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ستادیستادیاخباراخبار
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ایرنایارگزخبر۱

۵گلستاندرموادمخدرمصرفسوءازناشیگمرکاهش

24اجسریخبرپایگاهایرنا/ایلنا،یارگزخبر۳

۶سالمتمدافعشهیددومینپیکرتدفینوتشییع

سینانیوزبسیج،یخبرپایگاه۲
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خبرالنساوای،آذرپیامیخبرپایگاه۲

۷یافتایشافزصددر۱۳۳دبیلاراستاندرفتگیگرگاز



ستادیاخبار

)۰۶:۴۸-۹۹/۰۴/۱۷(شدمنصوبقانونیپزشکسازمانآموزشیاموردفترپرسترس

شد.منصوبسازمانعلمییهایرهمکاوآموزشیاموردفترپرسترسکشور،قانونیپزشکیسازمانپژوهشیوآموزشیمعاونمهدوی،امیرحسینسویازحکمیصدوربا

سازمان الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه عنوانپزشکی به میرجلیلی مهدی سید دکتر حکم این موجب به کشور،

شد.معرفیسازمانآموزشیاموردفترجدیدپرسترس

است:آمدهحکماینازبخشیدر

س عنوان به ابالغ این موجب به جنابعالی تجربیات و تعهد و تخصص به همکارنظر و آموزشی امور دفتر تارپرست میگردید، منصوب سازمان علمی یهای

بهرهگی و قانونی و شرعی جوانب رعایت و متعال پروردگار از استعانت نیرویربا و تخصصی و علمی ظرفیتهای و کارشناسان و نظران صاحب نظرات از ی

فرمائید.مبذولراخودتالشوسعینهایتسازمان،آموزشحوزهبرنامههایوسیاستهاپیشبردجهتموجودانسانی

عصر ولی حضرت از استعانت با و وتعالی سبحانه حق حضرت توجهات ظل در است الش(امید فرجه تعالی اهلل گیفیرعج بهره و معظمر) مقام رهنمودهای از ی

باشید.مؤیدوموفقمحولهوظایفانجامدرالعالی)مدظله(یررهب

س همچون هایی سمت در این از پیش میرجلیلی دکتر است اررگفتنی اداره مزپرست معاینات رییس تهران، استان شکایات به رسیدگی و عملکرد وریابی کز

است.نمودهخدمتارائهتهراناستانقانونیپزشکیکلادارهقرشواحدقانونیپزشکیرییسنیز

همکا و آموزشی امور دفتر مسئولیت دار عهده این از پیش تا که نیز مینوی عباس سردکتر عنوان به بود سازمان علمی های تشری بالینی، امور ورپرست یح

شد.منصوبتهراناستانجرمصحنهبررسی

پیامانتهای

سیماوصدایرگزارخبدیگر:منابع

۱

۱۳۹۹/۰۴/۱۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHFXHXKL


)۰۶:۵۳-۹۹/۰۴/۱۷(جدول+امسالنخستماه2درگرفتگیزگااثربرنفر149گرم

باختهاند.جانی،رجاسالنخستماهدودرکربنکسیدومونگازبامسمومیتاثربرنفر۱۴۹

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماه دو در بر149ی،رکشور کشور در نفر

دادهاند.دستازراخودجانکربنکسیدومونگازبامسمومیتاثر

بودند.نز)رنف30(مابقیومردنفر119تعدادایناز

با تهران استانهای آمار، این با32بنابر کدام هر فارس و شرقی آذربایجان و بیشت12متوفی تعدادرمتوفی، مین مونرمسمومیت گاز با دروگبار را کربن کسید

داشتند.کشوراستانهایبین

هرم و قم بلوچستان، و سیستان خوزستان، جنوبی، خراسان بوشهر، ایالم، استان هفت در اثرزهمچنین بر فوتی مورد هیچ مونگان گاز با کسیدومسمومیت

است.نرسیدهثبتبهیرجاسالنخستماهدودرکربن،

)۰۷:۰۳-۹۹/۰۴/۱۷(جدول+فرستادگرمکامبهماه2طیراایرانی102قگرفتگیرب

دادند.دستازراخودجانقگرفتگیربدلیلبهیرجاسالنخستماهدودرنفر۱۰۲

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماه دو در بر102ی،رکشور کشور در نفر

دادهاند.دستازراخودجانقگرفتگیرباثر

بودند.نز)رنفهشت(مابقیومردنفر94تعدادایناز

با فارس استانهای آمار، این با12بنابر تهران و11متوفی، بامتوفی بیشت10خوزستان تعدادرمتوفی، برمین از ناشی کشوررگ استانهای بین در را قگرفتگی،

داشتند.

بختیا و چهارمحال استان چهار در اثررهمچنین بر فوتی مورد هیچ یزد و شمالی خراسان جنوبی، خراسان جاربی، سال نخست ماه دو در بهرقگرفتگی، ی

است.نرسیدهثبت

روزنوکنا،رفارس،خلیجقنیوز،ربدانا،الف،ق،رمشیرخبپایگاهامروز/وطنروزنامهدانشجو/یرگزارخبدیگر:منابع

۹

۱۳۹۹/۰۴/۱۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GQHFXHBU
http://www.newswire.ir/GPHFXIM3


جدول+ستادفرگمرکامبهماه2طیارانیایر102فتگیقگربرتسنیم:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۱۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



استانیاخبار

)۰۷:۴۷-۹۹/۰۴/۱۷(لرستانقانونیپزشکیبراینیازموردتجهیزاتتمامیدرخداد:خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.شدهیریدارخاستانقانونیپزشکینیازمورددستگاههایتمامگفت:لرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

گفت در نظیفی حمیدرضا سرولوودکتر بخش سه در استان آزمایشگاهی پروندههای کرد: اظهار ایسنا با بهژگو سمشناسی و آسیبشناسی پزشکیی،

میشود.ارجاعاستانقانونی

سرولو آزمایش در اینکه بیان با لکههاژوی این که میکنیم اعالم قضایی مراجع به و گرفته قرار بررسی مورد ... و اجساد صحنه، سر در که لکههایی و مایعات ی

پابرجاست.خودقوتبهسمشناسیوآسیبشناسیی،ژسرولوآزمایشگاهلرستاندرافزود:است،کسیویزچیچهبهمربوط

برای موردنیاز تجهیزات تمام اینکه بیان با مسئول قانونیاین خپزشکی نداریداراستان حوزه سه این در مشکلی هیچ و شده آزمایشگاههایری کرد: اضافه یم،

هستند.مجهزاستانسمشناسیوییژپاتولوی،ژسرولو

قانونیکلرمدی سالپزشکی ابتدای اینکه بیان با نیاز98لرستان مورد دستگاههای قانونیتمام خپزشکی را جی.ریداراستان پیشرفته دستگاه گفت: کردیم، ی

است.شدهیریدارخلرستانبرایکهبودهکشورسمشناسیدستگاههایینرمهمتاز)GC-Mass(مسسی.

یم.رندابرخورداراستانهایبهیزنیاهیچاستانسمشناسیوییژپاتولوی،ژسرولوآزمایشگاههایدرحاضرحالدرگفت:نظیفی

ادارهکل کرد: بیان قانونیوی بحثپزشکی در خDNAلرستان ظرفیت ژنتیک فیریدارو فضای و دارد را آزمایشگاه این تجهیز و امازی مهیاست هم الزم یکی

نظر قانونیاز گرانقیمتپزشکی دستگاههای بخواهیم که نیست آنقدر استان در ژنتیک آزمایشهای تعداد که چرا نیست بهصرفه مقرون موضوع این کشور

کنیم.ایجادراآزمایشگاهاینویریدارخ

اینکه به اشاره با لرستان قضایی شورای نمونهبردازعضو ارجاعریرساختهای دیگر استانهای به راستا این در را هیچکسی افزود: است، آماده استان در ی

نمیدهیم.

غ منا، حادثه بحث در کرد: بیان نمونهگیرنظیفی بحرانها و کشتی شدن آزمایشهایرق انجام برای و گرفته شدند.DNAیها داده ارجاع قطب استانهای به

دهیم.تشخیصرانمونههامیتوانیمردادسترسدرکهدستگاههاییبالکهشناساییبحثدرگفت:وی

پیامانتهای

)۰۷:۵۸-۹۹/۰۴/۱۷(گلستاندرموادمخدرمصرفسوءازناشیگرمکاهش

است.داشتهکاهشدرصد14دراستانموادمخدرمصرفسوءازناشیگرمکنا:رحوادث

۱

۱۳۹۹/۰۴/۱۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFRXK08
http://www.newswire.ir/JHFXOLRA


گزارش مدیربه زارعی حسین قانونیکلرکنا، طیپزشکی قانونی، پزشکی به شده فوت علت تعیین و ارجاعی پروندههای تعداد اساس بر گفت: 2گلستان

بودند.نز2ومرد4تعداداینازکهباختندجانمخدر،موادمصرفسوءاثربرنفر6سال،نخستماهه

است.داشتهکاهشدرصد14قبل،سالمشابهمدتبهنسبتتعداداینداد:ادامهاو

..بودندنزیکومرد6تعداد،اینازکهدادنددستازراخودجانمخدرموادمصرفسوءاثربرنفر98،7سالمشابهمدتگفت:زارعی

بخوانید:اینجاراکناراختصاصیحوادث

00بود؟مفیدخبراینآیا

ایرنایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۰۶-۹۹/۰۴/۱۷(سالمتمدافعشهیددومینپیکرتدفینوتشییعبوشهر؛استان

گرفت.آرامدلواربخشبوالخیرروستایزادگاهششهدایگلزاردرخلیلیخضردکترشهیدبوشهر؛استانسالمتمدافعشهیددومینپاکپیکر

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا ایثاری و دالوران خطه رشید فرزند پاک پیکر ، بوشهر گلزاررکز در بهداشتی دستورالعملهای همه رعایت با دیروز عصر گران

شد.سپردهخاکبهبوالخیرشهدای

رئیس خلیلی، خضر قانونیدکتر کروناپزشکی با مبارزه مدتها از پس دشتستان شتافت.12شهرستان حق دیدار به شیراز اصغر علی حضرت بیمارستان در تیر

فروردین متولد عمومی پزشک خلیلی، مدت1336دکتر به که بود دلوار ساحلی بخش بوالخیر روستای اهالی از شهر35و و دشتستان شهرستان در سال

است.بودهخدمتبهمشغولبرازجان

شتافت.حقدیداربهکرونابامبارزهمدتیازپسبرازجانشهراهلیردانشومسیحبیمارستانبیهوشیمتخصصیرفخغالمرضادکترنیزامسالاردیبهش

24سراجیرخبپایگاهایرنا/ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۵:۱۰-۹۹/۰۴/۱۷(گفتتسلیترااستانسالمتمدافعشهیددومینشهادتبوشهراستاندار

گفت.تسلیترااستانسالمتمدافعشهیددومیندشتستانقانونیپزشکیرئیسخلیلیخضرشهادتپیامیدربوشهراستاندار

گلستاندرموادمخدرمصرفسوءازناشیگمرکاهشکنا:ر|خبرخبرادامهادامه

۳

۲

۱۳۹۹/۰۴/۱۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LHFXL6LS
http://www.newswire.ir/GJHFXBLJ


استانهای گروه گزارش جوانبه خبرنگاران عبدالکازباشگاه خلیلیربوشهر، خضر دکتر شهادت مناسبت به خود تسلیت پیام در بوشهر استاندار گراوند یم

آخ تا دوستانش و همکاران زعم به خلیلی شهید است: نوشته بوشهر استان سالمت مدافع شهید بیماردومین با مبارزه برای همواره حیاتش روزهای یرین

رسید.معشوقوصالبهنهایتدرتانکردگذاروفرکوششیهیچازوبودتالشدردشتستاندرکرونا

ش مردم و درمانی و پزشکی جامعه خانواده، به را خلیلی خضر دکتر سالمت جبهه شهید شهادت خود نوبه به است: آورده پیام این در بوشهر وراستاندار یف

بز شهید آن برای درجات علو آرزوی ضمن و میگویم تسلیت تنگستان و دشتستان مردم ویژه به بوشهر استان پرور صبررشهید ایشان بازماندگان برای گوار

دارم.مسالت

فخ و خلیلی شهیدان است: نوشته همچنین تاراو در بوشهر استان سالمت عرصه شهید دو برری همواره نامشان و شدند جاودانه استان این مردم ماندگار یخ

درخشید.خواهددرخشانآفتابسرزمینیخرتاپربارصفحه

رئیس خلیلی خضر قانونیدکتر حقپزشکی دیدار به شیراز اصغر علی بیمارستان در دوازدهم کرونا ویروس با مبارزه روز چند از پس دشتستان، شهرستان

شتافت.

شد.سپردهخاکبهتنگستانشهرستانبوالخیرروستایزادگاهشدردیروزسالمتمدافعشهیداینپیکر

سینانیوزبسیج،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۱۹-۹۹/۰۴/۱۷(یافتافزایشدرصد۱۳۳اردبیلاستاندرگرفتگیزگا

گا میزان امسال اول ماه سه در کرد: اعالم سهشنبه روز اردبیل استان قانونی پزشکی کل اداره - ایرنا - پارسالزاردبیل مشابه مدت به نسبت استان این در افزایش۱۳۳گرفتگی درصد
است.یافته

باختند.جاناردبیلاستاندرمنواکسیدکربنگازاستنشاقاثربرنفرهفتمدتایندرشده،ارائهآمارهایاساسبر

شدهاند.خاموشگرمقربانیکههستندنزنفر۲ومردنفرپنجتعدادایناز

بودند.مردنفر۶ونزنفرهفتتعداداینازکهباختندجاناردبیلاستاندرمنواکسیدکربنگازاستنشاقاثربرنفر۱۳مجموعدرنیزگذشتهسالدر

به موسوم غیراستاندارد دودکشهای از استفاده ، علت هر به دودکش مسیر در منواکسیدکربن گاز خروج راه شدن دودکشهاآمسدود ناقص اتصال ، کاردئونی

بخا بزربه اجاقهای از استفاده ، دیوار در آن خروجی دهانه یا و خوراکپری اززگ استفاده ، سربسته فضاهای شدن گرم برای میباشند دودکش فاقد که ی

گا منواکسیدکربنزاجاقهای خطرناک گاز نشت سبب که آبگرمکنها بودن معیوب یا و حمامها درون فضای در آبگرمکن دادن قرار ، پیکنیک به موسوم ی

است.گرفتگیزگاحوادثوقوعمهمعلتهایازمیشودحمامهافضایدرونبه

گفتتسلیتاراستانسالمتمدافعشهیددومینشهادتبوشهراستانداران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه

۲

۱۳۹۹/۰۴/۱۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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بخا از کار دفاتر صاحبان و مغازهداران از بعضی خوراکپرهمچنین اجاقهای یا و دودکش بدون کارزیهای مکان سربسته فضاهای کردن گرم برای استفادهی

تشت و سطل درون را دودکش انتهای نیز افراد این از تعدادی و گامیکنند خطر رفع سبب کار این میکنند تصور و میدهند قرار درزآب شود می گرفتگی

میباشد.خطرناکشدتبهحالیکه

خبرساواالنی،رآذپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

یافتایشافزصددر۱۳۳دبیلاراستاندرفتگیگرگازایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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