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ستادیاخبار

)۱۸:۳۸-۹۹/۰۷/۲۱(کنند؟میخودکشیکودکانچرا

پسر و دختر کودک ط10و11دو از تهران و ایالم شهرهای در دختررساله دادند. دست از را خود جان و کرده خودکشی به اقدام کردن آویز حلق در13یق ساله

خودسو اموززایالم دانش خودکشی بار این و حاال … و کرد آموز11ی دانش این موبایل! گوشی نداشتن دلیل به دیر بندر در دیر11ساله شهرستان ساکن ساله

طناب با را خود آنالین، کالسهای در حضور امکان عدم و همراه گوشی نداشتن دلیل به میکرد زندگی بضاعت بی ای خانواده در که بوشهر استان جنوب در

است.شدهاعالمدرصد7ازبیشقانونیپزشکیسازمانسویازساالنههایخودکشیازایرانینوجواناناست.سهمکردهآویزحلق

گفت به ویدیوی این نشدهودر انجام تاکنون منطقه این در که الزمی اقدامات و خودکشیها علل ایالم، وضعیت از او و پرداخیتم جامعهشناس یک با گو

میگوید.است،

)۱۱:۳۱-۹۹/۰۷/۲۲(نداردتناسبآنانخدماتحجمباقانونیپزشکیکنانرکاتعداد؛قضاییهقوهاطالعاتوحفاظترییس

ج در قضایی های پرونده سوم یک گفت: قضاییه قوه اطالعات و حفاظت کاررییس تعداد که حالی در است قانونی پزشکی نظرات به وابسته رسیدگی بسیارریان مجموعه این کنان
است.اندکومحدود

خب "پایگاه از نقل به امروز راه گزارش یکشنبهربه امروز صبح عبداللهی والمسلمین االسالم حجت سالمت” صبای مدیران20ی شورای جلسه در ماه مهر

قانونیسازمان حدودپزشکی ساالنه آمار براساس اینکه به اشاره با پرونده14کشور سوم یک از بیش افزود: شود، می بررسی قضایی مراجع در پرونده میلیون

به رای صدور و رسیدگی برای قضایی قانونیهای کاپزشکی تعداد که حالی در شود می تناسبیرارجاع هیچ و است اندک بسیار مجموعه این پزشکان و کنان

ندارد.وجودسازماناینخدماتحجموپرسنلتعدادبین

تص کاروی کرد: خدومریح قانونیکنان دهندپزشکی می ارائه مراجعین به را خدماتی سازمان، این در کار صعوبت و سختی نیز و ها محدودیت تمام وجود با

دارد.مردمحقوقاحقاقوجامعهسالمتبرمستقیمتأثیرکه

تأثی از یکی داشت: اظهار عبداللهی المسلمین و االسالم رفته،رگذارترحجت دست از حقوق احقاق و اجتماعی عدالت ایجاد در ها عدلیه قانونیین استپزشکی

دهند.میارائهقضاییهایپروندهدرگذاررتأثیبسیارنظراتیدیده،آسیبقشرویژهبهومردمباارتباطضمنکه
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کارمند یا پزشک جانب از مناسب برخورد یا و رفتار پاسخ، افزود: قضاییه قوه اطالعات و حفاظت قانونیرییس یکپزشکی اثبات عدم یا اثبات راستای در

باشد.داشتهآنبردنبینازیاوجامعهوفردحقوقاحیایوسالمتدرمستقیمتأثیرتواندمیدرخواست،یکقبولعدمیاقبولیاومسئله

مجموعه از اجتماعی مطالبات میزان اینکه بیان با قانونیوی خدماتپزشکی از حاصله ازای مابه کرد: خاطرنشان است سازمان آن مادی قدرت از پزشکیفراتر

چیقانونی آن از فراتر جامعه نتیجهزبه الهی پاداش و اجر تنها و نیست پاسخگو مادی قدرت هیچ خدمات این مقابل در بنابراین شود می تصور که است ی

بود.خواهدسازمانایندرمردمبهرسانیخدمت

ت با عبداللهی االسالم برتأحجت اینکه بر ارزشمندترکید و باالترین خلق به خدمت گفت: خداست، خلق به خدمت پروردگار نزد عبادات ورین است عبادات ین

به خدا لطف قانونیاین نظپزشکی که گیرد قرا ای عرصه در تا وراست باشد داشته همراه به حق احقاق آسیب، معرض در انسان برای آن پزشکان کارشناسی

کند.روانیآرامشایجاد

برت مردم به خدمت هرچند شد: یادآور نیزروی اعتبارات این ارزش و است پروردگار لطف ماست اختیار در آنچه همه که بدانیم باید اما است عبادات ین

بود.خواهدیکتاخالقعبادتوعبودیتبرمشروط

دیگ بخش در قضاییه قوه اطالعات و حفاظت تررییس مهم از و عدالت معاد، و مبدأ وصل حلقه اینکه به اشاره با خود سخنان از اری عدالت،رین تحقق کان

تفاوت بی والیت به نسبت اما کنیم منور حرام و حالل و گرفتن روزه عبادت، و علم به را خود زندگی صفحات تمام اگر داشت: اظهار هستند، (ع) اطهار ائمه

است.والیتعدالت،وصلحلقهبامعادومبدادرعبودیتثمرهنیزوانسانیتبقاینورانیصحنهکهچراشودمیخللدچارکارمانباشیم

نورانیت داد: ادامه قانونیوی اینپزشکی در را والیت بر اتکا که است این شما از من درخواست و است والیت مسند بر اتکای اسالمی حکومت حیطه در

دهید.گسترشمجموعه

جمهو اینکه بیان با عبداللهی المسلمین و االسالم جمهورحجت حاکمیت نظام در گفت: است؛ کرده خودنمایی والیت مسند در اسالمی درری عزت اسالمی ی

است.فقیهوالیتیرداسکاندلیلبهجهاندرماامروزقدرتمندجایگاهوشودمیمحققفقیهوالیتوولیعصرحضرتسایه

انداز چشم در وی گفته دا20به سکان نیز و ایرانیان علم و تعقل تفکر، به توجه با و شک بدون نظام دوم واالرساله بسیار جایگاهی توان می فقیه والیت ی

شد.متصورکشوربرایپرقدرتو

رهب معظم مقام بیانات به اشاره با خود سخنان ادامه در همچنین رهبروی توجه مورد عبارت سه بیانیه این در کرد: خاطرنشان انقالب دوم گام بیانیه در یری

شود.ایجادفردبرایبایدکهاستالگوییبیانگرواستارزشمندبسیارانسانبرایکهاستتهذیبجایگاهموارداینازیکیاست.بوده

سا تمدن قضاییه قوه اطالعات و حفاظت پذیزرییس جامعه و رهبری توجه مورد دیگر نکته دو را تمدنری گفت: و کرد عنوان بیانیه آن در بنیادینری یشه

ش بر مبتنی که رساند می کمال به را انسان تمدنی تنها و است جامعه ساختار پذیربرای جامعه بحث در باشد. دینی صورتیریعت در افراد عملکرد نیز ی

مدی در افرادی بنابراین باشد مفید جامعه برای وجودش ثمره که است اجتماعیرارزشمند حقوق کردن برآورده و جامعه برای که هستند موفق اجتماع یت

اند.کردهتالش

نیک پاداش خداوند اینکه به اشاره با پایان در نیکووی خداوند قرآنی آیات بنابر افزود: گرداند بازمی آنان به را ضایعوکاران را آنان اجر دارد، دوست را کاران

کرد.خواهیمیافتردراالهیپاداشواجرمردمبهخدمتنیزونیککاربهپرداختنباپسگرداند،میبازراآنانپاداشوکندنمی

دندارتناسبآنانخدماتحجمباقانونیشکیپزکنانکارتعدادامروز:اهر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۲:۴۳-۹۹/۰۷/۲۲(کرونامانندیدربگیجدیاست؛کمیندرخاموشقاتلیادداشت؛

میشنویم.آندربارهمدامسرمافصلرسیدنباروزهااینکهاست،معروفخاموش»گر«مبهگرفتگیگازاثربرگرم

میدهد.جوالنکروناویروسکناردرداردجرمییکرشباراینامااست،گشتهزبادوبارههوادرجهایچندکاهشباامانبود،آنازیرخبپیشهفتهتا

منا گرمای افزایش سرما؛ فصل رسیدن فرا با سال امزهر کار محیط و ازرل تعدادی گازسوز گرمایشی وسایل از استفاده افزایش با و است ناپذیر اجتناب ی

میدهند.دستازراخودجانمونواکسیدکربنگازبامسمومیتاثردری،رانگاسهلواحتیاطیبیباهموطنان

سالیکدرنفر784فوت

سازمان آمار قانونیطبق (پزشکی گذشته سال در برابر98کشور، مون784) گاز با مسمومیت اثر بر کشور در درونفر دادند، دست از را خود جان کربن، کسید

دارد.یرنف35افزایشازنشانکهبودنفر749حدود،97سالدرآماراینحالیکه

با ترتیب به اصفهان و فارس تهران، بیشت62و136،69استانهای هرمرنفر استانهای و وزین چهار با ترتیب به بوشهر و ایالم کمت6گان، مرنفر، مورد گرین

داشتند.گذشتهسالدرراکربنکسیدومونگازبامسمومیتازناشی

گاز با مسمومیت میکند، تهدید را ما سالمت سرما فصل آغاز با که خطرهایی از خاطرCOیکی همین به و است کربن منواکسید عالئمآیا به نسبت گاهی

دارد.بسزاییاهمیتآنازیرگیوجلراههایومسمومیتنوعاین

مون اکسیوگاز کاهش دلیل به کربن، ناقص احتراق از که است هوا از سبکتر و بو و رنگ بی کربن منتشرژکسید راحتی به و میآید وجود به محیط در ن

روشن شعلهدار و سوز گاز وسیله یک و نباشد هوا ورود برای مناسبی راه که سربسته محیطی در اگر میکند. انباشته را محیط فضای تمام سرعت به و میشود

میشود.منتشروتولیدکربنکسیدومونگازمحلآندرسرعتبهباشد،

ط از خطرناک سمی گاز واردراین تنفس جریق به میشود، اکسیریهها انتقال در اختالل باعث و متصل قرمز گلبولهای به و میرسد خون میشود؛ژیان ن

میشوند.آنازناشیروانیوذهنیمعلولیتهایدچاریامیدهنددستازراخودجانومیشوندخفگیدچارگازایناستنشاقباافرادبنابراین

مونربیشت گاز مجاز حد (وین کربن انسانcoکسید زندگی محل در (9PPMشود بیشتر آن میزان هرچه و اینراست اگر که آنجا تا میرود باالتر خطر یسک

انداخت.خواهدپایازرافردساعتیکازکمتردربرسد1600PPMبهمیزان

ار اورژانسزطبق گزارشهای در ویژه به حوادث این وقوع محل به اعزامی امدادی نیروهای میدانی مون115یابیهای سمی گاز پخش برای درو، کربن کسید

است.اتاقهوایدرپخشحالدرسمیگازوهستندخوابدرافرادبیشترکهزمانیمدتاست،نیاززمانساعت6تا4حدودانسانبدن

کربنکسیدومونگازبامسمومیتعالئم

س سردرد، نفس، هوشیارتنگی دادن دست از تهوع، مهمترگیجه، از مونری با مسمومیت عالئم کودکانوین در مسمومیت اینکه ضمن است. کربن کسید

میکند.بروزیعتررس

برسد.بحرانیمرحلهبهتانمیگیرندجدیراآنیربسیااست،سرماخوردگیشبیهبسیارگازاینبامسمومیتنشانههایکهآنجاییاز

س شکمی، درد سردرد، ادامه در و بدن در سستی و ضعف حالت ایجاد گاز، این با مسمومیت نشانههای نخستین حالتراز ایجاد استفراغ، و تهوع گیجه،

س تنفسهای و مردوبینی نهایت در و میگیرند قرار کما حتی و بیهوشی تشنج، حالت در بمانند؛ باقی آلوده محیط این در افراد اگر و است کوتاه و گریع

میشود.پدیدار

کرد؟بایدکارچه
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فو تماس ضمن گاز این با آسیبدیده افراد با برخورد خاردر محل از را مسموم فرد سرعت به اورژانس) و (آتشنشانی امدادی نیروهای با بهری و کنید ج

محیط شعلهدار و گازسوز منابع تمام و باز را پنجرهها و در سپس کنید، منتقل درمانی مراکز به را آنها است باال مسمومیت شدت اگر و کنید منتقل باز فضای

حتم و خاموش جلرا آن تکرار از تا کنید اقدام آن رفع به نسبت و بیابید را گاز این انتشار و تولید منبع کنید، بررسی را مسئله متخصص افراد توسط یرگیوًا

شود.

کنندتولیدکربنمونواکسیدوسایلچه

بخا گارانواع گازیهای اجاقهای نانوایی، تنورهای آبگرمکن بسته، شومینه، استاندارد)، غیر و دودکش (بدون اززی آن نظایر و شومینه زغالی، پز کباب ی،

خودرویی نقلیه وسائل حتی است، وسایل این بن(جمله تولیدزموتورهای باعث میتوانند بمانند، روشن بسته محیط در طوالنی مدت به که گازوئیلی) و ینی

میشود.یادخاموشگرمعاملیاخاموشقاتلعنوانبهآنازکهیزگاهمانشوند،کشندهگازاین

یزسوآتشوانفجارخطر

آتشسو و انفجار خطر مسمومیت، خطر از غیر به گاز نشت بخازالبته شیلنگ نصب در بیدقتی با که دارد همراه به را میکندری پیدا بروز سوز گاز وسائل یا ی

میدهد.افزایشراخطراینفرسودهونامناسبوسایلازاستفادهاینکهضمن

دودکشهاویربخانصببرایایمنینکات

ید.ربگیکمکتجربهباوحرفهایافرادازیدرنداگازسوزوسایلیزانداراهونصبدردانشیوتخصصاگر

دهند.انجامشمابرایراکاراینتابخواهیدمجازنمایندگیازاستبهترجدیدوسایلنصببرای

دا را قدیمی وسایل از استفاده قصد ظاهراگر نظر از را آنها نصب از قبل بخارید، شیشه خصوص این در کنید، بررسی دستگاه کامل سالمت و بسیارری یها

کنید.تعویضًاحتماستبرداشتهکرتیاشکستهاگراست،اهمیتحائز

کنت و استاندارد گرمایشی وسایل از انداراستفاده راه از قبل دودکش مسیر منافذ انسداد و بخازل بهتری پیشگیری راه بهشماررین مسمومیت حوادث بروز از ی

میرود.

بهت نیز دودکش بودن داغ به توجه و کاردقت برای آزمایش بخارین دودکش لوله اگر است. دودکش مناسب خارکرد دلیل به باشد، سرد نشدنری ج

با با موقت طور به نقص، رفع ضمن باید صورت این در و است دودکش از سمی گازهای و احتراق دزمحصوالت از قسمتی محیطرکردن در تهویه پنجره یا

کنید.لرکنترادودکشمسیربودنبازاتاق؛بهتازههوایورودازاطمینانبرایکنید.ایجاد

شود.اصالحبایددودکشنشود،کشیدهلولهدهنهدرونبهشعلهایناگردهیمقرارخروجیلولهدهانهدرکنیمروشنشمعمانندکوچکیشعله

استخطرناکزردشعله

است.خطرنشانهزردشعلهباشد.رنگآبیشعلهکهمیسوزددرستیبهوقتیکربنمونواکسید

مشت کانال یا لوله یک از آشپزخانه هود و آبگرمکن دودکش نباید عنوان هیچ به و است ممنوع و خطرناک حمام در گازسوز وسایل سایر و آبگرمکن کرنصب

شود.دادهعبور

فل گاز، مخصوص بست کنید؛ استفاده مناسب بستهای خوددازاز بست جای به مفتول یا سیم بستن از دارد، را الزم کارائی و است پهن و اینری کنید، ی

شود.محیطدرگازانتشاروشیلنگشدنزخمیویدهربباعثمیتواندکار

ج عبور برابر در را الزم مقاومت که است نحوی به آن ساخت فرمول و بوده الیه چند یا دو شیلنگ، این کنید، استفاده گاز مخصوص شیلنگ درراز گاز یان

میشود.گازنشتباعثوساییدگیوخوردگیدچارمدتیازپسونداردرامقاومتاینآبشیلنگمثلمتفرقهشیلنگهایامادارد،طوالنیزمانمدت

از بیش نباید گاز شیلنگ طول بیشت1.5حداکثر متراژ که مواردی برای و باشد دارمتر نیاز کنید.ری استفاده مسی لولههای از شیلنگ جای به است بهتر ید

کرونامانندیدبگیرجدیاست؛کمیندرخاموشقاتلسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۷/۲۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



نشود.جداراحتیبهوباشدمحکمبایدنیزلولههااتصاالتکنند،استفادهمنفذبدونیزفللولههایازبایدبیشترایمنیبرایهموطنان

کنت کف، و آب محلول با را گاز شیلنگ طول و بستها قطعات، تمام خود، درست عملکرد از اطمینان برای نصب، از اطمینانربعد گاز نشت نداشتن از و کنید ل

نکنید.استفادهفندکیایترکبشعلهازکاراینبرایگزرهکنید،حاصل

است.یرضروبامپشتدرHکالهکنصببنابرایندارد،ویژهایاهمیتدودکش،مسیربودنبازازاطمینانی،ربخاویژهبهگازسوزوسایلنصبهنگام

استآبیمطلوب؛رنگ

بخا شعله مطلوب اکسیررنگ کمبود و رسانی سوخت در نقص نشانگر باشد، نارنجی یا زرد قرمز، شعله رنگ چنانچه و است آبی پختوپز، وسایل درژی ن

شود.بررسیبایدًایعرسکهاستمحیط

کند.کربنمنواکسیدگازتولیدونرسدیربخابهکافیهوایاستممکننباشد،آبییربخاشعلهرنگاگر

شود.مسدودخواباتاقویژهبهولزمندرهوایانرجروزنههایتمامینبایدشومینه،ویربخامانندگرمایشیوسایلازاستفادهصورتدر

شود.یرخودداجدابایدخانه،داخلمحیطداشتننگهگرمجهتآشپزخانهدرگازاجاقشعلههایکردنروشنحمام،درآبگرمکننصباز

روبه و مثبت باید واحدها داخل در افقی لولههای شیب و باشد آن درسرتاسر نشتی یا منفذ هیچگونه بدون و مقاوم جنس از باید آن اتصاالت و دودکش

باشد.آنافقیطولبرابرسهحداقلدربیرونلولهعمودیارتفاعوباال

بز یا مساوی باید دودکش لوله بخارقطر خروجی لوله قراردادن از باشد. گازسوز دستگاه خروجی لوله قطر از دارگتر خود جدا باید آب ظرف داخل به شودری ی

شود.یرخودداجدادودکشدرنقصداراییادودکشنصببدونگرمایشیوسایلبردنکاربهازو

بخا یا چراغ از گارهیچگاه یا نفتی خصوصزی به خانه درون در میتوانید شود. استفاده نباید خواب هنگام خصوص به خانه، درون است، دودکش فاقد که ی

کنید.نصبکربنکسیدومونهشداردستگاهخوابتانمحلدر

شود.برطرفنقایصوبررسیخوبیبهگرمایشیسیستمکهاینمگرگردند،زبامحلبهنبایدمیشوند،گازاینبامسمومیتدچارکهافرادی

س و سردرد عالیم احساس صورت فورردر دارد وجود مسمومیت وقوع احتمال که مکانی در تهوع و تگیجه را مکان آن ببرًا پناه آزاد فضای به و کنید ورک ید

کنید.مراجعهپزشکبهوقتعراسدر

کنید.مشورتخودپزشکباموردایندراستبهترکهداردوجودگازاینباخفیفمسمومیتاحتمالمتوالیروزچندبرایعالیماینتداومصورتدر

استراهدرسردیزمستان

دا پیشرو سردی زمستان راهاندارامسال و نصب به اقدام حوصله با هوا، شدن سرد از قبل بنابراین عجلهزیم، با کار این اگر کنید، خود گرمایشی وسایل ی

شد.خواهدبیشترخطابروزاحتمالومیگیردصورت

پورمحمدالهجرف

سیماوصدایرگزارخباجتماعیگروهخبرنگار
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)۱۲:۱۵-۹۹/۰۷/۲۲(استیرضروشهرازجرخابهسنندجیزکرمزندانانتقالمجلس:نماینده

م در سنندج زندان گرفتن قرار به توجه با گفت: اسالمی شورای مجلس در کامیاران و دیواندره سنندج، مردم نماینده - ایرنا - بهرسنندج مکان این انتقال آن، فرسوده بافت و شهر کز
است.ضرورتیکشهرازجرخا

مدی دیدار در سهشنبه روز فرشادان سیدمهدی کردستان، استان های زندان کل اداره عمومی روابط گزارش انتظارربه داشت: اظهار کردستان زندانهای کل

گیرد.صورتشهرازجرخابهزنداناینانتقالبرایالزمتدابیرممکنزمانینریعترسدرمیرود

اینکه بیان با همکاوی بهارستانرمسوولین در مردم نمایندگان کار دستور در جدی صورت به موضوع این قطعا و آورده عمل به را خصوص این در الزم یهای

بود، دشوارخواهد بسیار انسانی نیروی همچنین و اعتبارات شدید کمبود به توجه با زندانها در کار افزود: زندانها مشکالت رفع ضرورت بر تاکید ضمن

است.

پیگی به اشاره با مجلس نماینده تسراین قانون اجرای برای سازمانهایریها کارمندان خاص العاده فوق قانونیی سازمانپزشکی کارمندان به خون انتقال و

کرد: اضافه سال، ابتدای در سالزندانها در قانون رسید۱۳۹۱این نگهبان شورای تایید به و تصویب اسالمی شورای مجلس علنی صحن در سالو در ۱۳۹۲و

نبودهایم.آنشدناجراییشاهدبودهآناجرایرویپیشکهمشکالتبدلیلتاکنوناماشدآناجرایبهملزمنیزدولت

انسانیرمدی کرامت و شهروندی حقوق رعایت با حبس مجازات اجرای اسالمی نظام در زندانبانی رسالت گفت: دیدار این در هم کردستان زندانهای کل

است.آناننمودناجتماعیبازهدفباهمچنینوزندانیان

نگهدا محل زندان افزود: فتحی گرمراد قانون و هنجارشکنی دلیل به که است افرادی حکمزیری با راستا همین در و نبوده آنان پذیرش به حاضر جامعه ی،

گیرد.صورتآنانخصوصدرنیزپرورانهزباهایفعالیتی،رنگهداضمنتااندشدهدادهقرارزندانهااختیاردرامانتصورتبهقضاییمرجع

دشوا بیانگر سو یک از موضوع این کرد: اضافه ساروی سالم راستای در شغل این اهمیت دهنده نشان دیگر سوی از و زندانبانی شغل های است.زی جامعه ی

بز مانعی را استان زندانهای برخی فرسوده بافت و بودن قدیمی کردرفتحی قلمداد تربیتی و اصالحی فعالیتهای هدفمند و دقیق اجرای راستای در وگ

م زندانهای داشت: مزکراظهار بیجار، سنندج، مشمولری شهر داخل در گرفتن قرار بدلیل دیگر سوی از و است فرسوده بافتی دارای سو یک از بانه و یوان

میشوند.شهرهاازجرخابهموجودتربیتیوتامینیاقداماتمراکزوزندانهاانتقالقانون

خا به زندانها انتقال قانون اجرای راه سر بر مشکالتی شد: یادآور امیدواروی که دارد وجود کردستان استان در شهر از بویژهرج و مسوولین حمایت با یم

باشیم.قانوناینشدناجراییشاهدمجلسنمایندگان

نیست،رمدی مهم و حساس مراکز این نیازهای جوابگوی عنوان هیچ به زندانها حاضر حال اعتبارات که موضوع این بر تاکید با کردستان زندانهای کل

وگفت: دشوار بسیار فرآیندی راستی به که زندانبانی امور مهم، این که هستیم اجرایی دستگاههای بودجه و اعتبارات از سایر بخش شدن قطع شاهد امسال

است.ساختهمواجهفراوانیمشکالتبارامیشودمحسوبحساس

تس قانون شدن اجرایی کاروی و مسوولین حاضر حال مهم بسیار های خواسته از یکی را افزود:ری و دانست کشور سراسر زندانهای قانونکنان از سال هفت

سازمانهایرتس کارمندان خاص العاده فوق قانونیی گذردپزشکی می زندانها سازمان و کشور دامپزشکی سازمان کارمندان به ایران خون انتقال و کشور

کا میان در آن شدن اجرایی جهت در اقدامی هیچ دولت تاکنون متاسفانه امیدوارولی که است نکرده زندانها پیگیرکنان با بهارستانریم در مردم نمایندگان ی

باشیم.آنشدناجراییشاهد

تربیتی، و اصالحی مختلف حوزههای در استان زندانهای عملکرد از گزارشی ارایه ضمن طفتحی وراجرای الکترونیکی سامانههای نظارت تحت آزادی ح

۱
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مهمت از یکی را الکترونیکی دادرسی جارهمچنین سال در استان زندانهای اقدامات سویرین از گرفته صورت حمایتهای با شد: یادآور و دانست یاستری

کرد.خواهدفراهمنیزرایرکیفجمعیتکاهشزمینهآیندهدرموضوعاینقطعاکههستیماستاندرمهمحرطدوایناجرایشاهدیردادگست

بسیجیرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۲۲:۲۸-۹۹/۰۷/۲۱(گذاشتبرجامصدوم۱۱شیرازبهیاسوججادهدرتصادف

م رئیس ایرنا- فوریاسوج- و حوادث برخوردرکز گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی های شیراز۲یت به یاسوج ارتباطی جاده در پراید و پژو خودروی ۱۱دستگاه
است.وخیمهاآنازنفر۷حالکهگذاشتجابرمصدوم

ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شب دوشنبه جلیل ساعتمحسن تصادف این داشت: گنجگا۱۰و۱۸اظهار روستای محوالی به بویراحمد ارتباطاترًپن ۱۱۵کز

شد.گزارشیاسوج

شدند.اعزاممحلبهاورژانسهایآمبوالنسازدستگاهپنجبالفاصلهافزود:وی

است.شدهگزارشوخیمسانحهاینمصدومانازنفرهفتحالکرد:عنوانجلیل

دارد.قرارشیرازبهیاسوجمسیرقرشیرکیلومت۳۰درگنجگانروستای

.دارندنقشرانندگیسوانحبروزدروسیلهوجادهانسانی،عاملسهبویراحمدوکهگیلویهایجادهنقلوحملویرراهداکلمدیرگفتهبه

است.رانندهوخودنقلیهوسیلههمراه،سازندههمانسانکهیرازداردعهدهبهانسانمیانایندررانقشینربیشتافزودرادیرنصیمحمد

نصی محمد نظر سالربه راد در۹۹ی امسال در ها فوتی تعداد اما بوده تر کم بسیار تردد و ترافیک اخیر ماه چند تعطیالت در کرونا، ویروس شیوع سبب به

است.داشتهیرچشمگیافزایشگذشتهسالمشابهمدتبامقایسه

.استمقصرایجادهسوانحبروزدردرصد۵ازکمترًیرراهداحوزهدهدمینشاناستانپلیسهایبررسی

راهدا توسط الزم ایمنی تمهیدات تمامی وی گفته امسالربه تصادفات عمده دالیل از مجاز غیر سبقت و مجاز غیر سرعت از تخطی و است شده اندیشیده ی

است.بوده

داشت.پیدرنخاعیضایعه۱۵۰وزخمیهزار۳۰کشته،هزاریکازبیش۹۵تا۱۳۹۰سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیسوانح

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار۶برافزون

آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب۹۶کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه

است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکهایاستانازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطداشتنبااستاناین

حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه ،۷۲۳استان شهرستان هشت دارای جمعیت نفر و۱۷هزار یکهزار و غربی۶۷۰بخش جنوب در سکنه دارای روستای

است.شدهواقعایران
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کنندشیراز-یاسوجنامطلوبجادهوضعیتحالبهیرفکمسئوالن/شیراز-یاسوججادهدرسنگینتصادفمیدهد؛گزارشکبنا
)۰۲:۱۳-۹۹/۰۷/۲۲(بویراحمد)و(کهگیلویه

میشوند.مصدومنفر12متاسفانهپرایدوپژوبرخورداثربرشیرازبهیاسوجمحوردرجادهایاتفاقینرآخدر

م رئیس ؛ فورکبنا و حوادث برخوردرکز گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی ارتباطی2یتهای جاده در پراید و پژو خودروی دستگاه

است.وخیمآنهاازنفر7حالکهگذاشتجابرمصدوم11شیرازبهیاسوج

شد.گزارشیاسوج115ارتباطاتکزرمبهبویراحمدًپنگنجگاروستایحوالی10و18ساعتتصادفاینداشت:اظهارجلیلمحسن

شدند.اعزاممحلبهاورژانسآمبوالنسهایازدستگاهپنجبالفاصلهافزود:وی

است.شدهگزارشوخیمسانحهاینمصدومانازنفرهفتحالکرد:عنوانجلیل

دارد.قرارشیرازبهیاسوجمسیرقرشیرکیلومت30درگنجگانروستای

دارند.نقشرانندگیسوانحبروزدروسیلهوجادهانسانی،عاملسهبویراحمدوکهگیلویهجادهاینقلوحملویرراهداکلمدیرگفتهبه

است.رانندهوخودنقلیهوسیلههمراه،سازندههمانسانکهیرازداردعهدهبهانسانمیانایندررانقشینربیشتافزودرادیرنصیمحمد

نصی محمد نظر سالربه راد در99ی امسال در فوتیها تعداد اما بوده کمتر بسیار تردد و ترافیک اخیر ماه چند تعطیالت در کرونا، ویروس شیوع سبب به

است.داشتهیرچشمگیافزایشگذشتهسالمشابهمدتبامقایسه

است.مقصرجادهایسوانحبروزدردرصد5ازکمتریرراهداحوزهمیدهدنشاناستانپلیسبررسیهای

راهدا توسط الزم ایمنی تمهیدات تمامی وی گفته امسالربه تصادفات عمده دالیل از مجاز غیر سبقت و مجاز غیر سرعت از تخطی و است شده اندیشیده ی

است.بوده

داشت.پیدرنخاعیضایعه150وزخمیهزار30کشته،هزاریکازبیش95تا1390سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیسوانح

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار6برافزون

آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب96کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه

است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکاستانهایازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطداشتنبااستاناین

حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه شهرستان،723استان هشت دارای جمعیت نفر و17هزار یکهزار و غربی670بخش جنوب در سکنه دارای روستای

است.شدهواقعایران

باشدمیتزئینیعکس

غمبا و خونین تصادفات شاهد بیگاه و گاه بویراحمد و کهگیلویه استان مواصالتی محورهای کبنا، گزارش یاربه و رانندگان بیاحتیاطی یا آن علت که است ی

میدهد.خرآنهادرناخوشایندیاتفاقاتچنینکهاستیزحادثهخینقاط

آخ متاسفانهردر پراید و پژو برخورد اثر بر شیراز به یاسوج محور در جادهای اتفاق اورژانس12ین رئیس جلیل محسن گفته به بنا که میشوند مصدوم 115نفر

با رضایتبخش6استان چندان مسوول این گفته طبق آنها از برخی حال و شوند می منتقل درمانی مراکز به آمبوالنس اتو دستگاه یک و آمبوالنس دستگاه

نیست.

اتفاق این پژو خودروی چپ به انحراف دلیل به که میکند اشاره حادثه علت به بویراحمد و کهگیلویه استان راه پلیس رئیس ویسیپور بهنام سرهنگ خراما
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میخورد.رقمحادثهایچنینومیدهد

دلیل به میکند توصیه مردم به و هستند پراید سرنشینان از تصادف این مصدومان جملگی که میکند اشاره پراید خودروی شمار پر سرنشینان به مسئول این

کنند.سرنشینحملبهاقدامخودروظرفیتاندازهبهجادهایخطرات

پ حدفاصل شیراز به یاسوج جاده نامطلوب وضعیت به همچنین سروی تنگ تا خطرآفریکدان که میکند اشاره میکندرخ توصیه مسووالن به و است ین

کنند.محوراینحالبهیرفک

ب و رفت دلیل به گفت: اتفاقاتیرویسیپور چنین جاده بودن عرض کم و بودن متعددرگشت حادثهخیز نقاط وجود دلیل به کل در و میدهد از10خ درصد

است.محوراینبهمربوطجادهایتلفات

)۱۰:۲۴-۹۹/۰۷/۲۲(غربیآذربایجاندرنزاعپروندههزار16ازبیشتشکیلکرد؛اعالماستانقانونیپزشکیکلمدیر

در گفت: غربی آذربایجان قانونی پزشکی کل مدیر غربی جا6ایسنا/آذربایجان سال نخست و16یرماهه جا776هزار سال در نزاع جهت پروندهرمورد تشکیل و مراجعه سازمان به ی
اند.داده

گفت در روشنی جاورسول سال در نزاع پرونده تشکیل جهت کننده مراجعه افراد تعداد اینکه به اشاره با ایسنا با خودرگو قبل سال مشابه مدت به نسبت ی

است.داشتهراآمارینربیشتمورد6014باارومیهکرد:یحریافته،تصافزایشدرصد12

در کرد: نشان خاطر جا6روشنی سال خود115یرماهه قبل سال مشابه مدت به نسبت که صادرشده غربی آذربایجان در جنین سقط جواز افزایش10مورد درصد

است.یافته

قانونیکلرمدی غپزشکی آمار خصوص در غربی جارآذربایجان سال آغاز از شد: آور یاد نیز استان های آب در ها شده کنونرق تا از26ی ناشی فوتی مورد

است.یافتهکاهشگذشتهسالبهنسبتکهشدهثبتاستاندرشدگیقرغ

پیامانتهای

)۱۱:۲۳-۹۹/۰۷/۲۲(قرباثردرمیروگرم/افزایشآذربایجانشرقیدرسوختگیاثربرنفر127گرم

دادند.دستازراخودجاناستاندرسوختگیازناشیاثرصدماتدرنفر43امسالماههپنجدرگفت:شرقیآذربایجاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

(کهگیلویهکنندازشیر-یاسوجنامطلوبجادهوضعیتحالبهیفکرمسئوالن/ازشیر-یاسوججادهدرسنگینتصادفنیوز:کبنا|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش تبرگزاربه از فارس امسالری ماهه پنج در داشت: اظهار فرد صفایی علی شرقی43یز، آذربایجان استان در سوختگی از ناشی صدمات اثر در نفر

دادند.دستازراخودجان

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی این از گفت: وزنفر16استان ترتیب27ن به گذشته سال در مشابه مدت به نسبت آمارها این از کدام هر که بوده و36مرد

است.یاشتهکاهشدرصد23

که گذشته سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه پنج در سوختگی از ناشی تلفات آمار افزود: فرد حدود60صفایی امسال بودند باخته جان درصد28نفر

است.یافتهکاهش

است.داشتهکاهشنفر5گذشتهبامردادسالمقایسهدروبودهنزآنهاازنفر4کهکردندفوتسوختگیدراثرنفر12امسالماهمرداددرگفت:وی

م کل تعداد کرد: خاظرنشان فرد گذشتهرصفایی سال در شرقی آذربایجان استان در سوختگی از ناشی میر و که127گ بود آنها54نفر از وزنفر نفرمرد73ن

بودند.

استاندرگرفتگیقراثربدرمیروگرمافزایش

قانونیکلرمدی گفت:پزشکی شرقی آذربایجان ب17استان براثر امسال ماهه پنج طی در تعدادرنفر این از که دادند دست از را خود جان استان در گرفتگی ق

بودند.مردبقیهونز4

که قبل سال مشابه مدت به نسبت آمار این افزود: با8وی شده فوت به9نفر افزایش نفر17نفر سه امسال مرداد در گزارش این براساس و است رسیده نفر

است.یافتهنفرافزایش2قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهاستدادهدستازراخودجانگرفتگیقرباثربر

بودند.نزآنانازنفر3کهبودنفر23گذشتهسالدرشرقیآذربایجاناستاندرگرفتگیقربمتوفیانکلکرد:اضافهوی

60001پیام/انتهای

یرآذپیامیرخبپایگاهایسنا/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

قبراثردرمیروگمرایش/افزآذربایجانشرقیدرسوختگیاثربرنفر127گمرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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