علیگو

شود.میرسیدگییرهمسرآزاموردبهامااستگرفتهتماسکسیچهکهشودنمیمعلوموشودمیحفظآنانشخصیاطالعات

نداردقانوندرخاصمجرمانهعنوانیرهمسرآزا

دادگستو همسرآزارکیل درباره وحقوقدان همسرآزاری نام به خاصی مجرمانه عنوان اسالمی، مجازات قانون در گوید: می ایرنا خبرنگار به وری ندارد وجود ی

همسرآزا از هنگامیکه فیرمعموال صدمات منظور کنیم می صحبت بهزی نسبت مرد سوی از روحی و دازیکی موردی کمتر و است کهرن رازیم خود شوهر ن،

شود.میروانزبهنسبتمردسویازکهاستمواردییرهمسرآزامعموالودهدقرارروحیآسیبویکیزفیصدماتمورد

خرمشاهی همسرآزاعبدالصمد میکند: اگررتاکید و ندارد خاصی مجرمانه عنوان جزی مورد نمیرن قائل آن برای خاصی عنوان قانونگذار گیرد، قرار شتم و ح

شود.نزبهارفاقیحق،احقاقجهتدریاشودرسیدگینوبتازجرخامثالکهشود
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اگررهمسرآزا و ندارد خاصی مجرمانه عنوان جزی مورد خارن مثال که شود نمی قائل آن برای خاصی عنوان قانونگذار گیرد، قرار شتم و رسیدگیرح نوبت از ج

به ارفاقی حق، احقاق جهت در یا هنگامیکهزشود هستیم شاهد خانگی روابط در گوید: می حقوقدان شود.این فیزن صدمه مورد حتیزن گیرد می قرار یکی

نمیگیرد.جدیشایدوبایدکهآنچنانحاکممربوطه،گواهیکسبوقانونیپزشکیبهمراجعهبا

تص همسرآزارخرمشاهی زمینه در که مشکلی کند: می برایریح قانون اندازهایی دست حتی که است این دارد وجود قرارزی خود همسر از شدن جدا برای ن

میگیرد.قرارزنانرویپیشیردیگمشکالتبلکهکندنمیپیداقوامزناشوییزندگیتنهانهشدهاندیشیدهتمهیداتاینبادرحالیکهاست.داده

مشت زندگی که نیستند مایل و گیرند می قرار اذیت و آزار مورد هنگامیکه زنان دهد: می ادامه شدنروی جدا و طالق به قادر سادگی به متاسفانه یابد ادامه ک

رود.میشماربهزنانهایدغدغهازیکیوبودیممواجهآنبااخیرهایسالدرکهاستمشکالتیازیکیمسالهاینونیستندخودهمسراناز

باشد.داشتهطالقدردخالتحقنزکهشودذکرعقدنامهدرکهشرایطیدرمگردهدطالقرانزتواندمیبخواهدکهزمانهرمردگوید:میخرمشاهی

یرهمسرآزادرسنتیباورهایتاثیر

دادگستواین کهرکیل است جامعه بر حاکم سنتی تفکر هستند روبرو آن با زنان که است معضالتی از یکی اینکه بیان با داند،زی می مرد صرف ملک را ن

کمت که شود انجام زنش با خواست که ای معامله نوع هر دهد می اجازه خود به مرد سنتی، تفکر این براساس افزاید: فحاشیرمی و توهین تحقیر، آنها، ین

هست.نزبهنسبت

ه شخصیت این که هستند شخصیتی و حقوق دارای زنان که بدانند باید مردان گوید: می بینرخرمشاهی رابطه گیرد. قرار تعدی مورد نباید بایدزگز مرد و ن

باشد.متقابلکردواحترامبرمبتنی

تع به اشاره با همسرآزاروی هیریف کند: می بارخاطرنشان مرد که عرف و اخالق خالف رفتار همسرآزازگونه دارد، همسرآزارن این که شود می محسوب یری

ج و ضرب شامل اینکه یا باشد. مسائل اینگونه و تحقیر توهین، اقسام و انواع شامل روحی است متاسفانهرممکن که باشد شدیدی جسمی صدمات و ح

هستیم.آنشاهدروزههمه

یرهمسرآزادربارهمردانآموزشضرورت

همسرآزا گوید: می حقوقدان وراین است فرهنگی معضل دارندری، نیاز دارند، آموزش به نیاز ما مردان رسد می نظر به دارد؛ فرهنگی و مادی فقر در یشه

کنند.رعایتعدالتاجرایوبهترزندگیخاطربهراآنهاشخصیتوشانوکنندرفتارخودهمسرانباچگونهکهشوندمتوجهوشوندگاهآ

دارند نیاز دارند، آموزش به نیاز ما وآمردان بهتر زندگی خاطر به را آنها شخصیت و شان و کنند رفتار خود همسران با چگونه که شوند متوجه و شوند گاه

آمار به اشاره با کنند.خرمشاهی رعایت عدالت همسرآزازاجرای همسرآزاریاد شود: می یادآور ها،ری جدایی و طالق همین و میشود طالق به منجر اغلب ی،

دربردارد.جامعهبراییادیزهایینهزه

همسرآزا کند: می اضافه مشکالتروی با خود نیز طالق فرزندان که شود می طالق فرزندان آوردن وجود به باعث ادامهزی چرخه این و شوند می روبرو یادی

شود.میدیگرجرائممعلولوعلتخودویابدمیادامهزنجیروارمشکالتودارد

زنانبرایامنهایخانهویرهمسرآزا

پردازد.مییرهمسرآزامشکلبهویژهطوربه۱۲۳شمارهبااجتماعیاورژانسامانداردخاصیمجرمانهعنوانحقوقی،قوانیندریرهمسرآزاهرچند

همسرآزا مساله به نسبت شهروندان است هرالزم و نباشند تفاوت بی همسرآزاری از مورد تلفنرگونه شماره به را دهند.۱۲۳ی ورم۲۰اطالع غیردولتی کز

م بهرهشت نظارت تحت دولتی دارند.زکز فعالیت کشور سراسر در دیده خشونت زنان پذیرش برای طیستی از اجتماعی تلفنراورژانس خط از۱۲۳یق یکی

معرفی های مراکزراه در آنها پذیرش و خشونت تحت است.زن امن خانه به موسوم حداکثری دیده خشونت کنند۶زنان می زندگی امن های خانه در ماه

با امن، های خانه در اول تالش خانهزکه در شود. می تمدید زمان این و است تر مهم آنها سالمت و جان حفظ گاهی اما است خانواده کانون به زنان گشت
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س پوشاک، خوراک، مانند اساسی نیازهای به پاسخگویی برای مدت کوتاه صورت به مداخالت اقداماترامن، شامل مدت بلند مداخلههای و امنیت و پناه

است.دسترسدریزشبانهروصورتبهومیشودانجاممراجعانیزتوانمندساوحمایتمنظوربهتخصصی

به سازمان اعالم هزطبق است. شتم و ضرب نوع از بیشتر زنان علیه خانگی خشونت همسرآزاریستی، به اقدام خطرگونه زنگ نیز آن مورد یک حتی یری

همسرآزا چراکه رود می شمار به کشور گیربرای شکل اولیه حلقه نیز خانواده و کند می تهدید را خانواده کانون استری، الزم بنابراین است. جامعه بنیان ی

دهند.اطالع۱۲۳تلفنشمارهبهرایرهمسرآزاازموردگونهرهونباشندتفاوتبییرهمسرآزامسالهبهنسبتشهروندان

ایرانعصریرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۱۲:۵۲-۹۹/۰۴/۰۷(استقضادستگاهبرایآزمونیکرمانشاهیکپرنشیننزپیرگرمپناهی؛آسیهگرممبهمفرجام

است.شدهتبدیلمدعیالعمومبهویژهواستانقضاییدستگاهبرایآزمونیکبهحاالپروندهاینکرمانشاهی،کپرنشیننزپیرگرمدلیلاعالمبا

تخ که بود پیش چندی مهر، اجتماعی خبرنگار گزارش شهرداربه حاشیهساز شهریب در کرمانشاه آلونکری ساز و ساخت پرونده و زد رقم حادثهای فدک ک

شد.بستههمیشهبرایویدردناکگرمباپناهی»«آسیهنامبهپیرزنیغیرمجاز

پیر این برای که ناگوار اتفاق جزاین در کرمانشاهی درن شهردارگیریان اجراییات نیروهای با کرمانشاهری جری موجب داد، شدرخ عمومی افکار شدن یحهدار

کرد.روانهیرشهیترمدیسمتبهراانتقاداتازموجیو

شهردا اجراییات شهردارمدیر اجراییات «مأموران کرد: اعالم گونه این رسانهها در را ماجرا ابتدا همان در کرمانشاه دری از پس کرمانشاه قضائیری حکم یافت

شه انتهای محدوده به زمینخواران از تخلف رفع بر شهردارمبنی سه منطقه در کیانشهر مأمورک انجام هنگام و کرده مراجعه کرمانشاه کهری کپر یک به یت

کردند.برخوردبود،شدهایجادیرزمینخواراستایدر

کمپزاین خانم مأموران رو این از نکرد، توجهی کپر از خروج برای مأموران اخطار به او میکردند، زندگی کپر این در نوهاش و دختر همراه به معتاد ظاهر به ن

کردند.منتقلگاهواردبهمیکرد،مقاومتکهراویوشدندحاضرمحلدرسفیدچشمهاعتیادکرت

ارد به انتقال از پس فرد مواین پزشکان حضور از پس نهایت در و شد تهوع حالت دچار سفید چشمه فورگاه اینرکز داد. دست از را خود جان پزشکی یتهای

است».بررسیحالدرقضائیدستگاهکمکباحادثهاینوقوعدالیلاست،نگرفتهقرارشتموضربموردیرشهردامأمورانتوسطعنوانهیچبهشخص

د فیلم پیررگیرانتشار این دیگزی چیز اما حادثه این شاهدان حرفهای و اجراییات نیروهای با کرمانشاهی اسپرن استفاده از شاهدان میداد؛ نشان را یری

میگفتند.اجراییاتنیروهایتوسطنزپیرکردنساکتبرایفلفل

تص مورد این در هم کشور کل بازرسی سازمان رئیس دیگر سوی شهرداراز مأموران که کرد تخریح مانع تا بشکنند را متوفی مقاومت اینکه برای آلونکری یب

است.شدهصادرآنهابرایقراروگرفتندقراریردادگستتعقیبتحتعنوان،همینباکهکردهانداستفادهغیرمجازفلفلیراسپازنشود،

شهردا مأموران گفت: تخروی برای قضائی دستور سری از یکی کلی دستور به آنها نداشتند، وریب گذشته سال که کرمانشاه عمومی دادسرای نواحی پرستان

صرف مذکور مجوز حالیکه در کردهاند، استناد بود شده صادر یکسال جلبرای برای تخرگیوًا برای نه است غیرمجاز ساختوساز از ازری یکی هم این که یب

است.اتهاماتموارد

شهردا اجراییات مدیر انتقادات، سیل از عربعد کرمانشاه شهردار دستور به مقامش قائم همراه به بازداشتزی افراد این قضائی دستگاه توسط بالفاصله و ل

شدند.

کرد.لزعهمراکرمانشاهشهر۳منطقهشهردارکپرنشین،نزپیرگرمعامالنبابرخوردادامهدرکرمانشاهشهردار

شدند.لزعجنجالیپروندهاینبارابطهدرکهبودندیردیگافرادازهمویمعاونوکرمانشاهیرشهرداتخلفاترفعویرپیشگیکلرمدی

اتهامی عناوین خصوص در کرمانشاه انقالب و عمومی شهردا۲دادستان بازداشتی اینرمدیر از یکی برای که کرد اعالم شبه۲ی قتل در تسبیب اتهام مدیر

پناهیصف آسیه مرحومه نگهدارعمد در مباشرت و تقصیر از ناشی اسپری عدد یک دیگری برای و غیرمجاز فلفل درری عمد شبه قتل در معاونت اتهام هم ی
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است.شدهگرفتهنظر

این پرونده برای که کرد تاکید با۲وی دوم شعبه در ویژه بهصورت پرونده این و کردهایم صادر قضائی نظارت قرار رسیدگیزمتهم حال در استان قتل پرسی

است.

است.بودهقلبیحادیربیماپناهیآسیهفوتعلتاست:کردهاعالمگونهاینراپناهیآسیهگرمعلتکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدیاماحاال

بیما استرس، بین آیا بدهد تشخیص قضائی مقام اگر است گفته قرارراو بررسی مورد مجدد را موضوع این داشته وجود سببیت رابطه شخص این فوت و ی

داد.خواهیم

اظهارات این قانونیبا اسپپزشکی از استفاده مورد در شاهدان گواه و ادله به توجه با مرو در فلفل پیرری این آزمونزگ یک به پرونده این کرمانشاهی، ن

چه عمومی افکار درخواست این قبال در آنها دید باید که شده تبدیل شهروندان حق استیفای خصوص در مدعیالعموم بهویژه و استان قضائی دستگاه برای

داد.خواهندنشانواکنشی

خبرپیامپرس،سورآینده،اقتصادمعاصر،راهبردیرخبپایگاهایرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۶:۴۵-۹۹/۰۴/۰۷(درقمساختدرحالآموزشیحرط21تافاضالبشبکهدرصد50شدناجرایی

به حرفهای و فنی آموزش قم،80ارائه سینماهای فعالیت آغاز زندانیان، از زراعی43درصد اراضی هکتار صدورزهزار کشت، ج334یر تومان یمهرمیلیارد

بردا بهره ازرتخلف، سال،رط889ی پایان تا واگذا689ح اولویتدار، کاالهای بازار بر بازرسی شه34یرمورد در زمین مربع متر محمودآباد،رهزار صنعتی ک

شدن ط50اجرایی بودن نوآورانه دختران، و زنان استعدادهای شناسایی فاضالب، شبکه بردرصد مصرف میزان افزایش پژوهشی، صنعت،رحهای بخش در ق

توسط400یعزتو پالسما اهدای حمایتی، بسته الکترونیک51هزار خدمات چشمگیر رشد و کتابخانهها در ماسک از استفاده بودن الزامی کرونا، بهبودیافته

بود.قمگذشتههفتهخبرهایدیگرازکروناشیوعازپس

استساختدستدرقممدرسهسازینرخیمجمعتوسطآموزشیحرط21

خی مجمع حاضر،رمدیرعامل حال در گفت: قم مدرسهساز شاملرط21ین شامل19ح کا178مدرسه یک و نمازخانه یک درس، دررکالس مجمع این توسط گاه

است.ساختحالدرقماستان

میشود.ینهزهیالرمیلیون30مترمربعیکهرازایبهومیباشدمترمربعهزار42ح،رط21یربنایزافزود:ایرناباگووگفتدرطباطباییعالییناصرسید

سالپایانتایربهرهبرداقابلیتباحهایرطبهبودجهتخصیصضرورت

کرد.تاکیدسالپایانتایربهرهبرداباقابلیتحهایرطبهبودجهتخصیصضرورتبراستانحهایرطتکمیلدریعرتسلزومبهاشارهباقم،استاندار

استقضادستگاهایبرمونیآزمانشاهیکرکپرنشیننپیرزگمرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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برنامه شورای جلسه در سرمست مدیزیربهرام افزود: استانی منابع در آن تاثیر و کشور بودجهای وضعیت به اشاره با استان، توسعه و پشتوانهری به کشور یت

هستند.منابعیترمدیبرایتالشدردولتمردانومسئوالنومیشودمیسرقابلاتکامنابع

یرگیرشوهویرکمکابابرخوردبرقمیردادگسترییستاکید

کرد.تاکیدآنبابرخوردبرنامید،قضاتبرخییررشوهگینیزودولتیهایدستگاهبرخیدریرکمکاآنچهازانتقادباقم،یردادگستکلرییس

مظف علی بیشترحجتاالسالم افزود: قم جمعه نماز نخستین خطبههای از پیش سخنرانی در موضوعاتیری و مسائل صرف امروز قم در قضایی دستگاه وقت ین

رفت.خواهیمافراداینسراغبهبهزودیماواستدولتیسازمانهایبرخییربدکایایرکمکاآنعلتکهمیشود

پرجمعیتمناطقدرمدرسهساختبرایزمیننبود

ندارد.اختیاردرزمینیاست،مدرسهنیازمندبهشدتوپرجمعیتکهقمازمناطقیدرمجمعاینگفت:قممدرسهسازینرخیمجمعمدیرعامل

د طباطبایی عالیی ناصر عملوگفترسید به دعوت باشند، داشته حضور زمین اهدای امر در دارند قصد و هستند امالکی صاحب که مردمی از افزود: ایرنا با گو

یم.رمیآو

کردایستادگیفرهنگیآسیبهایمقابلدرباید

شیرا مکارم ناصر اهلل هایزآیت آسیب با دشمن که است دلیل همین به گفت: تشیع جهان برای پایگاهی عنوان به قم نقش به اشاره با تقلید، مراجع از ی

کرد.ایستادگیآنجلویبایدکهکردهبیشترراشهراینبرفشاراطالعاتیواخالقیفرهنگی،

مدی با دیدار در مجاروی فضای مورد در هشدار با قم، اطالعات جلزکل لزوم بر دشمنان، افکنی شبهه و تخرگیوی و رسانی آسیب از فضاری این توسط یب

کرد.تاکید

قمسینماهایفعالیتآغاز

کویید شیوع از ناشی تعطیلی ماه چهار از پس استان سینماهای فعالیتهای گفت: قم اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره سینمایی اداره اساس19رییس بر ،

شد.گرفتهسرازبهداشتیمسائلتمامرعایتباوکرونابامبارزهملیستادمصوبه

گفت در گذشته هفته رضوانی ازسومحمدکاظم برای کرونا با مبارزه ملی ستاد موافقت باوجود افزود: ایرنا با تیرماهرگیرگو اول از کشور در سینماها فعالیت ی

سرجا «ارتش و پروانه» «شنای فیلمهای تهیهکنندگان انصراف دلیل به اینری، ابتدای از عمل در سینماها فعالیت شود، اکران تیرماه ابتدای از بود، قرار که ی»

نشد.آغازماه

کرامتدههمناسبتبهمطهرحرمموزهنیمبهایبلیت

هن موزه تنها و ایران وقفی موزه نخستین مطهر حرم موزه اینکه بیان با معصومه(س)، فاطمه حضرت مقدس آستان موزه گفت:رمدیر است، قم شهر ی

کنند.تهیهدرصدی50تخفیفبامیتوانندراموزهاینبلیتعالقهمندانکرامت،دههبهمناسبت

با بهداشتی پروتکلهای رعایت با معصومه(س) فاطمه حضرت مقدس آستان موزه افزود: فتحاهللزاده علی ساعتزحجتاالسالم از روز هر و شده تا8گشایی

میشود.بازموزهتاخیرساعتیکباتعطیل،روزهایدرواستبازعالقهمندانحضوربازدیدبرای21:30تا17:30و14:30

زندانیانازدرصد80بهحرفهایوفنیآموزشارائه

گفت:رمدی قم استان زندانهای سپ80کل را حرفهای و فنی آموزشی دورههای استان این زندانیان از میتوانندردرصد محکومیت دوران از بعد و کردهاند ی

شوند.کاربازاروارد

با بتوانند افراد این تا میشود دنبال اشتغال بخش در بهویژه نیز زندان از آزادی از پس مراقبت افزود: خبرنگاران جمع در تهامی علی سید حجتاالسالم

بپردازند.درآمدکسببهبانکیتسهیالتازاستفاده

درقمساختحالدرشیآموزحطر21تافاضالبشبکهصددر50شدناییاجرس:پرقم|خبرخبرادامهادامه
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کشتیرززراعیاراضیهکتارهزار43

کشاور جهاد سازمان زراعیزرییس اراضی گفت: قم اززی بیش استان کشت این43یر محصوالت کشت، الگوی تغییر راهبرد اجرای با و است هکتار هزار

دارد.رشدیبهروروندکیفیوکمیازنظربخش

گفت در پورمیدانی افزود:وعباس ایرنا با مزا32گو از هکتار غذاییرهزار امنیت تامین در که است اختصاصیافته ذرت و کلزا جو، گندم، کشت به استان ع

دارد.رانقشینرمهمت

پژوهشیحهایرطبودننوآورانه

فناو از استفاده گفت: استان پژوهشی های فعالیت در بازار نیازهای به توجه بر تاکید با قم، نوآوراستاندار و طری و بنیان دانش تولیدات در هایری ح

است.یرضروقمپژوهشی

کا درجلسه گذشته هفته سرمست فناوربهرام پژوهش، آموزش، نوآورگروه و محوری مباحث اهمیت به اشاره قم،با استان درری افزود: علمی حوزههای در ی

فناو از استفاده و بازار نیازهای به توجه علمی، مراکز در پژوهش و آموزش برشرکنار در باید که است همیشگی اصلی بنیان، دانش تولیدات در نوآروی و ی

گیرد.قرارنظرمدهاحرطاستانی

نداردمعوقهایپروندهقممسلحنیروهایقضاییسازمان

به نیاز که خاص پروندههای برخی جز به گفت: ندارد، دراستان معوقهای پرونده هیچ سازمان این اینکه بیان با قم، مسلح نیروهای قضایی سازمان رییس

است.روزچهارنظامیدادگاهدروروزهفتنظامیدادسرایدرپروندههابهرسیدگیمیانگیندارد،مفصلتحقیقاتوکارشناسیکار

گفت در صیدی سالوحسین در قضایی سازمان به پرونده های ورودی افزود:آمار خبرنگاران با سال98گو به که97نسبت یافته کاهش درصد چهار قم در

بودهاست.استانانتظامیونظامییگانهایدرگستردهآموزشهایازناشیموضوعاین

سالپایانتاحرط889ازیربردابهره

شود.مییربردابهرهبهانقالبفجردههومقدسدفاعهفتهدولت،هفتهکرامت،دههفازچهاردرحرط889سالپایانتاگفت:قمشهردار

بردا بهره افتتاح، آیین در گذشته هفته نژاد سقاییان مرتضی اجراییرسید عملیات آغاز و شهردارط110ی طرح برای افزود: ماههری شش در که هایی ح

است.شدهینهزهتومانمیلیاردهزار2ازبیشرسند،مییربردابهرهبهیرجاسالنخست

نیستیزسوادآموبهترغیببرایمناسبیراهکارتشویقیبستههای

استاندا اجتماعی و امنیتی سیاسی، بیسوادرمعاون افراد ترغیب و تشویق برای قم، اجرایی های دستگاه سوی از تشویقی های بسته گرفتن نظر در گفت: قم ی

نمیکند.ایجادانگیرهآنهادرونیستپاسخگویزآموسوادهایدورهدرکترشبهاستاناینسوادکمیا

سوادآموژبی پشتیبانی شورای جلسه در پور سلیمان سوادآموزن برای شده مشخص تشویقی برنامههای به واکنش در قم، سویزی از اجرایی12ی دستگاه

روشنگ سمت به باید فرهنگی نهادهای همچنین و رسانی اطالع حوزه تالش همه افزود: استان سوادآموراین اهمیت و ضرورت مورد در وزی شود معطوف ی

باشد.نمیکارسازتشویقیبرنامههایتعیین

شودفراهمدینمبلغانبراییزمجافضایهاییرساختز

کردند: تاکید علمیه حوزههای عالی شورای مجازاعضای فضای از مبلغان استفاده برای الزم توسطزیرساختهای دینی عقاید و احکام تبلیغ و ترویج برای ی

شود.فراهمعلمیهحوزههاییترمدیوتبلیغینهادهای

محمودآبادصنعتیکرشهدرزمینمربعمترهزار34یرواگذا

شد.منعقداستاناینمحمودآبادصنعتیکرشهدرخارجیگذارسرمایهیکبهمربعیمترهزار34زمینیرواگذاقراردادگفت:قماستاندار
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درتش گذشته هفته سرمست گذاربهرام سرمایه جزییات الزمریح مجوزهای اخذ از پس گذشته سال خارجی گذار سرمایه این افزود: استان در گرفته صورت ی

گذا سرمایه با اولیهرو دال2ی کفشرمیلیون صنعت نیاز مورد های محصول دیگر و دمپایی صندل، کفش، های قالب انواع ساخت زمینه در خود فعالیت ی،

کرد.شروعراآبادمحمودصنعتیکرشهدرکشور

فاضالبشبکهدرصد50شدناجرایی

شدهاست.اجراییفاضالبشبکهدرصد50حدودوبودهآبشبکهپوششیرزقمشهرجمعیتکلگفت:قماستانفاضالبوآبکترشمدیرعامل

گفت در پور صادق جان افزود:وعلی خبرنگاران با باقیمانده50گو حجم ساخت کار اعتبارات تامین با بهمرور که است نشده اجرا قم شهر فاضالب شبکه از درصد

شد.خواهدانجامشبکه

مییابدکاهشیرزمینیزآبمنابعمصرفازمترمکعبمیلیون130

ش برنامهرمدیرعامل اساس بر گفت: قم منطقهای آب بایدزیرکت انجامشده آب130یهای منابع مصرف میزان از مترمکعب کاستهزمیلیون استان یرزمینی

داشت.خواهدفرونشستازیرگیوجلوآبسفرههایتقویتدرمهمینقشکهشود

گفت در مسگر حسینی حاجی کشاورواحمد حوزه در افزود: خبرنگاران با درزگو صرفهجویی که داد خواهیم انجام را اقداماتی شرب، و خدمات صنعت، ی،

دارد.پیدرراآبمصرف

صنعتبخشدرقربمصرفمیزانافزایش

ش تورمدیرعامل بزکت نیروی بریع مصرف میزان میدهد نشان آمارها گفت: قم حاضررق درحال و میباشد افزایش به رو استان صنعت بخش در درصد30ق

دادهاست.اختصاصخودبهرایعیزتوقربیژانر

گفت در پنجه آهنین مشتومهدی درصد یک که صنعت حوزه افزود: خبرنگاران با حرگو نشاندهنده مصرف درصد این با میدهد، تشکیل را استان کترکان

میباشد.شدنصنعتیسمتبهقم

ملیاراضیدرصد40برایکاداسترسندبودندارا

مجموعرمدی از گفت: قم امالک و ثبتاسناد برای950کل تاکنون قم ملی اراضی معادل440هکتار کاداستر40هکتار سند ملی اراضی صادررحدنگا(کل ی)

شدهاست.

گفت در سالمتی ازوسیروس درمجموع افزود: خبرنگاران با از950گو بیش قم ملی اراضی که850هکتار هستند مالکیت سند دارای را40هکتار آنان درصد

میشود.شاملکاداسترجامعحرط

نداردوجودقمفرودگاهساختادامهمسیردرحقوقیمانع

دادگست کل وررییس اینکه به توجه با گفت: قم شهرسازی و راه راهاندازیر استان این به خود اخیر سفر در حقوقیزی مشکالت حل به منوط را قم فرودگاه ی

ندارد.وجودمجموعهایناحداثمسیردرحقوقیمانعهیچکهمیکنماعالماست،دانسته

مظف علی بهرحجتاالسالم مربوط آن از بخشی که شد تشکیل قم فرودگاه محدوده در اراضی تصرف نحوه زمینه در پروندهای افزود: خبرنگاران جمع در ی

بود.حقیقیاشخاصبهمربوطنیزبخشیوطبیعیمنابع

مواصالتیمحورهایدرصد99درهمراهتلفنخدماتپوشش

فناورمدی حدودرکل گفت: قم ارتباطات و اطالعات استان99ی مواصالتی محورهای محورهایزدرصد در آن دهی آنتن و است همراه تلفن خدمات پوشش یر

دارد.قرارمطلوبیبسیارسطحدرفرعیواصلی

د موسوی ضوگفترسیدرضا نظر از قم اینکه بیان با ایرنا، با ضرگو افزود: است، کشور پیشتاز های استان جزو همراه تلفن نفوذ درریب همراه تلفن نفوذ یب
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یابد.میارتقایرچشمگیطوربهساخت،دستدرهایحرطازیربردابهرهبامیزاناینکهاستدرصد90حدودقم

استفعالقمدروبایربیماازمراقبتنظام

پیشگی گروه بیمارمدیر از مری واگیردار بیماریهای با مقابله برای پیشبینیشده تمهیدات به اشاره با قم، بهداشت مسرکز اینری در التور وبای خطرناک و ی

است.فعالشدهقمدرالتوروباییربیماازمراقبتنظامگفت:استان

زا کاربهاره و بهداشت شورای درجلسه گذشته هفته بیمارع شیوع خطر کانونهای افزود: قم شهرستان غذایی امنیت و سالمت استانرگروه در وبا ی

است.شناساییشده

کلزاُتن216وهزارسهیداررخ

بازرمدی خدمات و غله خرکل عملیات پایان اعالم با قم، جارگانی درسال گفت: دراستان کلزا روغنی دانه تضمینی ورید هزار سه به216ی کشاورزان از کلزا تن

شد.یریدارختضمینیصورت

د رادمنش برنامهوگفتربهزاد و تمهیدات با افزود: ایرنا با صورتزیرگو مشکلی هیچگونه بدون و سهولت به روغنی دانههای تحویل گرفته صورت یهای

بودیم.درصدی85رشدشاهدبود،تن736ویکهزارکلزایدرخمقدارکهگذشتهسالیدرخبهنسبتامسالکهیرطوبهپذیرفت،

میزندآسیبیستزمحیطبهیرمحوخودرو

میزند.آسیبیستزمحیطبهوشدههوابیشترآلودگیباعثقم،شهردریرمحوخودروتفکرگفت:قمیستزمحیطحفاظتکلرمدی

گفت در مشکینی موسوی رضا مدیوسید مسئوالن تالش بر عالوه روند این اصالح افزود: ایرنا با شهرگو همکاریت نیازمند بیشاری استزی شهروندان پیش

نباشیم.خودروهاتردداثردرشهرهوایآلودگیشاهداینازبیشتا

یمرنداژنراتورهایلزدیسوختدرتامینمحدودیتی

ش ناحیه رییس شادمهر گفترعبداهلل در قم شهرستان نفتی فرآوردههای پخش ملی دیوکت سوخت گفت: ایرنا با هرشزگو ژنراتور سویرل از که نهادی یا کت

یم.رندازمینهایندرمحدودیتیوشدخواهدتامینشود،معرفیقربنیروییعزتوکترش

کرونابهبودیافته51توسطپالسمااهدای

بیمارمدی این به مبتال بیماران درمان در کرونا بهبودیافتگان خون پالسمای اثربخشی به اشاره با قم، خون انتقال کوییدرکل بهبودیافتگان از درخواست ضمن ی،

کردند.اهداراخودپالسمایاستانایندرکرونابهبودیافته51تاکنونگفت:خودپالسمایاهدایبرای19

نو گفترمرتضی در گذشته هفته کوییدویان به مبتال بهبودیافته بیماران همه از افزود: ایرنا با بست19گو بیمارستان در پایانرکه آنها درمان روند و بوده ی

کنند.اهداراخودپالسمایمبتالیانسایربهکمکبرایسالمتی،اینشکرانهبهیمردادرخواستاست،یافته

کتابخانههادرماسکازاستفادهبودنالزامی

بارس به اشاره با قم، عمومی های کتابخانه کل اداره بهداشتیزپرست پروتکلهای اجرای گفت: عموم استفاده برای تیرماه ابتدای از استان کتابخانههای گشایی

است.الزامیقمکتابخانههایدریرگذافاصلهرعایتوماسکازاستفادهجملهاز

د عمرانی دوگفترسجاد بهداشتی های توصیه دقیق رعایت کرونا، با مبارزه ملی ستاد ابالغی بهداشتی پروتکلهای اساس افزود: ایرنا با کتابخانههایرگو

است.کاردستوردراستان

کروناشیوعازپسالکترونیکخدماتچشمگیررشد

است.شدههمراهیرمعناداافزایشورشدباالکترونیکخدماتکرونا،ویروسشیوعباگفت:قماطالعاتیرفناووارتباطاتکلرمدی

افزود: کرونا با مبارزه ستاد جلسه در موسوی رضا و3سید در835میلیون الکترونیک تراکنش به4مورد نسبت که افتاده اتفاق قم در کرونا شیوع از بعد ماه
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است.داشتهرشدآنازقبل

بهداشتیپروتکلهایرعایتکاهش

اردیبهشتماه پایان در بهداشتی پروتکلهای به عمل و رعایت میزان گفت: قم پزشکی علوم دانشگاه از80رییس کمتر به خردادماه پایان در که بود 30درصد

است.رسیدهدرصد

شرایط کردن عادی و نگرفتن جدی افزود: استان در کرونا جدید موج شدن فعال بهاحتمال نسبت هشدار با کرونا، با مبارزه ستاد جلسه در قدیر محمدرضا

است.کروناویروسآفتینرگتربزموجود

استکردهعملموفقکرونابامقابلهدرقم

کرونا با مبارزه در موفق شهرهای از یکی عنوان به امروز ها شیطنت برخی وجود با قم گفت: اسالمی شورای مجلس رییسه هیات عضو و قم مردم نماینده

میشود.قلمداد

بردا بهره درآیین گذشته هفته فراهانی امیرآبادی اجراییراحمد عملیات آغاز و شهردارط110ی ازرح کرونا ویروس شیوع موضوع برخی متاسفانه گفت: قم ی

شد.خنثیدشمنانشومنقشهعلماومردمیرهوشیاباکهکردندمیتبلیغراقم

نیافتافزایشکروناشیوعدوراندرخانگیخشونت

قانونیکلرمدی اسفندپزشکی ماههای در یعنی ماندن، خانه در برای الزام و کرونا ویروس شیوع روزهای در که پروندههایی آمار گفت: فرودین98قم 99و

نیست.خانگیخشونتونزاعافزایشنشاندهندهثبتشده،

اسفند ماههای در نزاع افزود: خبرنگاران درجمع گذشته هفته صدیقیآخا فروردین98حمید و99و هزار یک سال351، در مشابه مدت به نسبت که بود مورد

است.کاهشیافتهدرصد28ثبتشده،مورد869وهزاریککهگذشته

توصیه پزشکان است؛ روبوسی و دستدادن سرفه، عطسه، آن انتقال راههای جمله از و است وسیع بسیار آن شیوع گستردگی که است ویروسی «کرونا»

م در حضور و روبوسی دستدادن، از پرهیز بر عالوه افراد یارمیکنند، و و بگیرند دستمال با را خود بینی جلوی است، الزم عطسه بههنگام عمومی؛ کزهای

کنند.استفادهخودآرنجازآنمهاربرای

«کووید به موسوم کرونا»، (19«ویروس گذشته سال دسامبر ماه اواسط م98آذر24» در واقع «ووهان» شهر در بیمار) این از ابتدا شد؛ گزارش چین یرکز

ذاتال درربهعنوان چین بهداشت ملی کمیسیون اما میشد، برده نام سال30یه اعالم98دی9(2019دسامبر چین در را ویروس این شیوع رسمی بهصورت (

کرد.

آخ کسب برای میتوانند نشانیرشهروندان به آن کانال به قم پزشکی علوم دانشگاه از اخبار مجاwebdaqomین فضای در نشانیز@ به آن تارنمای یا و ی

کنند.مراجعهwww.muq.ac.irاینترنتی

ایرنا:منبع

باشد.مییززعهموطنانهایپیامواخباریافتردمنتظرپرسقم
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)۰۶:۴۹-۹۹/۰۴/۰۷((اردبیل)بیمهساختاردراصالحلزومرسوبی/پروندههزار2ازبیشتکلیفتعیین

ع پور حامد دکتر مهر خبرنگار گزارش خبزبه نشست در چهارشنبه صبح کلریز اداره محل در رسانه اصحاب حضور با که قانونیی بپزشکی اردبیل گزارراستان

دارد.فعالیتاستاندرکزرم8درمجزاومستقلبهصورتواستقضائیهقوهمجموعهیرزسازمانهایازیکیقانونیپزشکیکرد:عنوانشد

کا باالی حجم به اشاره با مراکزروی در قانونیی کرد:پزشکی بیان قانونیاستان، باپزشکی رو67استان شبانه بهصورت سوم یک ظرفیت با نیرو درزنفر ی

است.فعالیتحالدرمردمبهرسانیخدمت

قانونیکلرمدی تشپزشکی در اردبیل کرد:راستان عنوان اداره این وظایف قانونییح زمینهپزشکی در مردم به رسانی خدمت عرصه مشغول40در فعالیت نوع

محجو تصادفات، نزاع، به میتوان جمله آن از که است آزارکار کودک معاینات زنان، مخصوص معاینات اشارهریت، موارد سایر و جنین سقط درخواست ی،

کرد.

ع تصزپور کرد:ریز قانونییح پیشرفتهتپزشکی به مجهز مرتبطراستان مسائل و فوت علت تعیین زمینه در تا است آزمایشگاهی دستگاههای و تجهیزات ین

نشود.ناحقمردمازحقیوکردهعملدقتنهایتباکزرماینبا

نکنندیرگیوجلشکافیکالبدازمردم

تعیین زمینه در را مشکالتی شکافی کالبد مسئله با خانوادهها برخی مخالفت کرد: عنوان شکافی کالبد زمینه در خانوادهها از برخی مخالفت از گالیه با وی

خواستا خانوادهها از و میکند ایجاد فوت پروندههایرعلت به رسیدگی در تسهیل و خودشان حقوق احقاق جهت تا میکنند اعتماد مداوا برای پزشکان به یم

نیاید.بهوجودمشکالتیقضائی

قانونیکلرمدی باپزشکی رسوبی پروندههای به رسیدگی راستای در گفت: و کرد عنوان خوب رسوبی پروندههای به رسیدگی در را استان جایگاه اردبیل استان

شد.تکلیفتعیینپرونده2200پروندهها،تکلیفتعیینبرمبنیقضائیهقوهمحترمیاسترکیداتأتبهتوجه

ع دازپور قرار کشور نخست رتبه در نزاع بابت از استان جمعیت به نسبت اینکه بیان با سالریز در کرد: اظهار بالینی97یم، معاینات بخش به هزار34مراجعه

است.یرکشو7رتبهدارایاردبیلاستاننظراینازکهیافتکاهشمورد603وهزار33بهدرصدی2.8کاهشبارقماین98سالدرکهبودمورد571و

رتبه به اشاره با سالرکشو22وی در فوت به منجر تصادفات حوزه در افزود: مجروحیت، به منجر تصادفات بحث در اردبیل استان گزارشات97ی 231طبق

سال در و شده تشکیل پرونده کاهش98مورد به9.5با رقم این رتبه209درصدی نظر این از که یافته کاهش هستیم.رکشو29مورد دارا استانها بین در را ی

قانونیکلرمدی سالپزشکی در آمده دست به آمارهای طبق کرد: عنوان نیز کار از ناشی حوادث خصوص در اردبیل کار97،522استان از ناشی حادثه مورد

در مجروحیت به قانونیمنجر افزایشپزشکی با رقم این که شده سال7.5رسیدگی در دهم560به98درصدی جایگاه در نیز نظر این از که رسید مورد

یم.رداقراریرکشو

ع سالزپور در چنانچه داشتیم آمار افزایش متأسفانه فوت به منجر کار از ناشی حوادث خصوص در افزود: آمار97یز با17طبق که شده گزارش فوتی مورد

دارد.اختصاصاردبیلاستانبهموردایندریرکشو12رتبهویافتافزایشمورد29به98سالدررقمایندرصدی70رشد

اردبیلاستاندرجنینسقطکاهش

مراکز در درمانی سقط خصوص در قانونیوی جنینپزشکی برای مشاوره طی از بعد پزشکان و حقوقدانان نظر و فتاوا طبق درمانی سقط کرد: 4یرزعنوان

سال در آمار طبق که نمیدهیم مجوز آن از باالتر به و میشود اعمال جنین97ماه سقط سال147موارد در زمینه این در کاهش با که بوده رقم98مورد این

دارد.قراریرکشو24جایگاهدراردبیلاستاننظراینازورسیدمورد120به

قانونیکلرمدی سالپزشکی در داد: ادامه اردبیل کمیسیون97استان به ارجاعی پروندههای سال867آمار در که بوده و98مورد هزار یک به رقم 39این
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یم.ردارایرکشو8جایگاهکمیسیونبهارجاعیپروندههایبحثدرویافتهافزایشمورد

ع کرد:زپور عنوان خطر پر و مجاز غیر آبهای در شنا از پرهیز جهت مردم به توصیه با غ11یز سالرمورد در فوت به منجر شدگی این97ق که شده گزارش

یم.ردارا11جایگاهکشوردرخصوصایندرویافتهافزایشمورد22به98سالدردرصدی100افزایشبارقم

آمار طبق گفت: و دانست نزولی را فوت به منجر سوختگی آمار کاهش10وی با خوشبختانه که شده گزارش استان در فوت به منجر سوختگی 30مورد

یم.رداقرارکشور29رتبهدرنظراینازویافتکاهش98سالدرمورد7بهرقمایندرصدی

قانونیکلرمدی بپزشکی آمار رشد به رو روند از تأسف اظهار با اردبیل آمدهراستان دست به گزارشات اساس بر کرد: بیان استان در فوت به منجر گرفتگی 4ق

ب سالرمورد در فوت به منجر گرفتگی به97ق چشمگیر افزایش با رقم این که سال10داشتیم در جایگاه98مورد حاضر حال در که یافت در16ارتقا را کشور

یم.رداخصوصاین

ع گذشتهزپور ماه طی اینکه بیان با گا3یز از ناشی فوتی طزمورد از فوت به منجر مسمومیت خصوص در افزود: داشت وجود استان در گارگرفتگی گرفتگیزیق

سال تعداد97در سال14به در و تعداد98نفر کاهش13به خصوص این در خوشبخانه که داشتیم پرونده رتبه7.1نفر دارای و شاهد را یرکشو15درصدی

هستیم.

م زمینه در استان خوب جایگاه از مروی خصوص در گفت: و کرده خوشنودی اظهار طبیعی غیر رتبهرگهای کشور در استان جایگاه طبیعی غیر 25گهای

هستیم.دارااستانجمعیتبهنسبترایرکشو4رتبهدارومصرفازناشیمسمومیتزمینهدرمتأسفانهامااست

استیربازنگنیازمندکشوربیمهنظام

قانونیکلرمدی تصپزشکی کشور در بیمه ساختار اصالح لزوم به اشاره با اردبیل بازنگراستان نیازمند کشور در بیمه نظام کرد: نظاممندریح بیمهها باید است، ی

گیرد.قرارقانونیپزشکیدسترسدرافرادسابقهوباشند

ع اززپور گفت: و کرد اشاره کرونا ایام در فوتیها آمار افزایش به سال15یز فروردین98اسفندماه اواخر استان28تا در متانول مصرف خصوص در فوتی مورد

داشتیم.

م آمار و پروندهها کاهش خصوص در الزم اقدامات خصوص در پیشگیروی خصوص در متعددی جلسات گفت: مهر خبرنگار به جرایم و میر و وقوعرگ از ی

ب استان قضائیه قوه در مشارجرم با و شده پیشگیرگزار معاونتهای و مردم استاندارکت و قضائیه قوه در جرم وقوع از اصالحری در میتوانیم انتظامی و ی

یم.ربردایرمؤثگامهایجامعهفرهنگیساختار

منبع:مهر

)۰۷:۰۶-۹۹/۰۴/۰۷(گرفتهمداندرراجوانیکجانقرب

داد.دستازراخودجانوشدقگرفتگیربدچارچاهپمپتعمیرهنگامساله۲۶جوانگفت:همدانشهرستانانتظامیفرماندهایرنا-همدان-

باق جمشید درسرهنگ از پس کرد: بیان ایرنا با گو و گفت در شنبه روز خبری همدانریافت شهرستان روستاهای از یکی در فوت به منجر حادثه بر مبنی ی

گرفت.قراریرکالنتمامورانکاردستوردرموضوعاینبهرسیدگی

جوان شد مشخص اولیه تحقیقات و محل در ماموران حضور با کرد: اضافه ب۲۶وی دچار آب چاه دینام تعمیر بیمارستانرحین به درنگ بی و شده گرفتگی ق

دبیل)(اربیمهساختاردراصالحسوبی/لزومرپروندهارهز2ازبیشتکلیفتعیینآینده:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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شد.منتقل

احتیاط جانب برقی لوازم تعمیر یا استفاده هنگام خواست شهروندان از باخت جان بیمارستان در جوان این اینکه بیان با همدان شهرستان انتظامی فرمانده

کنند.رعایترا

دادند.دستازراخودجانگذشتهسالگرفتگیقربعلتبهتن۱۲همداناستانقانونیپزشکیکلرمدیگزارشینرآخطبق

گرفتن ج۲قرار مسیر در بدن از برنقطه بریان عبور موجب جرق، عبور مدت و شدت به توجه با و شود می بدن از برق بریان آید، می وجود به گرفتگی قرق

دارد.همراهبهخارجیسوختگیوداخلیسوختگیقلبی،ایستازناشیگرمنظیرعواقبیگرفتگی

ب از داخلی،رپس سوختگی دلیل به ها دست قطع و ها کلیه افتادن کار از احتمال گرفتگی بزق از ناشی لرزش و شدن پرت علت به یا است گرفتگی،ریاد ق

شوند.میشکستگیدچارهااستخوان

جرخطرناکت ورود حالت جرین عبور علت به هنگام این در که است دیگر دست از آن خروج و دست یک از بریان وریان قلب از افتادنرق کار از احتمال یه،

است.یادزانسانگرمواعضااین

خبرآنالینآنالین،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۳۲-۹۹/۰۴/۰۷(کشاندگرمکامبهرامازندرانیجوانتوفانییایرد

شد.مازندرانیساله۲۳جوانیکشدنقرغبهمنجربابلسرساحلدریقرغناجیاناخطاربهتوجهیبیویاردبودنتوفانی-ایرنا-یرسا

غ نجات هیات خاردبیر و میر آباد علی منطقه در گذشته شب حادثه این که گفت ایرنا خبرنگار به شنبه روز بابلسر طریق از درج ممنوعرح شنا منطقه و خریا

داد.

متاسفانه : افزود احمدی دامیر بودن مواج و هواشناسی هشدارهای وجود بابلسرربا ساحل در جوانان از تعدادی ، بود شده اعالم شنا ممنوعیت که بییا

شدند.یاردواردهشدارهااینبهتوجه

غ ناجیان و آنان میان که بود حدی به شنا برای جوانان سماجت : داد توضیح دروی ، شدند اب به ورودشان مانع اینرگیریق نهایت در و آمد پیش لفظی ی

شدند.آبواردناجیانهشدارهایبهتوجهبدونجوانان

د به ورود از پس لحظاتی نفر چهار هر متاسفانه : گفت غراحمدی جوانریا یک متاسفانه ولی یافتند نجات ناجیان توسط نفر سه که شدند در۲۳ق ساله

شد.ناپدیدیاردامواجمیان

غ نجات هیات دردبیر بودن مواج دلیل به : افزود بابلسر تاریق و توسطریا بابلی جوان این جنازه امروز صبح اما و نبود پذیر امکان شده ناپدید فرد یافتن یکی

شد.پیدایقرغناجیان

اندازند.میخطربهراخودجانودهندنمیگوشناجیانحرفبهنیزبومیافرادبلکهمسافرانتنهانهمتاسفانهکرد:بیانوی

باختند.جانخزریایرددرنفرپنجتاکنونشداجرامازندراندرماهخرداد۱۵ازکهیاردحرطآغازازاستگفتنی

درط حدودرح در خرداد ماه از ساله همه خز۴۰۰یا سواحل از برنامهرکیلومتر شود. می گذاشته اجرا به مازندران طزیری این بر نظارت و هایری دستگاه با ح

.استمرتبطهایدستگاهدیگروهایرفرماندا،انتظامینیروی،پزشکیعلومدانشگاه،احمرهاللشاملعمومیودولتیمختلف

فتگرهمداندرارجوانیکجانقبرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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آمار اساس قانونیبر طپزشکی اجرای ماهه چهار دوره در ، سالمسارمازندران دزح مجموعری در گذشته سال در غ۴۷یا خاطر به هایرنفر آب در شدن ق

است.بودهیزسالمساحهایرطمحدودهازجرخانفر۴۵گرموشدنقرغمحلکهباختندجاناستاناینساحلی

فارسخلیجنما،تابناک،آنالین،یرهمشهانتخاب،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۵:۱۲-۹۹/۰۴/۰۸(مازندراناستاندرامسالماهه2نزاعمراجعیندرصدی20کاهش

در شده، انجام معاینات آمار ، مازندران قانونی پزشکی کل مدیر نیوز/ را2وارش استان در امسال قبل244هزار3ماهه سال مشابه مدت با مقایسه در رقم ن افزود و کرد اعالم 20نفر
داشت.کاهشدرصد

.هستندنزمابقیومردنفر133هزار2استانقانونیپزشکیمراکزازارجاعیآماراساسبر:گفتعباسی،نیوزوارشگزارشبه

کل قانونیمدیر تصپزشکی مازندران بیشتراستان گزارش این اساس بر : کرد ساریح شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع عددرین با عدد656ی با بابل ،471

است.شدهنفرثبت55عددبایدونکناررفشهردرنزاعمواردینرکمتونفر336عددباآملو

د و نزاع اینکه بر تاکید با بیشترگیروی مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین تصپزشکی ، وراست نزاع وقوع دنبال به افراد از توجهی قابل :بخش کرد یح

مراکزرگیرد به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی اسالمیپزشکی مجازات قانون به توجه با دیدگی آسیب میزان و نوع اساس بر که شود می ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرای

زندگی های مهارت 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 خصوص فیرگیربه رازی بین ما فی مشکالت تفاهم و گفتگو ، بحث با ، یکی

کنند.فصلوحل

)۰۸:۱۰-۹۹/۰۴/۰۷(مازندراندررانندگیتصادفاتمیروگرمآمارکاهش

داشت.کاهشدرصد۵پارسالمشابهمدتبامقایشهدرکهباختندجانرانندگیحوادثعلتبهامسالنخستماهدودرنفر۸۲گفت:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران مدیرساازباشگاه عباسی علی دکتر ، قانونیکلری اینکهپزشکی بیان با نخست۸۲مازندران ماه دو در نفر

بودند.خانمبقیهوآقافوتیهاازنفر۷۲گفت:داشت،کاهشدرصد۵پارسالمشابهمدتبامقایشهدرکهباختندجانرانندگیحوادثعلتبهامسال

کشاندگمرکامبهارانیمازندرجوانتوفانییایدرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شه برون محور جز به محورها همه در اینکه بیان با شهراو برون جادههای افزود: بودیم، آمار کاهش شاهد باری روستایی راه و و۵۹ی درونمورد محور

رسید.ثبتبهآندرتصادفازناشیفوتیمورد۲۳بایرشه

بیشت گفت: عباسی باردکتر آمل شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار سا۱۷ین بار، میاندرود سیم۱۶ی، و قائمشهر بار، وربیشت۸غ ین

است.شدهگزارشفوتیبدونشهرهایگاهوگلسوادکوه،یدونکنار،رف

بیشت مدیررانندگان عباسی دکتر تصادفات قربانی قانونیکلرین تصادفپزشکی وقوع زمان در گفت: متوفی وضعیت تفکیک در افراد۲۸مازندران از نفر

رسید.ثبتبهسواردوچرخهیکوسوارموتور۱۶نشین،سر۱۷پیاده،عابر۲۰راننده،

مراکز به که زخمیهایی آمار صرفا اینکه به اشاره با قانونیاو هزارپزشکی امسال، ماه دو در افزود: است، شده ثبت سازمان این در میشود نفر۵۷۶ارجاع

داشت.کاهشدرصد۳۹پارسالمشابهمدتبهنسبترقماینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبهرانندگیحوادثزخمی

سا فرهنگ امر در میتوانند استان اجرایی دستگاههای گفت: عباسی آمارهایزدکتر از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی ارتقایزیربا و پیشگیرانه گاهیآی

باشند.موثررانندگیحوادثدرزخمیهاوکشتههاآمارکاهشراستایدرمردمعمومی

)۰۸:۱۹-۹۹/۰۴/۰۷(باختندجانمازندراندرامسالتصادفبراثرنفر۸۲مازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

مدیرسا جاری- سال اول ماه دو طی رانندگی تصادفات از ناشی تلفات درصد پنج کاهش به اشاره با مازندران قانونی پزشکی گفت:رکل از۸۲ی را خود جان تصادف براثر امسال نفر
دادند.دست

خب گزارش تعدادرگزاربه امسال ماهه دو در اینکه بیان با عباسی علی مهر، شامل۸۲ی مابقی۷۲نفر و اینزمرد که باختند جان رانندگی تصادفات اثر در ن

شه برون جادههای افزود: داشت، کاهش درصد پنج قبل سال مشابه مدت به نسبت باررقم روستایی راه و شه۵۹ی درون محور و بارمورد فوتی۲۳ی مورد

رسید.ثبتبهآندرتصادفازناشی

بیشت افزود: باروی آمل شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار سا۱۷ین بار، ومیاندرود سیم۱۶ی، و قائمشهر بیشتر، مورد هشت با ورغ ین

است.شدهگزارشفوتیبدونشهرهایگاهوگلسوادکوه،یدونکنار،رف

کل قانونیمدیر صرفپزشکی اینکه به اشاره با مراکزمازندران به که مصدومینی آمار قانونیًا اظهارپزشکی است شده ثبت سازمان این در میشود ارجاع

هزار امسال، ماه دو در به۵۷۶داشت: رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت رقم این که کردند کاهش۳۹مراجعه درصد

داشت.

سا فرهنگ امر در میتوانند استان اجرایی دستگاههای شد: یادآور استان اجرایی مقام آمارهایزاین از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی پیشگیرانهزیربا ی

باشند.مؤثررانندگیحوادثدرمصدومینوکشتههاآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایو

انمازندردرگیداننرتصادفاتمیروگمرآمارکاهشان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۲۲-۹۹/۰۴/۰۷(شدندقرغیارددرنفر4هر/بابلسرساحلدریقرغناجیانباجوان4یرگیرد

زد.رقمراساله23جوانگرمبابلسرساحلدریقرغناجیاناخطاربهتوجهیبیویاردبودنتوفانیکنا:رحوادث

گزارش غربه نجات هیات دبیر خارکنا، و میر آباد علی منطقه در گذشته شب حادثه این که گفت شنبه روز بابلسر طریق از درج ممنوعرح شنا منطقه و خریا

داد.

د بودن مواج و هواشناسی هشدارهای وجود با متاسفانه : افزود احمدی بیرامیر بابلسر ساحل در جوانان از تعدادی ، بود شده اعالم شنا ممنوعیت که یا

شدند.یاردواردهشدارهااینبهتوجه

غ ناجیان و آنان میان که بود حدی به شنا برای جوانان سماجت : داد توضیح دروی ، شدند آب به ورودشان مانع اینرگیریق نهایت در و آمد پیش لفظی ی

شدند.آبواردناجیانهشدارهایبهتوجهبدونجوانان

د به ورود از پس لحظاتی نفر چهار هر متاسفانه : گفت غراحمدی جوانریا یک متاسفانه ولی یافتند نجات ناجیان توسط نفر سه که شدند در23ق ساله

شد.ناپدیدیاردامواجمیان

مرد کام به را مازندرانی جوان توفانی غریای نجات هیات کشانددبیر درگ بودن مواج دلیل به : افزود بابلسر تاریق و امکانریا شده ناپدید فرد یافتن یکی

شد.پیدایقرغناجیانتوسطبابلیجواناینجنازهامروزصبحاماونبودپذیر

اندازند.میخطربهراخودجانودهندنمیگوشناجیانحرفبهنیزبومیافرادبلکهمسافرانتنهانهمتاسفانهکرد:بیانوی

باختند.جانخزریایرددرنفرپنجتاکنونشداجرامازندراندرماهخرداد15ازکهیاردحرطآغازازاستگفتنی

درط حدودرح در خرداد ماه از ساله همه خز400یا سواحل از برنامهرکیلومتر شود. می گذاشته اجرا به مازندران طزیری این بر نظارت و هایری دستگاه با ح

.استمرتبطهایدستگاهدیگروهایرفرماندا،انتظامینیروی،پزشکیعلومدانشگاه،احمرهاللشاملعمومیودولتیمختلف

آمار اساس قانونیبر طپزشکی اجرای ماهه چهار دوره در ، سارمازندران سالم دزح مجموعری در گذشته سال در غ47یا خاطر به هایرنفر آب در شدن ق

.است.بودهیزسالمساحهایرطمحدودهازجرخانفر45گرموشدنقرغمحلکهباختندجاناستاناینساحلی

بخوانید:اینجاراکناراختصاصیحوادث

00بود؟مفیدخبراینآیا

باختندجانانمازندردرامسالتصادفاثربرنفر۸۲ان:مازندرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۱۸-۹۹/۰۴/۰۷(یافتکاهشدرصد5مازندراندررانندگیحوادثازناشیهایفوتیامسال؛ماههدودر

میدهد.نشانکاهشدرصد5قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرامسالدوماهطیفوتبهمنجررانندگیتصادفات

خب گزارش تعدادرگزاربه امسال ماهه دو در اینکه بیان با عباسی علی ایلنا، شامل۸۲ی مابقی۷۲نفر و اظهارزمرد باختند جان رانندگی تصادفات اثر در ن

است.داشتهکاهشدرصدپنجقبلسالمشابهمدتبهنسبترقماینکرد:

شه برون محور جز به محورها تمامی در اینکه بیان با شهروی برون درجادههای افزود: بودهایم، فوتی کاهش شاهد روستاییری راه و محور۵۹ی و مورد

است.رسیدهثبتبهتصادفازناشیفوتیمورد۲۳یرشهدرون

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی گفت: بارمازندران آمل شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار سا۱۷ین بار، ومیاندرود سیم۱۶ی، و قائمشهر بار، غ

است.شدهگزارشفوتیبدونشهرهایگاهوگلسوادکوه،یدونکنار،رفوینربیشتمورد8

بیشت رانندگان اینکه بیان با تصادفروی وقوع زمان در گفت: هستند، تصادفات قربانی راننده،28ین پیاده،20نفر یک16سرنشین،17عابر و سوار موتور

رسید.ثبتبهشواردوچرخه

هزار امسال، ماه دو در افزود: به۵۷۶عباسی رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت رقم این که کردند درصد۳۹مراجعه

داشت.کاهش

سا فرهنگ امر در میتوانند استان اجرایی دستگاههای گفت: آمارهایزوی از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی ارتقایزیربا و پیشگیرانه عمومیآی گاهی

باشند.مؤثررانندگیحوادثدرمصدومینوکشتههاآمارکاهشراستایدرمردم

خبردوربینیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۴۹-۹۹/۰۴/۰۷(باختندجانمازندرانرانندگیتصادفاتدرماهدوطینفر82

مدیرسا - (پانا) جاری سال اول ماه دو طی رانندگی تصادفات از ناشی تلفات درصد پنج کاهش به اشاره با مازندران قانونی پزشکی دوماهرکل این در که کرد اعالم براثر82ی امسال نفر
دادند.دستازراخودجانتصادف

ماه، فروردین پایان در این از قانونیپیش کهپزشکی بود کرده اعالم آما38مازندران به توجه با و باختهاند جان ماه این در رانندگی تصادفات اثر بر یرنفر

به و یافته افزایش اردیبهشت در کشتهشدگان تعداد شد، اعالم امروز م44که است. رسیده که82گرنفر اردیبشهت و فروردین ماههای در مجموع در نفر

است.داشتهکاهشدرصدپنجقبلسالمشابهمدتبهنسبتاست،نز10ومرد72شامل

برونشه محورهای گذشته، همانند عباسی علی گفته به بیشتربنا وری داشته را کشته خود59ین جان هست، نیز روستایی راههای شامل که راهها این در نفر

دادند.دستازرا

است.رسیدهثبتبهفوتیمورد23نیزیردرونشهمحورهایتصادفاتدر
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مدی گفته قانونیکلربه بیشتپزشکی بارمازندران، آمل شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار سا17ین بار، ومیاندرود سیم16ی، و قائمشهر غر،

است.شدهگزارشفوتیبدونشهرهایگاهوگلسوادکوه،یدونکنار،رفوینربیشتموردهشتبا

م عامل مازندرانرسومین در گذشته سال در و شده اعالم جادهای تصادفهای به مربوط ایران در میر و دست640گ از را خود جان رانندگی حوادث اثر بر نفر

است.نداشتهیرتغیی97سالمشابهزمانمدتبهنسبتآمارایندادند.

قانونیسازمان مپزشکی اصلی علت گذشته، سال سر،40.3گرکشور به ضربه را افراد از متعدد،29.4درصد شکستگیهای خون7.5درصد وزیردرصد 16ی

اشتراکی علل را عل(درصد یک از بیش دارای اکسی1.8)،تموارد نرسیدن درصد دهم سه سوختگی، اساس4.7ن،ژدرصد بر بود. کرده اعالم موارد سایر درصد

میشوند.کشتهحادثهمحلدررانندگیحوادثمتوفیاتازنیمیسازمان،اینآمار

کل قانونیمدیر صرفپزشکی اینکه به اشاره با همچنین مراکزمازندران به که مصدومانی آمار قانونیًا است،پزشکی شده ثبت سازمان این در میشود ارجاع

هزار امسال، ماه دو در که به576گفت رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت رقم این که کردند درصد39مراجعه

داشت.کاهش

)۱۰:۳۳-۹۹/۰۴/۰۷(مازندرانتصادفهایقربانیینربیشترانندگان؛داد؛خبرمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی کاهشرایسنا/مازندران از مازندران قانونی پزشکی بیشت5کل رانندگان، گفت: و داد خبر استان این در رانندگی تصادفات از ناشی فوتی مازندرانردرصدی در تصادفهای قربانی ین
هستند.

ادارهکل عمومی روابط گزارش اساس قانونیبر سالپزشکی اردیبهشت و فرودرنی ماه دو در کرد: اظهار عباسی علی تعداد99مازندران، شامل82، مرد72نفر

داشت.کاهشدرصد5قبلسالمشابهمدتبهنسبتمیزان،اینکهباختندجانرانندگیتصادفاتاثردرنز10و

شه برون محور جز به محورها تمامی در اینکه بیان با تصروی بودیم، آمار کاهش شاهد شهری برون جادههای کرد: باریح روستایی راه و محور59ی و مورد

رسید.ثبتبهآندرتصادفازناشیفوتیمورد23بایرشهدرون

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی گزارش، این اساس بر کرد: خاطرنشان بارمازندران آمل های شهرستان به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار سا17ین ور، ی

است.بودهفوتیبدونگاهوگلوسوادکوهیدونکنار،رفوینربیشت8باغرسیموقائمشهر،16بامیاندرود

فوت تصادف، وقوع زمان در اینکه بیان با راننده،28عباسی پیاده،20نفر نشین،17عابر اظهار16سر رسید، ثبت به سوار دوچرخه یک و سوار موتور راکب

است.شدهثبتسازمانایندرشودمیارجاعقانونیپزشکیمراکزبهکهمصدومینیآمارصرفاکرد:

تص امسال،روی اردیبهشت و فرودین ماه دو در کرد: به1576یح رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر مدتپزشکی به نسبت میزان این که کردند مراجعه

داشت.کاهشدرصد39گذشته،سالمشابه

باختندجانانمازندرگیداننرتصادفاتدرماهدوطینفر82پانا:|خبرخبرادامهادامه
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قانونیکلرمدی ساپزشکی فرهنگ امر در توانند می استان اجرایی های دستگاه کرد: خاطرنشان آمارهایزمازندران از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی با

باشند.موثررانندگیحوادثدرمصدومینوهاکشتهآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایوپیشگیرانهیزیر

پیامانتهای

)۱۰:۴۱-۹۹/۰۴/۰۷(همدان)(کبودراهنگشهرستانقانونیپزشکیکزرمازیربهرهبردا

-شنبه امروز م7ایسنا/همدان قضائیه قوه روز با همزمان مدیرتیرماه- حضور با کبودراهنگ شهرستان قانونی پزشکی بردارکز بهره به و شد افتتاح همدان استان قانونی پزشکی یرکل
رسید.

قانونیکزرم سالپزشکی در کبودراهنگ مساحت94شهرستان به زمینی و450در ساخت370یربنایزمترمربع برای تاکنون که بود شده زنی کلنگ مترمربع

است.یحرتشسالنوبالینیمعایناتهایبخششاملوشدهینهزهملیواستانیاعتباراتمحلازتومانمیلیون840کزرماین

فاصله به توجه تشرکیلومت60با سالن و ساختمان وجود همدان تا کبودراهنگ معایناتری گذشته در چراکه شد می احساس شهرستان این در شدت به یح

شدند.میمنتقلهمدانبهاجسادوگرفتمیانجامیردادگستداخلاتاقیکدربالینی

قانونیکلرمدی برداپزشکی بهره و افتتاح آیین در همدان مراستان این از مری این در پزشکان تعداد اگر گفت: معایناترکز توانیم می دهیم افزایش را کز

باشیم.داشتهمحلایندرنیزرابایگانیکزرمهمچنینوبانوان

دید افق با اینکه بیان با کمالی ارتین م50تا40دکتر این جمعیت رشد احتساب با و ساختمانرساله کرد: خاطرنشان است، منطقه نیاز جوابگوی پزشکیکز

متراژقانونی شد.450با برطرف اصلی بنای به نیاز اکنون اما شده انجام الزم های هماهنگی اینکه ضمن بوده گسترش برای الزم های بودجه نیازمند مترمربع

مط مروی از پزشکان و است پزشک کمبود کبودراهنگ شهرستان در اصلی مشکل کرد: بهرح پزشکی است قرار که آیند می شهرستان هفته در روز دو استان کز

شود.مستقردیگرمتخصصپزشکتربیتوپزشکیآزمونپایانتاوآمدهاینجابهاستانکزرمازمعاضدتیپزشکعنوان

باقیمانده های پروژه است این بر تالش داد: ادامه قانونیکمالی همکاپزشکی به نیاز اینکه ضمن رسانیم پایان به را دازیراستان هایریادی تالش با اما یم

شد.افتتاحکبودراهنگکزرمقضائیهقوههفتهدرفراوان

قانونیکلرمدی تپزشکی به اشاره با همدان تکأاستان بر قضائیه قوه رئیس تکرکیدات با ما کار اصلی شاخصه و بحث کرد: اظهار رجوع ارباب اربابریم یم

است.موردایننیزرئیسیاالسالمحجتکیداتأتازوبودهارتباطدررجوع

تص درروی کرد: قانونییح عمپزشکی ما و است ناراضی آن از طرف یک میشود صادر که رأی هر و آمده دردمندی از میزانهمه توانیم می رأی صدور در اًل

رویم.پیشآراءصدوربرایبرتربندیردهسمتبهاستاندریمرامیدواامایمرآودستبهرارضایتمندیازکمی

پیامانتهای

ایرنایرگزارخبدیگر:منابع
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درکارازناشیحوادثرشد/قانونیپزشکیدرانسانیینیروکمبودخبرداد:ایلناباگفتگودرزنجاناستانقانونیپزشکیرئیس
)۰۷:۴۱-۹۹/۰۴/۰۷(زنجاناستان

دارای کیفی لحاظ از استان قانونی پزشکی شناسی سم های آزمایش گفت: زنجان، استان قانونی پزشکی انسانی نیروی کمبود مشکل به اشاره با ، زنجان استان قانونی پزشکی رئیس
دهد.میارائهخدماتهمجواراستانهایبهواستبودهکشورسطحدررتبه

داشت: اظهار زنجان، در ایلنا خبرنگار به خبر، این اعالم با امروز ستاره، قانونیمهرداد خدماتپزشکی دارای انسانی نیروی شدید کمبود وجود با زنجان، استان

است.کشوربودهواستانسطحدرمطلوب

قانونیرئیس داد:پزشکی ادامه کند، می فعالیت انسانی نیروی از سوم یک با مجموعه این اکنون هم اینکه بیان با زنجان، سازمانیاستان های پست تعداد

است.تصدیبدونپست۳۷وتصدیباپست۱۴تعداداینازکهباشدمیپست۱۳۶کزرماین

.استداشتهکاهشزنجاناستاندر۹۷سالماهه۱۲بهنسبت۹۸سالماهه۱۲درهانزاعصددرکرد:یحرتصستاره

است.بودهرشددارای۹۷سالبهنسبت۹۸سالدرکارازناشیحوادثکرد:اضافهوی،

.بودیمدرصدی8بربالغرشددارایگذشتهسالبهنسبت۸۹سالنیزتصادفاتدرداد:ادامهزنجان،استانقانونیپزشکیرئیس

برشمرد.73کاهشباقبلسالبهنسبتنیزرایرسالجایزنوروتعطیالتدرتصادفاتازناشیهایفوتیتعدادهمچنینوی

کند.میارائهخدماتشرقیوغربیهایآذربایجانهایاستانبهشناسیسمخصوصدرنیروکمبودوجودباراستادراینزنجاناستانیادآورشد:ستاره

جدید ساختمان کرد: اضافه پایان در قانونیوی، ای۹۰استانپزشکی بودجه کمک با که دارد پیشرفت ودرصد میلیارد شده900یک مقرر که تومانی میلیون

برسد.یربردابهرهبهیرسالجایمرامیدواکندپرداختیزشهرساومسکن

)۱۱:۱۸-۹۹/۰۴/۰۷(غربی)(آذربایجاناستخطردرشیمیاییمجروحهزار5جانسردشت؛مردمبرای66سالتیر7حادثهتلخروایت

است.زدهجنگمنطقهاینمردمیرضرونیازسرشتدرمجهزوتخصصیبیمارستانساختگفت:سردشتشهرشورایعضو

مش گزارش یادآوربه با شمسی، اهلل رحمت رورق، داشت: اظهار سردشت شهرستان مردم برای جنگ سخت روزهای شهرستانزی که نف12ی سردشترهزار ی

ر تاژتوسط در عراق بعثی سالریم ماه تیر هفتم ه1366یخ را گرفت قرار شیمیایی بمباران اصابت آرمورد وقتی و بودم آموز دانش کنم. نمی فراموش یرژگز

(همدان)اهنگکبودرستانشهرقانونیشکیپزکزمرازیدارهبربهرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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برسانیم.پناهگاهداخلبهراخودمانمیکردیمسعیهاافکنبمبصدایباکهبودیمیزبامشغولکوچهداخلدوستانمبادرآمدصدابهقرمز

ت خطرناک خواب برایمان دشمن اینبار اینکه از غافل است، معمولی بمباران هم اینبار میکردیم فکر همیشه مثل افزود: برهمرشمسی چشم یک در و دیده ی

رسیده آخر به دنیا روز آن سردشت مردم برای بکشیم. نفس میتوانستیم سختی به و شد وحشتناک تاولهای از پر مردم بدن پوست بمباران، از پس زدن

شدند.مجروحوگرفتهقرارشیمیاییبمبازناشیسمیمعرضگازهایدرنفرهزار8وباختندجاننفر110شیمیاییبمبارانابتدایلحظاتهماندروبود

تص سردشت شهر شورای سالرعضو تیرماه هفتم سردشت مردم ذهن در کرد: این66یح شهدای برای ساله هر و شده حک نشدنی فراموش و تلخ بسیار

شود.میداشتهگرامییادشانوگزارربشهدامزاربرنمادینمراسمیمسئوالنومردمسویازناگوارحادثه

خواهندمیتخصصیدرمانگاهجانبازان

گذشت با گفت: تا35وی از بسیارسال هنوز سردشت شیمیایی بمباران تخصصیریخ درمانگاه از و میبرند سر به سختی شرایط در حادثه این جانبازان از ی

ناگ درمانی روند برای مصدومان اینجا میشود گفته آنچه برخالف محروماند. مجرب درمانی کادر مزو به یا مراجعهریرند همجوار استانهای به یا و استان کز

کنند.

استخطردرشیمیاییمصدوم5000جان

حملههای مورد تحمیلی جنگ دوران در عراق دولت سوی از بارها که سردشت شیمیایی و مظلوم مردم برای نمیکنم فکر کرد: عنوان میرآباد شهر شورای رئیس

خواسته تخصصی درمانگاه یا بیمارستان ساختن کردند دفاع کشورشان از جوانمردانه و گرفتند قرار جانزهوایی که کرونایی روزهای این در آنهم باشد. یادی

داد.خواهنددستازراخودجانیربیمااینبهابتالبایویرمشکالتعلتبهوبودهخطردرمصدومهزار5

یربیکاوفقردلیلبهمهاجرت

دیگ بخش در مرروی های بازاچه تعطیلی با گفت: و کرد اشاره سردشت شهرستان مردم معیشتی وضعیت به خود صحبتهای از "اشکان"زی خان"، "قاسم ی

کا برای مجبورند و شدهاند بیکار شهرستان این مردم "کیله" گاها بزرگرو شهرهای حاشیه به یا و عراق کشور به مناری کنند. مهاجرت همینزگ علت به اهالی ل

متر و مخروبه به ها باومهاجرت مرزها دوباره اگر است. شده تبدیل تحزکه میتوان هم بگیرد شکل همسایه کشورهای با تجارت و شوند دوررگشایی را ها یم

کرد.یرگیوجلهامهاجرتازهموزد

مشکالت به شهزشمسی های ساخت کردیمریر تحصیل آن در که مدرسهای متاسفانه هنوز افزود: و کرد اشاره تحمیلی جنگ از دهه چند گذشت با نیز ی

بازسا شد، آموزان دانش از تعدادی شدن کشته باعث و گرفت قرار موشک اصابت مورد تخزو با و نشده چیری خاکی زمین جز مدرسه نماندهزیب باقی ی

است.

گیرندمیقربانیمدامکههاییجاده

گارد بدون و خم و پیچ پر گذر، سخت نیز سردشت جادهای داد: ادامه بهروی محورها این اکثر آسفالت گیرند. می قربانی مدام که بر3یلاند گذشته دهه

شن هنوز روستایی های جاده و آمارهایزیرمیگردد از یکی طبق نشدهاند. هم قانونیی زمانپزشکی مدت تصادف10روز20در دلیل به در3نفر خودرو

باختند.جانسردشتشهرستان

کا در گفت: و کرد اشاره نیز شهرستان اجتماعی آسیبهای به ادامه در اختالفاتروی اعتیاد، طالق، ازجمله مواردی شهرستان اجتماعی های آسیب گروه

دارند.فقردریشهرهمهکهاستشایعمردمبیندرخودکشیونشینیحاشیهمهاجرت،خانوادگی،

دارنداقتصادیمشکالتهاکنندهمراجعهتمامی

بیشت داد: ادامه غربی آذربایجان استان شورای رئیس دررنایب اقتصادی مشکالت از کنند می مراجعه ما به سردشت شهرستان شورای در که افرادی ین

بیما دلیل به را شان مغازههای بود فعال که هم شغلی تعداد آن دارند. کار تقاضای مدام و اجارهرمضیقهاند پرداخت عدم علت به و کردند تعطیل کرونا ی

غربی)(آذربایجاناستخطردرشیمیاییمجروحارهز5جانق:مشر|خبرخبرادامهادامه
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ش کارخانه، اینجا متاسفانه دادند. دست از را شان شغل سربهاء را شان صورت سیلی با مردم و ندارد وجود کار برای باغی و زمین دررکت، داشتهاند. نگه خ

خی3 کمک با مبالغرمرحله درخواست20و180،100ین عاجزانه مسئوالن همه از ایم. کرده تهیه غذایی مواد های بسته مستضعف مردم برای تومان میلیون

آورد.درمیپاازراآنهازندگیسختشرایطگرنهوباشندمردمفکربهدارم

ایرانشهداینما،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۰:۰۷-۹۹/۰۴/۰۷(شرقی)(آذربایجانخبرمیز

ارومیه:یاچهرداحیایستاداستانهایاموردفترمدیر

استطبیعییرامهواگرمایبواسطهارومیهیاچهردآبتبخیر

است.خوبارومیهیاچهردحالگفت:ارومیهیاچهرداحیایستاداستانهایاموردفترمدیر

گفت در سرخوش دوفرهاد آب تبخیر پدیده افزود: بارشها کاهش و آب تبخیر افزایش و گرما فصل به نزدیکی به توجه با اینکه به اشاره به ایسنا با یاچهرگو

است.خوبهمچنانارومیهیاچهردحالوجوداینباواستطبیعییرامهواگرمایبواسطه

آب حوضه در ها آب روان ورودی به اشاره با دروی به زریز های رودخانه از حاضر حال در کرد: اظهار ارومیه چای،ریاچه باراندوز شهرچای، رود، سیمینه و ینه

میشود.واردارومیهیاچهردبهآبگداروچایمهاباد

کاهش ارسالی افزود:گزارشهای نیز بارندگیها کاهش به اشاره با آبی29.1سرخوش سال در ها بارش حوضه98-99درصدی در را گذشته آبی سال به نسبت

میدهد.نشانیاچهردیزرآب

آذربایجانشرقی:استانقانونیپزشکیکلرمدی

دادندجانآذربایجانشرقیدرسوختگیاثربرنفر127

یز-توفیقیرتب

دادند.دستازراخودجاناستاندر98درسالسوختگیازناشیاثرصدماتدرنفر127گفت:آذربایجانشرقیاستانقانونیپزشکیکلرمدی

داشت: اظهار صفاییفرد سال127علی در سوختگی از ناشی صدمات اثر در تعداد98نفر این از که دادند دست از را خود جان آذربایجانشرقی استان 54در

است.داشتهافزایشدرصد16و38ترتیببه)1397(مشابهمدتبهنسبتآمارهااینازکدامهرکهبودهمردنفر73ونزنفر

است.یافتهافزایشدرصد25حدودبودهباختهجاننفر102کهکه)1397(مشابهمدتبهنسبتامسالسوختگیازناشیتلفاتآماراینافزود:وی

آنها از نفر سه که کردند فوت سوختگی اثر در نفر هشت نیز گذشته سال اسفند در کرد: اضافه گذشتهزصفاییفرد سال مشابه مدت با مقایسه در و بوده ن

غربی)(آذربایجاناستخطردرشیمیاییمجروحارهز5جانق:مشر|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتهکاهشنفرسه

بودند.مرد63ونزآنهاازنفر39کهبودنفر102گذشتهسالدرآذربایجانشرقیاستاندرسوختگیازناشیمیروگرمتعدادکلشد:یادآوروی

شد؛انجامیزسوآتشوقوعازیرگیوجلهدفبا

مسجدسلیمانگازونفتتأسیساتدرُبرآتشعملیاتانجاموچینیعلف

اهواز-محمدی

.شدانجاممسجدسلیمانگازونفتیربردابهرهکترشصنعتیتأسیساتحاشیهوداخلدرُبرآتشعملیاتانجاموچینیعلفعملیات

همکا با اقدام مشتراین ادارهری بهساHSEک و مهندسی خدمات اداره اطرافزو و درون علفهای شدن خشک و گرما فصل شروع با تأسیسات و اماکن ی

.گرفتصورتکترشاینصنعتیتأسیساتیکلیه

پرسنل توسط خوزستان طاقتفرسای گرمای در و تأسیسات پراکندگی و عملیاتی ی حوزه وسعت و گستردگی به توجه با که زمانبر و حجیم اقدام این طی

کارشناسان نظارت و مهندسی خدمات اداره کش گرفتHSEزحمت سورصورت آتش وقوع خطر و گرمایزیسک از ناشی شده خشک علفهای یادزی

.رسیدخودممکنسطحینرپایینتبهکترشاینفرآورشیوصنعتیتأسیساتدرتابستان

آتش و حایل ی دیواره ایجاد و چینی علف با خاهمچنین آتشرُبر حادثه وقوع صورت در آتش سرایت خطر ، مذکور صنعتی تأسیسات ی محدوده از ج

گردید.مرتفعیرگیوجلمحوطهدرونبهتأسیساتیمرحبیرونازیزسو

دماوندشهرستاناصنافاتاقصنفیاتحادیهبهشغلیرسته7الحاقبررسی

صادقعلیدماوند-امیرحسین

شد.بررسیاصنافاتاقصنفیاتحادیهبهشغلیرسته7الحاقبررسیدماوندشهرستاننظارتکمیسیوندر

خبرنگارآف گزارش جاربه سال در دماوند شهرستان نظارت کمسیون جلسه دومین تجارترینش، و معدن ، صنعت اداره جلسات سالن در اعضا کلیه حضور با ی

شد.گزاررب

گردید.اتخاذالزمتصمیماتذیلمطروحهمواردوجلسهدستوراتپیرامونینرحاضنظرتبادلوبحثازپسنشستایندر

قیمتگذا صنفی اتحادیههای عملکرد نظارتبر خصوص در دماوند شهرستان اصناف نراتاق کمیته توسط کاالها رارخگذاری مربوطه کمیسیونهای تشکیل ی

دهد.انجام

سفالگ ظروف تولید رسته کد ایجاد به نسبت ورهمچنین رسته و فوم بستهبندی و تولید رسته سرامیک، و کری و فلرق آهنکارانزکره اتحادیه به الحاق جهت ی

اتحادیه به الحاق جهت اتومبیل سیستم و ضبط نصب و فروشی خرده رسته و سرد و گرم آب کویلهای فن انواع تولید رسته کد ایجاد آلومینیمسازان، و

کشاوررالکت خدمات و گالبگیزیک رسته کد ایجاد شیلنگری، انواع پرس و تعمیر و اتومبیل کوبی لنت رسته ایجاد فروشان، میوه اتحادیه به الحاق جهت ی

گرفت.انجامالزمبررسیهایاتومبیلکارانرتعمیاتحادیهبهوالحاق

گرفت.قرارتصویبموردوحرمطجلسهایندرکهبودمواردیجملهازنانواییاحداثوکسبپروانهیافتردمتقاضیاندرخواستهایبررسی

شرقی)(آذربایجانخبرمیزینش:آفر|خبرخبرادامهادامه
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/۹۹/۰۴(داشت؟رضویخراساندریرهمسرآزابریرتاثیچهقرنطینهدورانداد؛پاسخرضویخراسانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۸-۰۳:۵۷(

است.داشتهکاهشاستاندرمایرهمسرآزاآمارامسالماهفروردینوگذشتهسالاسفندماهدرگفت:رضویخراسانقانونیپزشکیکلرمدیرضویخراسانایسنا/

آ حجارسید گفتزیا در همسرآزاوی، آمار با رابطه در در ایسنا با آزارگو همسر در کرد: اعالم استان در داری را دوم رتبه تهران از پس ما ماهری اسفند در اما یم

داشتیم.حوزهایندرکاهشدرصد50بربالغنیز99ماهفروردیندرواستدرصد20حدودکاهشاینوداشتیمکاهشیروندگذشتهسال

است.ماندهباقیمقدارهماندرنیزاکنونواسترقمییکهموارهونیستتوجهقابلیرکودکآزامیزانآمارداد:ادامهوی

تصزحجا استان در نزاع موارد خصوص در همچنین بیشتری کرد: بهریح مراجعه آمار قانونیین درپزشکی را دوم رتبه تهران از پس ما و است نزاع به مربوط

دا نزاع موارد چشمگیرتعداد افت مدت این در ما مراجعین آمار اسفندریم. در ما نزاع آمار است، داشته حدودا98ی گذشته سال اسفند به درصد15نسبت

از یعنی است، داشته به3000کاهش از2500مورد نیز ماه فروردین در و است کرده افت سال3500مورد در سال2600به98مورد در پیدا99مورد کاهش

.استکرده

قانونیکلرمدی گذشته،پزشکی سال در کرد: بیان استان در درمانی سقط موارد آمار خصوص در رضوی شده1188خراسان تشکیل درمانی سقط پرونده مورد

در در931که و مجوز صدور به د175مورد ماه چند این در درمانی سقط آمار است. انجامیده مجوز صدور عدم به نیز تغییرگیرمورد کرونا با است.ری نکرده ی
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