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)۱۳:۵۷-۹۹/۰۷/۲۳(یافته؟افزایشنوجواناندرخودکشیچرا

مجاراخبا فضای در جوانان و نوجوانان خودکشیهای از که ایجادزی اجتماعی کارشناسان ویژه به جامعه اقشار از برخی ممیان در را نگرانی و دغدغه میشوند، منتشر رسمی اخبار و ی
دارد؟وجودآنبامقابلهبرایراهکارهاییچهوچیست؟نوجوانانمیانردخودکشیهاافزایشعلتاست.کرده

قش هر و مردم همه برای زندگی شرایط که روزها این سال: بارشعار برخی و است شده دشوار جامعه از میکنیم،ری نرم پنجه و دست گرانی و فقر یسمان

مجا فضای کنار و گوشه خبرزاز در کرد. آویز حلق را خودش شاد شبکه کالسهای در حضور عدم و گوشی خرابی دلیل به نوجوان یک که میشنویم اخبار و ی

دخترردیگ یک میخوانیم ب10ی از پس دیگر روز یک است. آویخته دار به را خود اتاقش در افغان تبعه پسررگزارساله میخوانیم، کنکور فکر19ی چون ساله،

از را خودش دهد پاسخ تستها به نتوانسته باید که آنطور از4کرده رضایت عدم دلیل به میبینیم میآید که کنکور نتایج است. انداخته پایین به طبقه

به بیشترُطرتبهشان، روانی تبعات خودکشی مدل این اتفاقا که میماند باقی نافرجام آنها از تعدادی البته که میکنند خودکشی مختلف بهرق فرد برای ی

دارد.همراه

این میآید پیش که سوالی اما هستیم، شاهد نوجوانان بین را خودکشی به اقدام ما و است کاهش حال در روز به روز کشورمان در خودکشی سن متاسفانه

پسربچه یک دهد؟ پایان خود زندگی به همیشه برای و بزند خودکشی به دست میشود حاضر او که میافتد اتفاقی چه پسربچه یا دختر یک برای 11است

چها افتادن از پس حتی و بیاندازد گردنش دور و کند آویزان را طنابی اتاقش در میافتد فکر این به چگونه ازرساله خودریزپایه جان نجات برای تقالیی پایش

با فکر جای به ما نوجوانان و کودکان چرا اصال ذهنزنکند؟ روزها این که ست سواالتی اینها تمام بیافتند؟! خودکشی راه فکر به باید کردن شیطنت و ی

است.بردهفرواندوهوغمبهراهمهوکردهگیرردناگواراخباراینشنیدنازپسراکشورمردمهمه

گیرند/ط قرار بیمه پوشش تحت باید روانی است/خدمات گرفته خود به پایین سن و صعودی روند کشور در راحتیرخودکشی به مشاور یک خانواده هر ح

اجراستقابل

تبلیغاتی برخالف گفت: خودکشی در ایران رتبه به اشاره با برنا اجتماعی خبرنگار با گفتگو در جوانان و ورزش وزارت جوانان امور معاون تندگویان، محمدمهدی

آما براساس حتی ندارد خودکشی در باالیی رتبه دیگر کشورهای با مقایسه در ما کشور میکنند، دشمنان رتبهرکه در ایران شد، منتشر جهان در که قرار142ی

کشورمان در خودکشی موضوع میدهد نشان این که همداشت نفر یک برای اگر هرحال به اما نیست، خودکشیرُپررنگ که افرادی به نفر یک و دهد خ

یم.ربگینادیدهراآننبایدشوداضافهاست،کرده

ض با کشور در خودکشی میرسد، نظر به که آنطور افزود: و داد خبر کشور در خودکشی افزایش از منتشرراو آمار طبق و است افزایش حال در رشدی روبه یب

دارد.تاسفجایکهبودیمهمسال15یرزخودکشیهایشاهدماامسالامامیدهد،خرسال35تا15سنینبینآنهاعمدهشده

بخش من اعتقاد به گفت: خودکشی عمده علت درخصوص بازمیگرددزتندگویان مردم معیشتی موضوع و کشور اقتصادی اوضاع به خودکشیها از یادی

مجا فضای در هم نوجوانان که آنجایی از شزو برای حداقل و دارند پررنگی حضور زندگیری مدل باشند، داشته تبلت و گوشی باید آنالین کالسهای در کت

این که بزنند خودکشی به دست است ممکن نمیکنند زندگی دیگران مانند چرا که برسند کمبود این به وقتی و میکنند مقایسه همساالن و دیگران با را خود

است.یزمجافضایآفتهایازیکی

تص جوانان و ورزش وزارت جوانان امور دررمعاون که است کمبودهایی از دیگر یکی خانوادهها بین اخالقی و اجتماعی موضوعات بر نظارت عدم کرد: یح

دارد.خانوادههابیندرمددکارانحضورعدمباقویپیوندموضوعاینکهداردوجودجامعه

وجود خانوادهها با روانشناسان و مددکاران بین ارتباطی و نمیگیرند قرار سنجش مورد روان سالمت و روانی لحاظ از ایرانی خانوادههای متاسفانه افزود: او

مورد شده، ایجاد اقتصادی مشکالت اثر بر که آنها روانی و روحی مشکالت تا باشد داشته روانی سالمت پرونده باید خانوادهای هر که درصورتی ندارد
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شود.ارجاعدرمانیمراکزبهشدمشاهدهحادیمورداگرحتیوگیردقراردرمانونظارتمورداجتماعیمددکارتوسطوقرارشناسایی

پوشش تحت را خانواده هزار میکند، خدمت که دورهای طول در میتواند اجتماعی مددکار یک گفت: مشاور» یک خانواده «هر ایده جزئیات بیان با تندگویان

برنامه طبق و دهد سزیرقرار مورد را خانوار این تمام میدهد انجام که حاضرری مدارس در روز یک هفته در مددکار یک اگر حتی و دهد قرار بازدید و کشی

یک خانواده هر که نیست این ما منظور بنابراین کنند استفاده آن خدمات از میتوانند و میگیرند قرار پوشش تحت مدرسه این آموزان دانش تمام شود،

باشد.داشتهجداگانهمددکار

سا بومی کشور در را ساختارش راحتی به میتوان میکنند، اجرا را طرحی چنین که دیگر کشورهای با تطبیقی مطالعه یک انجام با افزود: تمامزاو و ی

است.گذاررتاثیومهمبسیاریرجمهویاسترخانوادهوزنانمعاونتنقشمسیرایندرکهکردبهرهمندخدماتیچنینازراایرانیخانوارهای

ه درخصوص جوانان و ورزش وزارت جوانان امور طزمعاون این کردن اجرایی باهمکارینههای گفت: تحترح روانی خدمات دادن قرار و وزارتخانهها ی

ه میتوان راحتی به بیمهها طزپوشش این کردن اجرایی تمامرینههای رغم علی متاسفانه اما کرد، تامین را تحتزح روانی خدمات امکانات، و یرساختها

نمیگیرند.قراربیمهپوشش

اعتبار تامین بینی پیش برای که شد خواهد روانشناسان و مددکاران خانوادهها، حال شامل گیرند، قرار بیمه پوشش تحت روانی خدمات اگر داد: ادامه او

فک باید اسالمی شورای مجلس برنامهربیمهها، آن برای و کرده مددکازیری چون که، است این مشکل اما است، تامین قابل البته که کند روانشناسیری و ی

است.نشدهحلموضوعاینامروزتاونیستندفعالدارنداگریاندارندواحدیساختار

مسئله این به باید دلیل همین به کند پیدا کاهش آن سن هم و باشد صعودی هم خودکشی روند شده باعث فوق موارد کمبود متاسفانه کرد: بیان تندگویان

کرد.پیداورودجدیصورتبه

در آموزشی کالسهای که اکنون من نظر به گفت: شاد شبکه در روان سالمت کالسهای اختصاص بر تاکید با جوانان و ورزش وزارت جوانان امور معاون

روانکاوان اجتماعی، مددکاران و گیرد قرار توجه مورد نوجوانان و کودکان روان سالمت بحث چندساعت هفتهای حداقل است بهتر میشود، انجام شاد شبکه

بربیایند.آنرفعدرصددوشناساییرابچههامشکلوبپردازندآموزشبهشبکهایندرچندساعتیروانشناسانو

همکا با که است پرورش و آموزش برعهده کار این انجام کرد: اظهار بینراو اقدام یک درواقع میکند پیدا اجرایی قابلیت اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ی

گیرد.قرارسنجشموردبایدهمخانوادههاروانسالمتچراکهشودانجامخانوادههاحضوربابایدکهاستدستگاهی

استنمیشدهمنتشرفقطبودههمیشهایرانینوجوانانبینخودکشی

در معموال گفت: نوجوانان بین اخیر خودکشیهای به اشاره با برنا اجتماعی خبرنگار با گفتگو در اجتماعی مددکاران انجمن رئیس چلک، موسوی سیدحسن

نداشتند، خبر مردم و نمیشد منتشر خودکشیها این گذشته در منتهی نیست امر این از مستثنی هم ایران و دارد رواج نوجوانان بین خودکشی کشورها همه

میشوند.مطلعآنازهمگانومیشوددادهیرخبپوششخودکشیهااینتمامیزمجافضایگسترشدلیلبهامروزهاما

دا گسترده تحقیقات و مطالعات به نیاز معین، سن یک به رسیدن برای افزود: کشور در خودکشی سن درباره گفتراو نمیتوان و نشده انجام تاکنون که یم

کشورها همه در همواره و شده نوجوانان و جوانان خودکشی باعث متعددی عوامل همیشه است مشخص آنچه اما است، رسیده عددی چه به خودکشی سن

میزنند.خودکشیبهدستکههستندنوجوانانی

سال قانونی، پزشکی سازمان از شده منتشر آمار براساس گفت: کشور در خودکشی رشد روبه روند اشاره با چلک و5دقیقا98موسوی دلیل143هزار به نفر

دارد.افزایشیبهروروندایراندرخودکشیاستایندهندهنشاناینکهدادنددستازراخودجانخودکشی

تص خودکشی بودن چندعلتی بر تاکید با اجتماعی مددکاران انجمن سازررئیس زمینه و عامل نمیتواند تبلت و گوشی نداشتن عنوان هیچ به کرد: یح

برسد.خودکشیمرحلهبهفردمیشوندباعثیکدیگرباارتباطدرچندعاملونیستندعلتیتکاجتماعیپدیدههایکهچراباشدخودکشی

یافته؟ایشافزنوجواناندرکشیدخواچرسال:شعار|خبرخبرادامهادامه
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اختالالت بزند. خودکشی به دست فرد میشود باعث دلیل و چندعامل کردم تاکید که همانطور درواقع دارد متعددی دالیل جوانان بین خودکشی افزود: او

بخاطر نوجوانان که است دالیلی عمده از و... میافتد اتفاق گذرا و پایین سن در که دوستیهای اعتیاد، به گرایش کار، عاطفی، تحصیلی، شکست روانی،

میزنند.خودکشیبهدستآنها

ه برای است ممکن مشکالتی چنین هرحال به کرد: بیان چلک آموزشرکسیرموسوی را مسئله حل و مشکالت حل راه ما نوجوانان که است این مهم دهد، خ

کنت را خود خشم بتوانند مشکالتی چنین بروز درصورت تا ورببینند نمیشود داده آنها به آموزشی چنین متاسفانه اما بروند، خودمراقبتی سمت به و کنند ل

میافتند.خودکشیفکربهومیبازندراخودیعارسمشکلیکبروزصورتدر

ط از هم باید که است «آموزش» نوجوانان، در توانایی چنین ایجاد در موثر راهکارهای از یکی گفت: نوجوانان به مسئله حل آموزشهای لزوم بر تاکید یقراوبا

گیرد.صورتپرورشوآموزشهمومشاورانومددکارانهمرسانهها،همخانواده،

استمدارسدرپرورشبحثیرپیگیحتماآموزشکمیسیونکنیم/بررسیتابیایدمجلسبهبایدمشاوریکخانوادههرحرط

ماندگی عقب دچار پرورشی فعالیتهای متاسفانه فرمودند: و داشتند گالیه مدارس پرورشی بخش فعالیت از خود اخیر بیانات در اسالمی انقالب معظم رهبر

مجا آموزش موضوع به توجه با و نگیرد.زهستند قرار بیشتر غفلت مورد موضوع این تا کرد طراحی را جدیدی شیوههای پرورشی، فعالیتهای برای باید ی،

یادآو و دارد مدارس پرورش بخش اهمیت از نشان رهبر عضورسخنان سراغ به دلیل همین به گیرد قرار توجه مورد هم پرورش آموزش، کنار در باید میکند ی

آیا و میکند پرورش بحث رعایت به ملزم را پرورش و آموزش چگونه کمیسیون این بپرسیم تا رفتیم اسالمی شورای مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون

دارد؟خودکاردستوردرراموضوعیچنین

سنگ احمدی پرورشیرمحمدرضا قسمت به باید اینکه بیان با برنا اجتماعی خبرنگار با گفتگو در اسالمی شورای مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون عضو ی،

پیگی حتما اسالمی شورای مجلس تحقیقات و آموزش کمیسیون افزود: شود، ویژهای توجه پرورشرمدارس بحث آموزش، بر عالوه مدارس در که میکند ی

دارد.قرارکارماندستوردرموضوعاینوگیردقرارتوجهموردهم

ط درمورد اسالمی شورای مجلس نماینده تصراین مشاور» یک «هرخانواده ارسالرح مجلس به را آن طراحان است، شده عنوان طرحی چنین اگر کرد: یح

برسد.تصویببهبودمناسباگربررسی،وتحقیقازپستاکنند

ایرانی!نوجوانانخودکشیعمدهدالیلاست/رسیدهسال15بهخودکشیسناست/شدهزنانهترخودکشی

ح جوانانرامیرمحمود بین خودکشی به اقدام شیوع درباره برنا اجتماعی خبرنگار با گفتگو در طباطبائی عالمه دانشگاه علمی هیات عضو و جامعهشناس یرچی،

ناگوا موجود، اقتصادی و اجتماعی شرایط بهرگفت: دست که کسانی بیشتر درواقع میروند، افسردگی سمت به آن در افراد که است کرده ایجاد یهایی

است.قائلارزشبرایشاننهومیبیندراآنهاکسینهدیگرمیکننداحساسومیشوندشدیدیافسردگیهایدچارکههستندکسانیمیزنندخودکشی

خودکشیرس در باالیی آمار جهانی، جامعه به نسبت ایران افزود: پزشکی علوم آموزش و درمان بهداشت، وزارت فرهنگی و دانشجویی حوزه اسبق پرست

به امروز که گونهای به است کاهش به رو خودکشی سن و است شدن زنانه حال در ایران در خودکشی متاسفانه اما اخبا15ندارد، ما و رسیده حتیرسال ی

میشنویم.همساله11-10نوجوانانخودکشیاز

تص شناس آسیب مراین به منجر که خودکشیهایی مردان در اما میکنند، خودکشی به اقدام بیشتر مردان برابر سه تا زنان معمول طور به کرد: گریح

بیشتر خودکشی وسیله به زنان اما هستند، جدیتر خودکشی وسیله به خودشان بردن بین از برای مردان که است این هم دلیلش است، برابر دو میشود،

نمیشوند.دیدهچراکهدهندپیامخانوادهبهیاجامعهبهمیخواهند

کنندرح زندگی شاد و باشند دیگران با بتوانند که فرصتهایی و هستند تنهاتر ما جامعه دختران که آنجایی از گفت: خودکشی شدن زنانه علت درباره یرچی

میکنند.افسردگیوتنهاییاحساسبیشتراست،نشدهشناختهرسمیتبهبرایشان
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بسیا در افزود: وراو میگیرند قرار افسردگی مورد بیشتر دلیل همین به ندارند آزادی هیچ آنها و نمیشود داده اهمیتی دختران به هم هنوز خانوادهها از ی

میکنند.فکرخودکشیبهپسرانازبیشتر

تغییرات جمله از عمدهای تغییرات با همراه استرس پر رشد دوره یک نوجوانی داد: ادامه نوجوانان بین خودکشی افزایش با رابطه در دانشگاه استاد این

همیشه که صورت این به باشد نوجوانانشان رفتارهای و حرفها به حواسشان باید والدین دلیل همین به است احساسات تغییرات و افکار تغییرات جسمی،

ار مورد را خود فرزند خودکشی، به اعترافات و تهدیدات از برایزپس اما باشد، ساده بسیار خودکشی دالیلی خانواده نظر از است ممکن که چرا دهند قرار یابی

است.مهمبسیاریرامنوجوانانوکودکانرفتاروحاالتبهتوجهپسبرسدنظربهمهمیموضوعآنها

بیمارح گفت: و کرد اشاره نوجوانان بین در خودکشی دالیل به ژنتیکی،ریرچی متغیرهای افسردگی، و اضطراب روان، بهداشت به مربوط اختاللهای و یها

بیما هورمونی، تغییرات بلوغ، شناختربحران و هویت در بحران یا و فقدان ناتوانی، و ناامیدی احساس نفس، عزت ضعف مزمن، دردهای و جسمی یهای

کنت جنسی، هویت در آشفتگی ناپذیرخود، انعطاف خودبینی، تحقیر، از ترس موفقیت، برای فشار و استرس باالی سطح ضعیف، تکانهای درل ازری، ناپخته ک

سارم مهارتهای فقدان کاذب، عرفانهای به گرایش آورگازگ، تاب و تصمیمگیری مسئله، حل برای کنتری پیشینهری، وجود همچنین تعارض، حل خشم، ل

ساختا تغییرات خانواده، و زندگی محیط در افسردگی زمینههای وجود خودکشی، زمینه در مرخانوادگی طالق، قالب در خانواده در مجدد،ری ازدواج و گ

بیکا تحصیلی، و اجتماعی اقتصادی، ضعیف فرزندپروروضعیت سبکهای خانوادگی، همبستگیهای زمینه در ضعف شغل، فقدان و تعامالتری نامناسب، ی

تاثی جمله از دیگر متغیر چندین و همساالن با ضعیف روابط خشونت، تجربه مواد، مصرف به گرایش فرزندان، و والدین بین ازرپذیرآسیبدیده رسانهها از ی

شود.خودکشیبهنوجوانانگرایشموجباستممکنکهاستعواملیجمله

خود افکار در فرد که زمانی هستند، مهم بسیار مشاورهای و حمایتگر نهادهای و اجتماعی حمایتهای خودکشی بحث در کرد: تاکید پایان در رفتارشناس این

بار نشانههای و گرفته خودکشی به تصمیم یا و میدهد نشان خودکشی به هزتمایل تامین میدهد، نشان خود از دارد تمایل این از حکایت که را گونهری

کند.منصرفکاراینازرااووباشدداشتهکنندهتعییننقشمیتوانددوستیکجانبازمالطفتوتوجهبذلسادگی،بهحتیوکارشناسانهحمایت

کنیمیرپیشگیآنوقوعازاست،یرپیشگیقابلخودکشی

م عمده علتهای از یکی نوجوانان سنینرخودکشی در میر و پیشگی29-15گ قابل حال درعین اما است، مدرسه،رسال همساالن، مادر، و پدر و است ی

دم بالقوه خطر عوامل از باید سیاستگذاران و روانیواجتماع و محیطی بهآگرافیک، دست چندعامل قطعا دهند. انجام را پیشگیرانه اقدامات و باشند گاه

کنت با میتوان پس میافتد خودکشی فکر به نوجوان یک که میدهند یکدیگر خودکشیهاردست بیشتر روزها این شد. خودکشیها مانع عوامل این کردن ل

راحتی به بگذارند پیش پا اسالمی شورای مجلس و مستضعفان بنیاد امداد، کمیته پرورش، و آموزش اگر که درصورتی میدهد تشکیل تحصیل در ناکامی را

با جاهای این به کار و کنند برطرف دانشجویان و آموزان دانش مشکالت پیشگیرمیتوان قابل خودکشی نکشد. عدمریک با عوامل ندهیم اجازه است، ی

برود.دستازنوجوانیکجانعوامل،لرکنت

www.borna.news،1072784خبر:کد،1399مهر23خبر:یخرتابرنا،ازگرفتهرباضافاتوتلخیصاندکیباسالشعار

)۰۹:۱۶-۹۹/۰۷/۲۷(گرممسیرخاموشچراغخودکشی،افکار

بسیا سراغ به زندگی نشیبهای و فراز در خودشکی افکار شاید شرقی فاصلهرایسنا/آذربایجان اقدامی، چنین به زدن دست تا خودکشی فکر از اما باشند، رفته افراد از استزیی یادی
کند.منصرفآنبهاقدامازراافرادی،ررفتاوخلقیاختاللهایگامبهگامدرمانضمنخودکشی،عللشناساییبامیتواندموقع،بهروانشناختیمداخالتکه
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زمینهردو در معروف محققان از یکی که مکیم «تمام میگوید: است، خودکشی، خودری منفی یا مثبت عمل از مستقیم غیر یا مستقیم طور به که گهایی

م نتایج از قربانی و شده منتج خویشرقربانی عمل بار تعآگ خودکشی عنوان تحت است، میرگاه تعیف رارشود»؛ خودکشی نیز جهانیان توافق مورد یف

میدهد.خاتمهخودزندگیبهومیآوردعملبهآنگباررمنتایجمورددرکاملدانشباشخصکهمیداننداقدامی

م نتایج که هستند،رگبارخودکشیهایی معتقد متخصصان میگیرند؛ قرار خودکشی، شبه یا و خودکشی به اقدام زمرهی در نیستند آمیز موفقیت و نداشته ی

م شبهخودکشیها، در افراد اصلی خودکشیرانگیزهی به اقدام فرد تا است شده باعث توجه جلب و انتقامجویی یا و قدرتنمایی مانند عللی شاید و نیست گ

کند.

تا طول در بشر چند کهرهر تلخ پایانی هستند، خودشان دست به زندگی دادن پایان به حاضر که دارند وجود هم افرادی اما است، کرده تالش بقاء برای یخ

داشت.خواهدفردنزدیکانبرویژهبهماندگارومدتدرازیرآثا

مشاهدهررفتا قابل رفتار، که هستند معتقد مشاهدهگرایان با که است بیرونی نمود دارای میو آن شناختی،ی رویکرود اما کرد، اصالح حدودی تا را رفتار توان

نمودهای با آشنایی عدم صورت در و نیستند مشاهده قابل نیز خودکشی افکار میداند؛ میگذرد، فرد ذهن در آنچه و افکار شناخت به منوط را رفتار تغییر

رفتا اختالالت میربیرونی شخصیتی، و افکای چنین وجود متوجه وقتی اطرافیان صورت این در کنند، پیدا بیرونی نمود میرتوانند بهی اقدام فرد که شوند

انگ روانشناختی، رویکرد به توجه ضرورت مکانیسمی چنین است، کرده غربالگخودکشی و روانشناختی اختالالت از موقعرزدایی به تشخیص و جمعیت ی

کند.مینمایانپیشازبیشراهااختاللاین

م علت سیزدهمین خودکشی، که میدهد نشان جهانی بهداشت سازمان مرآمارهای علت سومین و جهان در میر و سنیرگ گروه در تشکیل34الی14گ را

دارند.آمار،اینکردنمعنیداردرایعمدهسهمنیزخاورمیانهزنانکهمیزنندخودکشیبهدستمردانازبیشترجهاننقاطهمهیدرزنانومیدهد

هر در یعنی این و میکنند فوت خودکشی اثر بر نفر میلیون یک ساالنه جهانی، بهداشت سازمان آمار خود60طبق جان خودکشی اثر بر دنیا در نفر یک ثانیه

به سازمان اجتماعی آسیبدیدگان امور دفتر گروه رئیس گفتهی به میدهد؛ دست از خالصهزرا سالنامهیستی، قانونییی درپزشکی که میدهد نشان کشور

گذشته، تعداد5143سال این از که داشتند کامل خودکشی و3626نفر مرد آنها از آنها1517نفر از سالزنفر در که درحالیست این بودند، این97ن طبق

ن5101گزارش، و کردند فوت کامل خودکشی اثر بر سالرنفر به نسبت گذشته سال در خودکشی در97،0.8خ خودکشی الگوی است؛ یافته افزایش درصد

میکنند.خودکشیبیشترسالمندانیکایی،رآمواروپاییکشورهایدرحالیکهدرمیزنند،خودکشیبهدستبیشترجوانانکهمیدهدنشانایران

پیشگی و اجتماعی روانی، سالمت گروه مرمدیر اعتیاد از خودکشیری موارد وقوع نظر از کشور در استان این جایگاه به اشاره با شرقی، آذربایجان بهداشت کز

جزو نظر این از شرقی آذربایجان میگوید: ایسنا، به10به نسبت وضعیتمان که میدهد نشان آمارها و دارد قرار هفتم، جایگاه در و بوده کشور اول 10استان

بود.نخواهداستانمانانتظاردرخودکشیبهاقدامنظرازخوبییآیندهنکنیم،کترحاجتماعیسالمتارتقاءسمتبهاگروبودهکنندهنگرانقبل،سال

بیان است، مردان از بیشتر زنان در خودکشی و افسردگی اضطراب، شناسایی قابل موارد تعداد دنیا، نقاط تمامی در اینکه بیان با رحیمی اصل وهاب دکتر

آسیب به منجر خودکشیهای تعداد گذشته، سالهای طی در متاسفانه درزمیکند: که میدهد نشان این و یافته افزایش مالیم بسیار صورت به یاد،

سرمایهگذا بانوان، روان سالمت ویژه به روان سالمت افزایشرحوزهی سبب آنان، متعدد هویتی نقشهای و وظایف و زنان به جنسیتی نگاه است؛ نشده ی

کنند.ایجادزندگیشانسبکدراساسییرتغییزنانتااستالزمرواینازشده،زنانیرآسیبپذی

اختالل سایر نقش بر تاکید با اطمینانوی با مردم که است شده فراهم ما بهداشتی سیستم در امکان این میکند: بیان خودکشی، در افسردگی مانند هایی

بیما درمان برای که همانگونه کنند، بیان را مشکالتشان و کرده مراجعه بهداشتی مراکز در ما پزشک یا و روان سالمت مراقب به کرونارکامل و جسمی یهای

میبرند.تحلیلپنهانیطوربهویجرتدبهراجامعهیککههستندروحکرونایهمروانییهایربیمامیکنند،مراجعه

وی به اشاره با مشاژوی، افزایش و خودمراقبتی انگیزهی افزایش جامعه، در نگرانی ایجاد عدم رسانهها، در خودکشی اخبار انعکاس ازرگیهای پس مردم کت

گمرمسیرخاموشاغچرکشی،دخوافکارایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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بگیرد.قراررسانههاتوجهموردبایدکهکردعنوانمواردیازرازندگیسبکبهبودبرایتالشورسانههادرخودکشیخبرانتشار

می است، دیده آسیب شدت به روان سالمت شاخص و نمایه اینکه بیان با رحیمی مسئولیتپذیاصل خودکارآمدی، مانند شاخصههایی وقتی ی،رافزاید:

واقعیتپذی و جوامع در تاثیررهمدلی غیرواقعی، موارد برخی در و دهنده تکان تیترهای با خودکشی اخبار باشد، دیده آسیب نخواهدزی، مردم بر یادی

داشت.

برخی که را آسیبی کرونا، ویروس شیوع اول روزهای در میگوید: مردم، رسانهای سواد و سالمت سواد ارتقاء در رسانهها پررنگ نقش به اشاره با پایان در وی

باو و بودند رو روبه جدیدی پیشنهادی و درمانی متدهای با روز هر مردم نزد، ما به کرونا خود زدند، ما به تدرپذیررسانهها به درریشان شد؛ مخدوش یج،

کنند.تشویقدرمانومداخلهوهنگامبهتشخیصوموقعبهیمراجعهبهرامردمانگزداییبارسانههابایدهمخودکشیمورد

خودکشیروانشناختیعللبرخی

گفت در نیز شرقی آذربایجان مشاوره و روانشناسی نظام سازمان استانی شورای تشورئیس با ایسنا با عاملرگو اولین خودکشی، سمت به افراد سوق علل یح

احتمال با را ایران و دنیا در در15خودکشی نیز را الکل و مخدر مواد به شدید اعتیاد میگوید: و کرده عنوان افسردگی به13درصدی، منجر مواقع درصد

در هم اسکیزوفرنی میشود، بیما11الی9خودکشی این میشود، فوت و خودکشی به منجر مواقع شدیدتردرصد فردری است ممکن که بوده روانی اختالل ین

کند.جراحتوقتلحتیوخشونتبهواداررا

مر شخصیت اختالل علیلو، محمود مجید مرزدکتر شخصیت دارای افراد میافزاید: و دانسته خودکشی علت دیگر را است،زی خودزنی آن بارز نمونه که ی

میدهند.دستازراخودجانمواقعدرصدچهارالیدودرامامیمانند،زندههماغلبوکردهخودکشیبهاقدامبارچندین

تب دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکدهی علمی هیئت مانندرعضو اتفاقی هر دارند، قرار تروماتیک اتفاقات معرض در که افرادی در میگوید: یز

گر مرگانگیوتصادف، شاهد حیاتری، که جنسی تجاوز یا و بودن کسی بهزگ اقدام احتمال بزند، هم بر را فرد تعادل و کند تهدید شدت به را روانی یا یستی

دارد.وجودخودکشی

محیطی فشار و استرس خودکشی، سمت به افراد سوق در اجتماعی دالیل وجود به اشاره با اهدافشانزوی به افراد نرسیدن به منجر که جامعهای هر در یاد

کرد.عنوانخودکشی،احتمالافزایشعللازراشودایجادفراگیرناامیدیوشده

هنجا بی خاتمه در شرقی آذربایجان مشاوره و روانشناسی نظام سازمان استانی شورای وررئیس باطل و حق نادرست، و درست بین مرز آن در که آنومی ی

دانست.خودکشیعللدیگرازرامذهبیودینیباورهایضعفبرود،بینازشروخیر

مقاله شرقیدر آذربایجان انتظامی دانش فصلنامه در که محمدی عاطفه نوشته شرقی» آذربایجان استان در خودکشی جامعهشناختی «تحلیل عنوان تحت ای

شده افزوده شرقی آذربایجان استان در خودکشی تعداد بر اخیر سالهای طی در که گفت میتوان پژوهشی یافتههای اساس «بر است: آمده شده، چاپ

سال (از سالها این طی در میزان این و سال1395تا1390است در بجز رتبه1393) شرقی آذربایجان استان سال چندین طی است. داشته صعودی 4روند

میباشد.»زنانبامقایسهدرمردانخودکشیباالیمیزانبیانگرآمارهاهمچنیناست.دادهاختصاصخودبهخودکشیمیزانبودنباالدرراکشور

است:سومجهاندرخودکشیوقوععللازبخشییرزدالیلمقالهاینیافتههایطبق

کنت کاهش اثر بر که است جامعه به فرد تعلق گسستگی یا ضعف نامحدود، آرزوهای داشتن و افراد توقع سطح وجودر«افزایش به اجتماعی نظارت و ل

خا اشتغال علت به مادر غیبت یا فقدان والدین، حد از بیش اشتغال یا طالق پدر، فقدان نظیر عواملی مرمیآید. خانه، از گسستگیرج سبب که طالق یا گ

کا از که میآید وجود به خانواده اعضای بین متعارض حتی و ضعیف عاطفی روابط شرایط این در که میشود افراد ضعیفیربین متقابل کنشی کردهای

بسیا بروز زمینه خانوادگی گسیختگی این نهایتا و نیستند برخوردار همدلی و حسی هم از همدیگر به نسبت و بوده خودکشیربرخوردار جمله از مشکالت از ی

تبهکا مانند گوناگون اجتماعی مسائل بروز عامل میتواند دلبستگیها رفتن دست از همچنین میسازد. فراهم خانواده افراد بین در خودکشی،ررا جنایات، و ی
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مشکالتربیما و اضطراب افزایش جوانان، هویتی تغییرات دلبستگی، رفتن میان از و فردگرایی رشد آورد. فراهم را نامشروع و ناروا کردارهای و روانی یهای

است.سومجهانکشورهایدرخودکشیبرموثرعواملینربارزتازومیدهدسوقخودکشیسمتبهراافرادنسلی،بیناختالفاتبروزواخالق

دیندا و مطردین اجتماعی پیوند شاخصهای از یکی عنوان به نیز فکری انسجام و شدن اجتماعی اساسی عامل و میباشد جهتگیرح و عملی رفعری، در ی

میگیرد.»قرارتاکیدموردهنجارهایوارزشهاوفرهنگینظامنقشزمینهایندراست.اجتماعیمسائلوپدیدههامشکالت،

پیامانتهای

نیوزبهارملیت،یرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۰۷(خودکشیازیرپیشگیکلیدآموزش؛وگاهیآافزایشکرد:عنوانزنجاناستانعلومپزشکیدانشگاهدرمسئولیک
۲۴-۲۲:۲۳(

افزایش گفت: زنجان استان علومپزشکی دانشگاه روان سالمت مسئول میزانآایسنا/زنجان کاهش در بهسزایی نقش میتواند خدمت ارائهدهنده نیروهای آموزش برای تالش و گاهی
باشد.داشتهآنازیرپیشگیوخودکشی

) امروز شامگاه نصر کاهمهرما24شهره در مدیر) روزه یک مرگاه در که رسانه و خودکشی اخبار انعکاس بریت زنجان روزبه بینالمللی همایشهای بارکز شد، گزار

سالهای طی خودکشی میزان افزایشی روند به حدود97تا94اشاره ساالنه اینکه و کشور متوقف8تا6در افزایشی، روند این گذشته سال در و بوده درصد

باشد.داشتهخودکشیمیزانکاهشدربهسزایینقشمیتواندخدمت،ارائهدهندهنیروهایآموزشبرایتالشوگاهیآافزایشکرد:اظهاراست،شده

کنت در ناتوانی درماندگی، احساس خودکشی، افکار افزود: خودکشی، خطر عوامل با رابطه در بهروی ابتال خود، به رساندن آسیب سابقه تکانهها، و خشم ل

بیما عریک از یکی دادن دست از و فقدان روانی، مشکالت سابقه جدی، سازی در ناتوانی نزدیکان، در خودکشی به اقدام سابقه عاطفی، شکست یرگازیزان،

است.خودکشیخطرعواملجملهازشدید،عصبانیتوناامیدیاحساسمذهبی،اعتقاداتسستیمالی،مشکالتجدید،محیطهایبا

تص خودکشی، محیطی خطرساز عوامل با رابطه در مسئول، بیکاراین تحصیلی، شکستهای و مشکالت کرد: اجتماعیریح روابط در مشکل مالی، مشکالت و ی

م وسایل به آسان دسترسی اجتماعی، جایگاه دادن دست از جملهریا از نیز عاطفی روابط در شکست و دارد سرایتی اثر که محلی خودکشیهای بروز گبار،

میرود.شماربهخودکشیمحیطیخطرسازعوامل

د داد: ادامه خودکشی، در ناگوار وقایع اثرات با رابطه در استان علومپزشکی دانشگاه روان سالمت مدترمسئول به نشدن موفق و شکست احساس ک

م اجتماعیرطوالنی، شبکه و داراییها عمده دادن دست از قضایی، محکومیت یا زندانی شدن، بازداشت شدید، مشاجره نزدیکان، دادن دست از یا گ

زلزل( یا سیل مهمهمهاجرت، رابطه یک در اخیر تغییر بیما()، یک اخیر تشخیص و عاطفی) شکست اثراترطالق، جمله از صعبالعالج، یا العالج مزمن، ی

است.خودکشیدرناگواروقایع

افکا کرد: اظهار خودکشی، مورد در نادرست باورهای از برخی با رابطه در بدونرنصر «خودکشی میشود»، ایجاد راحتی به خودکشی «انگیزههای مانند ی

میکنند»، خودکشی خاص طبقه به متعلق افراد «فقط نمیکنند»، اقدام آن به میکنند بحث خودکشی مورد در که «کسانی میگیرد»، صورت قبلی هشدار

است.نادرستخودکشیبارابطهدراست»،اشتباهخودکشیبارابطهدرفردکردن«سئوال

س خانوادههای با باید اینکه بر تاکید با ارتباطووی افزود: کنیم، برخورد همدالنه دادهاند، دست از خودکشی دلیل به را خود خانواده اعضای از یکی که گوار
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دارد.مثبتیبسیارتاثیرشدهاند،رنجدچارکهافرادیوخانوادههااینصحبتهایبهکردنگوشهمدلی،باخوب

آخ اینکه بیان با مسئول، سالراین در جهانی بهداشت سازمان طرف از شده اعالم رسمی آمار میانگین2018ین جمعیت106، نفر هزار یکصد هر در فوت

تص میدهد، نشان را جهان،رجهان در خودکشی به اقدام میزان کرد: باالتر30تا20یح زنان در خودکشی به اقدام میزان و بوده آن از ناشی فوت میزان برابر

باال، درآمد با کشورهای در است گفتنی است، باالتر مردان در فوت میزان پردرآمد،25و کشورهای در و میشود زنان شامل خودکشی از ناشی فوت درصد

هستند.زنانخودکشیازناشیفوتموارددرصد40پایین،ومتوسط

ناامن محیط داد: ادامه خودکشی، بحث در موثر محیطی عوامل منفی فاکتورهای با رابطه در استان علومپزشکی دانشگاه روان سالمت و(مسئول خانه

انتشارهجامع و نزدیکان در خودکشی سابقه هوایی، و آب تغییرات مهلک، روشهای به دسترسی اجتماعی، سرمایه میزان کاهش اقتصادی، مشکالت و فقر ،(

است.خودکشیبحثبرموثرمحیطیعواملمنفیفاکتورهایجملهازجمعی،رسانههایدرخودکشیاخبارنشدهیترمدی

اجتماعی حمایت زمینه جامعه، در اجتماعی و اقتصادی سیاسی، ثبات کرد: اظهار خودکشی، بحث در موثر محیطی عوامل مثبت فاکتورهای با رابطه در نصر

جامع( دوستان، مشاهخانواده، مساعد زمینه ور)، روان سالمت خدمات به مناسب دسترسی اجتماعی، نشاط اجتماعی، عدالت احساس اجتماعی، کت

است.خودکشیبحثدرمثبتفاکتورهایجملهاززندگی،مهارتآموزشهای

سازمان رسمی آمار اساس بر خودکشی از ناشی فوت افزود: ایران، در خودکشی شناسی همهگیر با رابطه در قانونیوی گذشتهپزشکی سال در6.2در درصد

است.گیالنولرستانکرمانشاه،ایالم،بویراحمد،وکهگیلویهاستانهایدرگذشتهسالدرخودکشیازناشیفوتمیزانینرباالتوبودهنفرهزار

بهداشت وزارت ثبت سازمان آمار اساس بر گذشته سال در خودکشی به اقدام اینکه بیان با مسئول زنان123این در اقدام میزان و بوده نفر هزار در صد در

از از63باالتر باالتر مردان در فوت میزان (66درصد، گذشته سال در ترتیب به ایران در خودکشی از ناشی فوت میزان کرد: خاطرنشان است، بوده 6.2درصد

است.درصد)5.1(94سالدرودرصد)5.5(95سالدرصد)،5.8(96سالدرصد)،6.2(97سالدرصد)،

پیامانتهای

فرهنگیواجتماعیمدیرانبرایخطرزنگ/میکنند؟خودکشیچراتنهایی؛ونومیدیتحقیر،فقر،تابودنقربانیوتبعیضحساز
)۰۰:۰۳-۹۹/۰۷/۲۷(درآمدصدابه

د خودکشیها گوید: می شناس جامعه بچهریک یک است. آمدن پایین حال در خودکشی سن است. شده نوجوانانه االن اما بود، شده جوانانه ما د12کشور مگر دنیارساله از کش
احساس واقعا فرد که است این خودکشی دالیل از یکی است. مهم خیلی نیز تنهایی احساس وضعیت این در میشود. افسردگی دچار و میرسد مرحله این به که چیست زندگی و

بچه یک برای چقدر است. تنها تنهایی!12میکنند احساس این است دردآور اعالمرساله خودشان بیاید؟ باال و کند باد وضعیت این در نیست قرار که ما مملکتی مسئولین غیرت گ
بودند ع5کرده نوجوان این خودکشی شرایطی، چنین است؟در مهم مگر اما دارند. را مشکل این ما آموز دانش جامعهزمیلیون در نومیدی و تنهایی تحقیر، از نمادی میتواند ما یز

باشد.ایرانامروز
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سازمان آزمایشگاهی و پزشکی معاون قادیپاشا را موضوع این و گرفته قرار کشور خودکشی آمار صدر در بویراحمد و کهگیلویه ؛ قانونیکبنا کشورپزشکی

«بیشت میکند: بیان و بیشترمیگوید همچنین بود. سموم از استفاده آن از بعد و کردن حلقآویز خودکشی در روش بینرین خودکشی از ناشی متوفیان ین

سپس39تا30 و میپردا24تا18سال آن به ادامه در که میکنند خودکشی به اقدام بیشتر جوانان که میدهد نشان آمارها این داشتند.» سن یم.زسال

مباحثقب اینکه از تکلیفیزاًل رفع برنامههای از و باشند داشته کارشناسی و دقیق چارهاندیشی باید بویراحمد و کهگیلویه مسئوالن بگیرد، قرار مطالعه مورد یر

دررگیوجل خودکشی سن درآورده، صدا به بویراحمد و کهگیلویه استان فرهنگی و اجتماعی مدیران و جامعه برای را خطر زنگ خودکشیها، افزایش کنند. ی

دارند.تاکیدمسئلهاینبرکارشناسانواستآمدنپایینحالدربویراحمدوکهگیلویهاستانوکشور

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی معاون قادیپاشا مسعود دکتر کبنا، گزارش قانونیبه وپزشکی هزار پنج گذشته سال در گفت: خودکشی143کشور اثر بر نفر

دادند.دستازراخودجان

است.داشتهرشددرصد97،0.8سالبامقایسهدررقماینکرد:اظهارگذشته،سالدرخودکشیاثربرنفر143وهزارپنجگرمبهاشارهباقادیپاشا

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی قانونیمعاون وپزشکی هزار تعداد این از افزود: مابقی517کشور و زنان به مربوط خودکشیها این از و(مورد هزار )626سه

بود.مردانبهمربوطمورد

تص بیشتروی جمعیت نظر از کرد: کمتریح و کرمانشاه و ایالم احمد، بویر و کهگیلویه استانهای به مربوط خودکشی آمار رضوی،رین خراسان به مربوط ین

بود.بلوچستانوسیستانوجنوی

بیشت داد: ادامه مسئول مقام بیشتراین همچنین بود. سموم از استفاده آن از بعد و کردن حلقآویز خودکشی در روش بینرین خودکشی از ناشی متوفیان ین

داشتند.سنسال24تا18سپسوسال39تا30

بیشتر ترتیب به دادند پایان خود زندگی به خودکشی با که افرادی تحصیالت نوشت: قادیپاشا زبان از دیپلم،رکنا، راهنمایی، مقطع به مربوط تحصیالت ین

بود.ابتداییوپیشدانشگاهی

بخوانید:بیشتر

کدامند؟استاندرخودکشیهادلیلاجتماعی؟یراجبایافردیانتخابیخودکشی؛

برسندمردمدادبهمسئوالن|استانایندرخودکشیهاعمدهدلیل2|استانیکدرجوانونوجوان3خودکشی

نمیشودتماممسئوالنروزهیکسفرهایباکودیشممنطقهدرخودکشیاستاندارآقای

هستیمکشورسومرتبهخودکشیدر/استبویراحمدوکهگیلویهدرهاخودکشیاصلیعواملازیکیدینیباورهایضعفاستاندار:سیاسیمعاون

سازمان رئیس آرانی؛ مسجدی قانونیعباس یکپزشکی و کبیره گناه یک خودکشی که هستیم معتقد ما گفت: کشور در خودکشی آمار با رابطه در نیز کشور

نیز خودکشی نیستزمورد توجه قابل کشورها سایر با مقایسه در کشورمان در خودکشی آمار البته نیست. اصیل فرهنگ این با ما کشور برازنده و است یاد

در خودکشی صعودی روند فو10اما و عاجل اقدامات باید رابطه این در سالمت نظام و است جدی خطر زنگ یک فرهنگی حوزههای برای گذشته، یرسال

دهد.انجام

همسرآزا به مربوط پروندههای آمار درباره نشست این ادامه در گذشتهرقادیپاشا سال در گفت: نیز و85ی همسرآزا357هزار ادعای به مربوط یرپرونده

بود.زنانبهمربوطمورد624وهزار81ومردانبهمربوطمورد733وهزارسهکهشدتشکیلقانونیپزشکیدر

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی قانونیمعاون تصپزشکی همسرآزارکشور بحث در البته کرد: کودکآزاریح و میدانیمری موارد این ادعای را آمار این ما ی

خیر.یاگرفتهصورتیرکودکآزاویرهمسرآزاآیاکهکردنظراظهارقطعیطوربهنمیتوانیعنی

همسرآزا شد: یادآور مسئول مقام کودکآزاراین و استری تحصلی و فرهنگی مباحث همچون متعدد مؤلفههای تابع میشود شکایت به منجر که یهایی
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ام است ممکن همسرآزاربنابراین عنوان به کشور از نقطه یک در درری خودکشی اخیر سالهای نشود.در محسوب کشور از نقطهای در و شود محسوب ی

سال در جهانی بهداشت سازمان اعالم طبق است. یافته افزایش جوانان و نوجوانان م2019میان علت سیزدهمین سنیرخودکشی، گروه در سال34تا15گ

است.آمدهپایینراهنماییودبستانیدانشآموزانسطحتاخودکشیسنایراندراخیرسالهایدرکهاستحالیدراینبود.جهاندر

سال پاییز در بهداشت وزارت معاون خودکشی98چنانچه سال20از در ایرانی نوجوانان به97درصدی اقدام که نوجوانانی بیشتر بود گفته و داده خبر

تا به همچنین دارد. رواج کمتر باالتر و لیسانس دانشآموختگان میان در خودکشی و هستند راهنمایی و ابتدایی تحصیالت سطح در میکنند گیزخودکشی

خودکشی میرسد، نظر به که آنطور است: افزوده و داده خبر کشور در خودکشی افزایش از جوانان و ورزش وزارت جوانان امور معاون تندگویان، محمدمهدی

ض با کشور سنینردر بین آنها عمده شده منتشر آمار طبق و است افزایش حال در رشدی روبه شاهدرسال35تا15یب ما امسال اما میدهد، خ

دارد.تاسفجایکهبودیمهمسال15یرزخودکشیهای

است؟تلخیحوادثچنینساززمینهواجتماعیروانیدالیلچهمیزنند؟خودکشیبهدستنوجوانانوجوانانچرااما

استخودکشیعاملبودنقربانیوتبعیضاحساس

آموز دانش خودکشی به اشاره با روانشناس کیهاننیا بحران11علیاصغر نام به بحرانی بلوغ، بحران از بعد نوجوانی سنین در کرد: اظهار باره این در ساله

د را نوجوانان تمام که میآید وجود به اندامشانرهویت ویژه به و بدنشان و جسم با چون میکنند، پیدا خودکشی به میل نوجوانان از خیلی و میکند گیر

بپرسند.کسیازرادارندزمینهدراینکهسواالتینمیشودهمرویشانکنند.برقرارارتباطنمیتوانند

کمبود با بحران این با مواجهه عین در نوجوان اگر خیر؟ یا میشوم موفق خیر؟ یا است خوب قیافهام هستم؟ کی من اینکه یعنی هویت بحران افزود: وی

پیدا بدی احساس شود، کمبود این دچار و نمیشود تامین پوشاک و خوراک و خورد مازلو هرم همان یعنی اولیهاش نیازهای کند احساس بچه و شود مواجه

چرا و فقیرم من چرا ندارم؟ من و دارند آنها چرا که میشود تبعیض نام به جدیدی حس دچار این از بعد ندارد. او و دارند دیگران ببیند اگر ویژه به میکند.

نمیدهند؟منبهمسئولین

این وقتی ندارم. من اما میخواهند، را این من از مسئولین هستم. قربانی من میگوید و میبیند جامعه قربانی را خود نوجوان سپس کرد: اضافه کیهاننیا

دچار وقتی ولی میدهند، عقیده تغییر بعد ولی میشوند، احساس این دچار نوجوانان اکثر میزند. خودکشی به دست بچه شود همراه هم با احساسها

مط موبایل مسئله تنها آموز دانش این خودکشی در البته میزنند. خودکشی به دست کنند کمبود احساس و شوند دیگراستیصال پنهان مسایل نیست یرح

باشد.بودهموثروضعیتدرایناستممکنونمیدانیمماکهبودههم

یک مثل نیست هم کسی و است خودش با ارتباط از ناتوان نوجوان اینکه برای است. افسردگی با همراه نوجوانی در هویت بحران کرد: بیان روانشناس این

از کسی و میگیرد قرار بست بن در بچه این همین برای است. زودگذر بحران این و هستی بحران دراین تو بگوید او به تا باشد دسترس در که راهنما معلم

بزند.کاراینبهدستفرداینتامیشودموجبشدنقربانیوتبعیضاحساساینهمنهایتدربدهد.راسواالتشجوابنمیتوانداوخانوادهجمله

من مثال میدادند: جواب کردی؟ را کار این چرا میپرسیدم بودند کرده دزدی که نوجوانانی و کودکان از تربیت و اصالح کانون در که هنگامی من داد: ادامه وی

نمیدهد را ما حق کسی که حاال میگفتند: دقیقا دزدی. رفتم بخرد برایم نمیتوانست خانوادهام داشتند دوستانم نداشتم چرخه دو من میخواستم، دوچرخه

میگی را حقمان خودمان نمیدهندرما را حقم من به چون باشم، داشته و... موبایل و دوچرخه که است من حق این میگفت ساله -دوازده ده بچه یم.

کسی اینکه احساس بود؛ بیکسی پناهی، بی بودن، قربانی احساس هم آنها حرفهای ته میگیرند. را خودم حق من نیست، خوب هم خانوادهام وضعیت

است.آسیبدوهرکهشودمنجربزهیاخودکشیبهمیتواندبودنقربانیحسیعنیبودند.پرداختهماجراجوییبهبنابرایننمیکندتوجهمنبه

جل برای جامعه در کمبودها و فقر افزایش به توجه با بیشترگیوکیهاننیا مراقبت باید مسئولین گفت: فرارو به حوادثی چنین تکرار از بچههاری باشند. داشته ی

کا اینها برای بود قرار که مدیرانی میبینند و میشنوند را اخبار وقتی آنها وقتیرمیفهمند. میکنند. پیدا بودن قربانی احساس میآیند، در دزد کنند ی
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سر را اینها زندگی که است مسئولین وظیفه میشوند. بیپناهی دچار نیست، آنها فکر به کسی و میگیرد صورت فساد شان جامعه در میکنند احساس

بز را مالی استیصال و فقر و باشند بچهها همراه باید که هستند والدین آنها از مهمتر بدهند. سامان تلویرو برنامههای و والدین راهنمایی نکنند. یونزگ

برسند.گاهیآبهبچههاتاکندکمکمیتواند

استشدهنوجوانانهایراندرخودکشی

ح کهرامیرمحمود شرایطی در هم آن باشیم. همدیگر فکر در خودمان یا باشند مردم فکر در مسئولین باید یا کرد: اظهار باره این در نیز جامعهشناس یرچی

کردند اعالم خودشان که حالی در هستند. قضیه گرفتن نادیده پی در و میکنند حاشا را قضیه و باشند مردم فکر به که نمیبیند خودشان وظیفه مسئولین

تق20 یعنی آموزان دانش برنامه5یباردرصد وقتی اینها یعنی ندارند. شاد ناکارآمد شبکه به دسترسی نفر کهزیرمیلیون کسانی هستند نکردند فکر کردند ی

کرونایی شرایط در معلوم قرار از دارند. دلهرهای چه و دردسرهایی چه کنند استفاده شبکه این از نتوانند که هم کسانی و کنند استفاده شاد شبکه از نمیتوانند

هستند.جامعهمرفهینوبرخوردارهامسئولین،مخاطبان

با هنگام افزود: مازوی نگویند امتحان فردای حاال که دارد دلهره خودش این نرفتید. هم نرفتید نه گفتند، بعد مدرسه بروند همه گفتند اول مدارس، گشایی

انتشار نوجوان این خودکشی خبر انتشار میکند. ایجاد دلهره و ناراحتی جامعه سطح در کارها این کنند. پاک را مسئله صورت و مدرسه بیایید که بودیم گفته

کنند.کمکنمیتوانندواستخالیهمسازمانهاایندستاالناماهستند،نهادمردمسازمانهایمنطقههردربود.ناراحتی

تش شناس جامعه افسردگیراین دچار را فرد هم تحقیر میشوند. تحقیر مختلف اشکال به و هستند محرومین مسئولین اعالم طبق ما جامعه از نیمی کرد: یح

چی فرزندشان برای نمیتوانند که میکند اضطراب دچار را والدین شکمزمیکند. نمیتوانند حتی خانوادهها برخی است گوشی که این کنند. فراهم را ی

میزند.کارهااینبهدستبچهآنوکنندسیررافرزندشان

نمود ما جامعه در آنچه و است الفساد ام فقر دارد. مختلفی شکلهای تحقیر کرد: عنوان دیدگیزاو آسیب و فقر از ناشی نومیدی فقر، سر از تحقیر دارد یادی

د که است گرسنه بچههای و کار کودکان مانند زنده قربانیان نتیجهاش که است همرشدید ما دچارزکشور اینها شرمندگی در بچهها این والدین هستند. یاد

است.خودکشیاینهماوجشوهستندشرایطوجامعهاینقربانیاناینهاافسردگیاند.واضطراب

د خودکشیها داد: ادامه کارشناس بچهراین یک است. آمدن پایین حال در خودکشی سن است. شده نوجوانانه االن اما بود، شده جوانانه ما ساله12کشور

د دالیلرمگر از یکی است. مهم خیلی نیز تنهایی احساس وضعیت این در میشود. افسردگی دچار و میرسد مرحله این به که چیست زندگی و دنیا از کش

بچه یک برای چقدر است. تنها میکنند احساس واقعا فرد که است این تنهایی!12خودکشی احساس این است دردآور مارساله مملکتی مسئولین غیرت گ

است؟مهممگرامادارند.رامشکلاینماآموزدانشمیلیون5بودندکردهاعالمخودشانبیاید؟باالوکندبادوضعیتایندرنیستقرارکه

واقعا مردم با مسئولین میان فاصله میگوید: فرارو به کارشناس خب،زاین شد طور این نوجوان این هستند. وضعیتی چه در مردم نمیدانند است شده یاد

درآلونک اینها میکنند؟ زندگی خانهای چه در کنند؟ برقرار ارتباط شبکه این با چطور گوشی این با باشند داشته گوشی فرض به هستند. شرایطی چه در بقیه

گرفتا و فقر میکنند. آنقدررزندگی اینها فیلمزی معلمی یا میخواند. درس خیابان گوشه در بچه مواردی در است. قوز باالی قوز دیگر چیزها این که است یاد

و کنند زندگی شرایط این در بچهها این باید چرا که است این سر نیست، ماسک این سر دعوا میخوانند. درس دارند ماسک با کانکس کنار بچهها فرستاده

باشند.آسیبپذیرتراینهاهمکروناشرایطدر

دیگر طرف ماجراست. طرف یک مسئولیتی بی احساس میبرد. سر به شرایطی چه در ما جامعه که است این نماد آموز دانش این خودکشی کرد: اضافه وی

برنامه برای که است پروتکلزیراین مدام هستند شرایطی چه در مردم نمیدانند نمیدانند. را این مملکتی مسئولین ولی ایستادیم، کجا بدانیم باید درست ی

دارد؟راتوانشآیاکند؟رعایتراپروتکلهااینبایدکسیچهدرآوردندرامسخرهاشمیگویندپروتکلو

بهرح را مردم و میاندازند مردم زمین به را توپ همیشه فقط کنند. اصالح و بدهند تغییر را شرایط این نمیخواهند گویا افزود: کدامریرچی میکشند. خ
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چی شان برای تبلت و گوشی نیست. بدهکار حرفها این به گوششان که هستند برخوردار و دارند که مردمی شانزمردم؟ بچه برای خصوصی معلم نیست ی

حداکثر اینها اما میشود. توجه بچه به رقم همه که میفرستند هست هم مسخرهای لغت که انتفاعی غیر مدرسه ولی30میگیرند باشند، ما جامعه درصد

همین و شده ایجاد مردم به بیتوجهی و زمامداران بیمسئولیتی خاطر به که شرایطی هستند. موجود شرایط قربانیان و میبرند سر به محرومیت در بقیه

ع نوجوان این خودکشی شرایطی، چنین در میشود. افزوده جامعه محرومین بر و میشود بدتر دارد هم نومیدیزطور و تنهایی تحقیر، از نمادی میتواند ما یز

باشد.ایرانامروزجامعهدر

/۹۹(اجراییدستگاههایاستخدامیآزموننشدنگزارربتامسکنودیعهواموضعیتازمهرماه؛پنجموبیستدریافتیردپیامهای
۰۷/۲۶-۰۰:۲۹(

است.مشاهدهقابلبستهیکقالبدرمهر،25یخرتادرشهروندخبرنگاربهاجتماعیشبکههاییقرطازرسیدهپیامهایینرمهمت

ع مخاطبان شما ، جوان خبرنگاران باشگاه خبرنگار شهروند گروه گزارش طزبه از باریز جوان خبرنگاران باشگاه شهروندخبرنگار برای اجتماعی شبکههای یق

کردهاید.ارسالمختلفموضوعاتدررامتعددیپیامهایshahrvandyjc@شناسهیا09303001947شماره

تارمهمت در جوان خبرنگاران باشگاه شهروندخبرنگار پیامرسانهای در رسیده پیامهای انبوه میان از ها پیام مشاهدهرین قابل ادامه در مهر، پنجم و بیست یخ

است.

باشیدجوانانماصدایلطفاسالم

دقیقه استخدامی امور گ90سازمان بومی قانون کرده آزمونزاعالم به رو خودمون چطور کم وقت این با ما شه می اعمال امسال استخدامی آزمون در ی ینه

کردممیمطالعهرویدیگههایمحدودهوهارشتهداشتیمسال1ماکنیممطالعهروهامحدودهوبرسونیم

تعویقبهماه1مدتبهروآزمونحداقل

برسونیمآزمونبهخودمونماتایدزبندا

بیما وجود با طرفی بدتراز جسمی وضعیت استرس این با و هستن قرنطینه در داوطلبان از تعدادی کرونا ناقلری ممکنه آزمون روز ای عده میکنن، پیدا ی

بشیممبتالهمماوباشن

کا نباشید؛ما خسته رورسالم جامعه عاصی افراد باید سال سالیان و هستیم کشور اجتماعی امنیت راستای در خدمت ارائه مشغول ها زندان سازمان کنان

کنیم.لطفرنگهدا پیگیی تسرًا قانون )) چرا کنید کاری خاص العاده فوق قانونیکنانری کاپزشکی به ایران خون انتقال سازمان و دامپزشکیرکشور سازمان کنان

است.شدهتضییعکهاستسال8اکنونماقانونیحقوقوحقاینونشدهاجراییها))زندانسازمانپرسنلو

پیگی عدالت سهام فروش مورد در کنم می بیاورخواهش عمل به رو الزم های ازری بیشتر گذشت با که چرا سهام4ید فروش در معضالت و مشکالت هنوز ماه

فروش در دخیل عوامل بر نظارتی گونه هیچ مربوطه مسئوالن متأسفانه هستیم باره این در جدید مشکل شاهد روز هر و است باقی خود قوت به عدالت

حتی ملت بانک گردیده عدالت سهامداران نارضایتی موجب امر همین و اند نداده فروشندگان به مورد این در روشن پاسخی االن تا و کنند نمی عدالت سهام

وا مورد تازیردر فالن در که کنه می عنوان ده می غلط اطالعات هم ها واری رو فالن مبلغ امروزریخ تا خرداد از نیومده حساب به هیچی که درصورتی کرده یز

ق االن نکرده پرداخت هم اول درصد سی بهرنصف وا40یب هم کامل طور به که خردیزیرروزه پول که هم یکبار هفته دو همون و شده قطع فروش هم ی

درآمدصدابههنگیفرواجتماعیانمدیرایبرخطرزنگ/میکنند؟کشیدخواچرنیوز:کبنا|خبرخبرادامهادامه
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شدهقطعکامالیخترمیکه

پیگی98سال لطفا ندادند ما به را خدمت پایان پاداش چرا شدهام هستمربازنشسته نزاجا ارتش بازنشسته فراوان تشکر شوید خب8ی شد رد پاداشرماه از ی

نیستسهامو

کنید.رسانیاطالعلطفانشدهاعالمخوزستانبرایاسقاطفرسودهتاکسیدرمورد

وام برا باید گه می تجارت بانک مسکن ودیعه م15وام .بانک دولت خواد می ضامن بیازکرمیلیونی ضامن باید میگه بانک خواد نمی گفت اطالعری لطفا ید

کنیدرسانی

ب اجرایی های دستگاه استخدامی آزمون ندید اجازه باشید پیگیر کنم می بخیر...خواهش وقت و ورسالم طرف یک از بشه کشورزگزار کل گه می بهداشت یر

ب آزمون خواهند می چطور نداره امکانات هم هست قرمز هم که ما شهر هست بگیرقرمز رو کار این جلوی کنند پیشرگزار فاجعه ندید اجازه این از بیشتر ید

نیاییدبیرونبمانیدخانهدرگیدمیخودتونوقتیبدیمامتحانچطورکنه...مامیفوتنفر300نرگیمیکرونارنف5000یزروبیاد

باشیدجوانانماصدایلطفاسالمبا

دقیقه استخدامی امور گ90سازمان بومی قانون کرده آزمونزاعالم به رو خودمون چطور کم وقت این با ما شود می اعمال امسال استخدامی آزمون در ی ینه

یدزبینداتعویقبهماهیکراآزمونفعلیشرایطبهتوجهباخواهشمندمبرسونیم

کنیدکلیکاینجاشهروندخبرنگارانبراییرخبیرتصویربردااصولآموزشبرای

پیام/انتهای

اییاجردستگاههایاستخدامیمونآزنشدنارگزبرتامسکنودیعهواموضعیتازان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۱۰:۰۷-۹۹/۰۷/۲۳(یافتکاهشدرصد12غربیآذربایجاندرنزاعازناشیآسیبدیدگی

مدی استانها- دررگروه گفت: غربی آذربایجان قانونی پزشکی امسال۶کل نخست و۱۶ماهه مراجعه۷۷۶هزار استان قانونی پزشکی مراکز به نزاع از ناشی آسیبهای دلیل به نفر
است.داشتهکاهشگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردهاند

گفت در روشنی تسنیمورسول خبرنگار با درگو داشت: اظهار ارومیه امسال6در و16ماهه مراکز776هزار به نزاع از ناشی های آسیب دلیل به پزشکینفر

است.داشتهکاهشدرصد12میزانبهگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینکهاندکردهمراجعهغربیآذربایجانقانونی

قانونیکلرمدی درپزشکی کرد: بیان غربی بیشت6آذربایجان امسال نخست درماهه و نزاع خصوص در ورودی پروندهای بارگیرین متلعق و6ی مورد14هزار

است.بودهارومیهبهمتعلق

تشکیل به اشاره با گذشته115وی سال به نسبت ورودی پرونده تعداد این گفت: غربی آذربایجان در گذشته سال در جنین سقط پرونده افزایش10مورد درصد

است.داشته

بیشت اینکه به اشاره با غرروشنی به مربوط فوتیهای مدترین این در داشت: اظهار بود مردادماه به مربوط استان در از26قشدگان ناشی فوتی مورد

است.داشتهکاهشگذشتهسالمشابهبهنسبتکهشدهگزارشاستاندرقشدگیرغ

قانونیکلرمدی حاضرپزشکی حال در کرد: عنوان استان، در فعال مراکز تعداد به اشاره با غربی قانونیکزرم17آذربایجان حالپزشکی در استان سطح در فعال

هستند.مردمبهخدماتارائه

گذشته سال یک در کرد: اضافه و70وی هزار یک متوفات، پرونده هزار دو معاینات، پرونده توسط900هزار کمیسیون پرونده هزار یک و آزمایشگاهی پرونده

است.گرفتهقراررسیدگیموردسازماناین

است.استانوکشوردردیگرحوادثورانندگیهایتصادفباختگانجانآماررسمیاعالممسئولقانونیپزشکیتسنیمگزارشبه

)۱۷:۲۷-۹۹/۰۷/۲۳(آذربایجانشرقیدرسوختگیاثربرنفر127گرمق؛رباثردرمیروگرمافزایش

دادند.دستازراخودجاناستاندرسوختگیازناشیاثرصدماتدرنفر43امسالماههپنجدرگفت:شرقیآذربایجاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

دادند.دستازراخودجانشرقیآذربایجاناستاندرسوختگیازناشیصدماتاثردرنفر43امسالماههپنجدرداشت:اظهارفردصفاییعلی

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
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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

آذرقلمیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۱۹-۹۹/۰۷/۲۳(بویراحمد)و(کهگیلویهپزشکیقصورعلتبهاستاندرمانکادرازنفر18محکومیتامسال؛نخستماه6در

شدند.محکومپزشکیقصورعلتبهبویراحمدوکهگیلویهدرمانکادرازنفر18

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا مدیری ، بویراحمد و کهگیلویه قانونیکلرکز محکومیتپزشکی رای صدور از استان پروندههای18این در درمان کادر از نفر

داد.خبرامسالنخستماهه6طیقانونیپزشکیکمیسیوندرشدهبررسیپزشکیقصور

افزود: امینی که33کامروز شده بررسی پزشکی کمیسیون در درمان کادر از شکایت و18پرونده درمان کادر محکومیت رای به منجر منجر15پرونده نیز پرونده

شد.برائترایبه

بود.مورد3بازایمانوزنانمتخصصانومورد4باپرستارانمورد،6باعمومیپزشکانبهمربوطترتیببهمحکومیتهارأیینربیشتکرد:اضافهوی

قانونیکلرمدی طیپزشکی کرد: اضافه بویراحمد و کهگیلویه جا6استان سال ابتدایی ورماهه هزار سه نزاع ادعای با افراد بحث در کننده285ی، مراجعه

هستیم.شاهدراقبلسالمشابهمدتنسبتبهدرصدی11.1افرایشکهداشتیمپاییرسمعاینات

آمار این اساس بر کرد: بیان به664امینی نزاع ادعای با قانونیخانم جمعیتپزشکی نسبت به کشور دهم رتبه استان منظور همین به کردند مراجعه استان

است.داشتهرانزاعبحثدر

یرآزاهمسردرصدی7.42افزایش

آزا همسر موارد به اشاره با داد:روی ادامه آزا362ی، همسر دررپرونده که6ی که رسید ثبت به استان در امسال نخست و361ماهه خانمها به مربوط نفر

است.آقایانبخشدرموردیک

قانونیکلرمدی رشدپزشکی شاهد آمارها این اساس بر کرد: عنوان بویراحمد و کهگیلویه آزا7.42استان همسر جاردرصد سال ابتدایی ماهه شش در یری

بودیم.استاندر

ثبت از در73امینی درمانی سقط قانونیپرونده رشدپزشکی با کرد:17.7استان تاکید و داد خبر قبل سال مشابه مدت به نسبت تعداد50به این از پرونده

آذربایجانشرقیدرسوختگیاثربرنفر127گمرآنالین:جوان|خبرخبرادامهادامه
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گرفت.درمانیسقطمجوزقانونیمراحلطیبا

رانندگیحوادثازناشیمصدوماندرصدی27کاهش

در گفت: رانندگی، تصادفات به اشاره با سال6وی نخست و99ماهه هزار کاهش108دو که داشتیم تصادفات از ناشی نسبت27مصدوم به را درصدی

هستیم.شاهدقبلسالمشابهمدت

قانونیکلرمدی بهپزشکی اشاره با بویراحمد و کهگیلویه طی92استان رانندگی حوادث از ناشی جا6فوتی سال نخست کاهشرماهه کرد: اضافه 27.56ی

داشتیم.راقبلسالمشابهنسبتبهاستانرانندگیتصادفاتفوتیدرصدی

رسید.ثبتبهاستاندرگرفتگیزگافوتیموردسهسالاولماهه6درکرد:بیانگرمایشی،تجهیزاتنصباستانداردرعایتبرتاکیدباامینی

غ آمار به اشاره با ازروی شدگی غ13ق گفت:رمورد و داد خبر مدت این طی استان در شدگی غ43.5ق فوتی کاهش مشابهردرصد مدت نسبت به شدگی ق

رسید.ثبتبهاستاندرقبلسال

مخدرموادمصرفسوءازناشیفوت32

قانونیکلرمدی فوتپزشکی از بویراحمد و کهگیلویه رشد32استان شاهد گفت: و داد خبر استان در مخدر مواد مصرف سو با به18.5مورد آمار این درصدی

بودیم.قبلسالمشابهمدتنسبت

است.زنانبهمربوطامسالنخستماههششدراستانمخدرموادمصرفسوازناشیفوتیهایازنفرپنجافزود:امینی

امسالماهه6طیگرمسالحبافوتی17

ثبت از جا17وی سال ابتدایی ماهه شش طی استان در گرم سالح از ناشی فوت کرد:رمورد بیان و داد خبر میدهند16ی تشکیل مردان را فوتیها این از نفر

شد.ثبتزمانیبازهایندرسردسالحازناشیفوتیمورددوهمچنینو

آو جمع اساس بر اینکه بیان با طیرامینی اطالعات، بالینی6ی معاینات حوزه در گذشته و10ماهه کاهش346هزار که بوده مراجعه به12.7مورد را درصدی

بود.بویراحمدشهرستانبهمربوطبالینیمعایناتمراجعاتازمورد335وهزارپنجگفت:بودیم،شاهدقبلسالنسبت

در همچنین کرد: بیان گذشته6امینی که318ماهه شد انجام دفن جواز صدور و انجام جسد شاهد3.7معاینه را قبل سال مشابه مدت نسبت به کاهش

بودیم.

دارد.راکشوردرطبیعیغیرگهایرمششمرتبهاستانکرد:عنوانودادخبراستاندریرجاسالابتداییماهه6درطبیعیغیرگرم254ثبتازوی

بویرخبریرخبپایگاهدیگر:منابع

احمد)بویرو(کهگیلویهشکیپزقصورعلتبهاستانماندرکادرازنفر18محکومیتسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۱۶:۰۲-۹۹/۰۷/۲۴(بویراحمد)و(کهگیلویهانسانهاجانگرفتندرخاموشقاتلوکرونارقابت

کرونا از تر آرام و نشسته کمین در نیز خاموشی قاتل دیگر سوی در ستاند می آدمیان جان و زند می شبیخون گذشته از قدرتمندتر کرونا که پاییز سرد روزهای این در ایرنا- یاسوج-
رقابتند.درخودقربانیانشمارافزایشبراییرکارزادرقاتلدواینوکشدمیآغوشبهراخودشکارهای

پایی خنک و سرد فصل ایرنا، گزارش گرمزبه های شعله است رسیده راه از بردربخای می یاد از را چیز همه داغ چای استکان یک هوس و اینی گاهی اما

شود.میجانبالی،هوسباهمراهبخشلذتگرمای

،گا کربن مونواکسید رنگزگاز بی بو، بی سببی آن، نشت صورت در که بوده سمی وو شود می افراد دررسمسمومیت شدید درد بیحالی، تهوع، گیجه،

دارد.دنبالبهراسینهقفسه

است.دادهاختصاصخودبهراییرنامقاتلیاوخاموشقاتلجملهازمختلفیهایلقبدلیلهمینبهواستینرآفخطربسیارگازاین

کشاند.میگرمکامبهراپیروجوانکودک،رحمانهبیکهداردایناخواندهمهمانگذشتههایسالازترمتفاوتامسالسردفصلدیگرسویاز

کالنت حسین گفته بویراحمدربه و کهگیلویه استاندار چشمگیی رشد کرونا انتقال افزایش و انتقال بیمارسرعت این شیوع روند چنانچه داشته، کنتری لری

شد.خواهیممواجهبحرانباوافتادخواهیمدردسربهنشود

بیما شیوع میزان اخیر های ماه در گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه کوویدررییس کشور۱۹ی به نسبت استان است.۲در یافته افزایش برابر

است.رسیدهنفر۱۶۵بهاستاندرکروناقربانیانشمارداشت:اظهارچهارشنبهروزپناهیزدانپرویز

افزود: مشک۳۲۰وی بستوبیمار استان های بیمارستان در کرونایی قطعی و تعدادرک این از که هستند قطعی۱۳۸ی کرونایی های۲۰وبیمار بخش در بیمار

هستند.درمانتحتویژه

کند.میناپذیراجتنابراگرمایشیوسایلازاستفادهسردسیرش،سرمایسوزواستیرگرمسیویرسردسیاستانیبویراحمدوکهگیلویه

آمد.بیرونموفقگرفتگیزگاوکروناکارزارایندربودمراقببایدکروناییشرایطایندر

اند.شدهمبتالکروناویروسییربیمابهاستاندرنفر۲۰۸وهزار۱۰تاکنونهابررسیینرآخاساسبر

کرد: عنوان بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه بهداشت ومعاون گیرد می صورت تر کم هوا تهویه ها پنجره بستن علت به استان سردسیر مناطق در

یابد.میافزایشکرونایربیماگسترشاحتمال

بگذارند.بازکمیراهاپنجرهودروکننداستفادهطبیعیتهویهازمردمداردامکانجاییتابایدکرد:بیانبانشیمهدیمحمد

نباشیم.کرفتگیگازازناشیهایفوتیشاهددیگرحداقلکرونایی،هایروزایندردرتاکنندبررسیرایربخاهایلولهویربخاکهخواستمردمازوی

سردسی شهرستان اهالی از حسینی کهرمعصومه بویراحمد گوید:برادرش۲ی می شده گرفتگی گاز ابان۲قربانی ام خاله پسر و برایبرادر گذشته سال ماه

گرفت.راشانجانزغالدودازناشیسمیگازکاکانروستایدرمانسیبباغازنگهبانیوشبانهدورهمییک

بود.ساله۲۲یردیگوساله۲۶هاآنازیکیکهبودبرادرانمفوتگذشتهماهآبانمانزندگیناگوارخبرواتفاقینرتدردناکافزود:وی

تص برادررحسینی کرد: فوت۲۶یح گرفتگی گاز علت به بگوییم که است سخت واقعا و ندارد اطالع خود پدر فوت از هنوز که دارد ساله یک کودک یک ام ساله

است.کرده

قانونیکلرمدی گفت:پزشکی بویراحمد و امسال۶کهگیلویه نخست گاماه از ناشی فوتیهای (ز، مونCOگرفتگی استانو) این در کربن که۳کسید بوده نفر

است.یافتهافزایشگذشته،سالمشابهمدتدرفوتییکبامقایسهدر

جان گذشته، سال بویراحمد و کهگیلویه در کربن مونواکسید گاز با مسمومیت داشت: اظهار امینی که۱۲کامروز گرفت را نیمه۱۱شهروند در ، تعداد این از مورد
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افتاد.اتفاقسالدوم

رعایت بیشتر را احتیاط جوانب باید مردم باره این در که افتد می اتفاق سال دوم نیمه در گرفتگی گاز از ناشی های فوتی و مسمومیت موارد بیشتر افزود: وی

کنند.

قانونیکلرمدی بویراحمدپزشکی و آمارتصکهگیلویه سالنامه اساس بر کرد: سالریح در رتبه۹۸ی استان گاز۲، از ناشی های فوتی حوزه در را کشور

داد.وواختصاصخودبهجمعیتلحاظبههااستاندیگربهنسبتگرفتگی

م مدیررییس فورکز و حوادث گفت:ریت باره این در بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های آغازیت با درهرساله گرمایشی وسایل از استفاده و سرما فصل

منا و ها انگازساختمان سهل و امنیتی هشدارهای رعایت عدم دلیل به مسکونی، گردد،رل می صورت مردم سوی از وفور به که هایی دادنی روی شاهد

هستیم.زمینهایندریرناگواحوادث

اند.کردهتشبیهخاموشگرمبهراکربنکسیدومنگازبامسمومیتازناشیگرمافزود:جلیلمحسن

کرد:رتصجلیل منیح گاز با مسمومیت های نشانه و باوعالیم طوالنی تماس اثر در و شده نمایان افراد در متفاوت بسیار موارد شکل به تواند می کربن کسید

من سوگاز سردرد، شبیه عالئمی سطحرکسیدکربن، کاهش قلب، طپش استفراغ، تهوع، آلودگی، خواب و گوش وزوز ابتدا، در قلب ضربان شدید افزایش گیجه،

دهد.میخرگرمنهایتدروکماعصبی،سیستمبهدائمیهایآسیبی،رهوشیا

م مدیررییس فورکز و حوادث داشت:ریت ابراز بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های جلیت ازرگیوجهت قبل باید زمینه، این در ناگوار حادثه نوع هر بروز از ی

بخا دودکش آیا که شویم مطمئن گرمایشی وسایل نمودن بخارروشن بدنه به درست بخاری مسیردودکش یا و شده متصل اتصالری اینکه یا و بوده باز ی

باشد.میاستانداردشرایطداراییربخاوگرفتهصورتدرستیبهیزگایربخابدنهبهگازلوله

بخا نمودن روشن از پس اینکه بیان با بخارجلیل لوله لمس و گاز نشت گرفتن نظر در تصری گرم، یا بوده سرد دودکش لوله آیا که سردری صورت در کرد: یح

است.شدنپخشحالدرمحیطدرگازوشودنمیانجامدرستیبهتهویهدودکش،بودن

پ خوراک وسایل از استفاده کرد: عنوان بهزوی گرمایش، برای دودکشرگیرکای در ضعف تهویه، بدون فضای در خصوص به طوالنی مدت به گاز روشنایی ی

دیوا های آبگرمکن شوفاژ، مشعل بودن معیوب روشنرشومینه، همچنین حمام، در آبگرمکن نصب نباشد)، مناسب دودکش که وقتی ویژه (به زمینی و ی

پا در خودرو جایگرگذاشتن و مضر گازهای نشدن تخلیه چنین هم محیط در مناسب و درست تهویه نبود وسایلزکینگ، در فنی نقص تازه هوای نشدن ین

است.گرفتگیگازاثربرگرمدالیلدیگرازاستفادهگرمازا،

بخا دودکش کرد: تاکید حداقلروی و مخصوص کالهک دارای باید پشتبام باالی دودکشهای و بهتربوده باشد، مستقیم و کوتاهتر هرچه از۷۵ی سانتیمتر

باشند.باالتربامپشتسطح

است.کنندهنگرانبسیارکربنکسیدومنگازبامسمومیتازناشیجانیتلفاتکرد:عنوانجلیل

م مدیررییس فورکز و حوادث افزود:ریت بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های تعداد۶یت امسال، گاز۳۳ماهه با مسمومیت گزارش مCOمورد اورژانسربه کز

شدند.فوتصدماتشدتعلتبهنفر۲تعداداینازکه،شدهگزارشاستان

در چنین هم کرد بیان تعداد۱۲جلیل گذشته سال من۲۸۲ماه گاز با مسمومیت شدونفر گزارش کربن از۱۱کهکسید را خویش جان بین این در دستنفر

دادند.

مهمت و اولین حوادثی، چنین بروز صورت در داشت: ابراز مونروی گاز با مسمومیت دچار که فردی نجات برای اقدام گاوین انواع سایر و کربن گرفتگیزکسید

است.فردبهتازههوایونژاکسیرساندنشده،

م مدیررییس فورکز و حوادث گفت:ریت بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های گایت دچار که فردی مشاهده محض به دلیل همین پنجرهزبه باید شده، گرفتگی

احمد)بویرو(کهگیلویهانسانهاجانفتنگردرخاموشقاتلوکرونارقابتایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کرد.قطعوشناساییراگازنشتمنبعسپسنزدیک،پنجرهبهراگرفتهزگافردامکان،صورتدریاوشدهاتاقواردًایعرستازههوایتانمودهبازراها

اورژانس با بالقاصله ای حادثه چنین بروز صورت در داد: ادامه سالمندان۱۱۵جلیل و کودکان باردار، زنان به به رسانی کمک شرایط، این در و شود گرفته تماس

دارد.قراریربیشتاولویتدر

بهت وضعیت که اطرافیانی تا شود گرفته بینی و دهان جلوی مرطوب دستمالی با ادامه در بالفاصله افزود: دارندروی گای تازدچار و نشوند گرفتگی

شود.یرگیوجلافرادخفگیوآسپیراسیونازتانشوددادهگرفتهگازفردبهنوشیدنییاخوراکیهیچاورژانسرسیدن

خوش خواب میتواند گرمایشی وسایل از خوابیاستفاده به اینابدیرا دست از میتوان کوچک نکته چند رعایت با اما کند امانمبدل در خاموش قاتل

یم.ربگیجدیراهشدارهااستنیازتنهاوباشیم

استفاده باید کرونایی شرایط این از عبور تا دیگر سوی گذااز فاصله رعایت ، ماسک تجمعاتراز در حضور عدم و اجتماعی توجهی مورد مردم همه توسط

گیرد.قرار

)۰۹:۴۱-۹۹/۰۷/۲۶(قانونیپزشکیبالینیمعایناتآمارصدردربویراحمدشهرستان

است.استانقانونیپزشکیبالینیمعاینالتصدردردارداختیاردررااستانیتزکرمکهبویراحمدشهرستانبویراحمد،وکهگیلویهاستانقانونیپزشکیکلرمدیگفتهبهبنا

گفت در امینی دروکامروز کرد: اظهار یاسوج در فارس خبرنگار با جا6گو سال اول سرماهه کنندگان مراجعه تعداد بهری قانونیپایی کهگیلویهپزشکی استان

است.بودهمورد346وهزر10بویراحمدو

کاهش قبل سال مشابه مدت به نسبت اینکه بیان با مسوول حوادث12.7این و تصادف مصدومین نزاع، موارد شامل آمار این افزود: شاهدیم را درصدی

میشود.کارازناشی

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی مراجعین کل میزان از گفت: و کرد اشاره خصوص این در شهرستانها آمار تفکیک به و5استان به835هزار مربوط مورد

است.مورد193وهزار2باکهگیلویهشهرستانبعدیمرتبهدرودادهاختصاصخودبهرااولرتبهکهبودهبویراحمدشهرستان

و هزار یک اینکه بیان با گچسا704وی شهرستان به مربوط افزود:رمورد است بوده و357ن دنا شهرستان به مربوط شهرستان257مورد به مربوط هم مورد

است.بهمئی

بودهاند.نزمورد104وهزار3ومردمورد24وهزار7کهکرداشارههمکنندگانمراجعهاینجنسیتتفکیکبههمچنیناستانقانونیپزشکیکلرمدی

که میدهد نشان آمار این فارس؛ گزارش قانونیبه مپزشکی بویراحمد شهرستان پردر روزهای استان شهرستانهارکارترکز سایر به نسبت سال اول نیمه در ی

است.داشته

82009پیام/انتهای

ایسنایرگزارخبدیگر:منابع

احمد)بویرو(کهگیلویهانسانهاجانفتنگردرخاموشقاتلوکرونارقابتایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۵۱-۹۹/۰۷/۲۴(کشاندگرمکامبهبویراحمدوکهگیلویهدررانفر۱۷گرمسالح؛۹۹سالابتداییماههششدر

داد.خبریرجاسالابتداییماههششطیاستاندرگرمسالحازناشیفوتمورد۱۷ثبتازبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدییاسوج-

میدهند.تشکیلمردانرایرجاسالابتداییماههششطیاستاندرگرمسالحازناشیفوتی۱۷ازنفر۱۶افزود:مهر،خبرنگارباگفتگودرامینیکامروز

میشود.دیدهاستاندرگرمسالحاثربرفوت۱۷بیندرنزیکهمچنینکرد:یحرتصامینی

شد.ثبتزمانیبازهایندرسردسالحازناشیفوتیمورددوگفت:ی،رجاسالابتداییماههششدرسردسالحازناشیگرمبهاشارهباوی

ثبت از همچنین در۷۳امینی درمانی سقط قانونیپرونده رشدپزشکی با جا۱۷.۷استان سال ابتدایی ماهه شش در قبل سال مشابه مدت به نسبت یربه

داد.خبر

بویراحمدوکهگیلویهدرسقط۵۰مجوزصدور

گرفت.درمانیسقطمجوزقانونیمراحلطیباتعداداینازپرونده۵۰افزود:استانقانونیپزشکیکلرمدی

بودیم.قبلسالمشابهمدتنسبتبهآمارایندرصدی۱۸.۵رشدشاهدگفت:ودادخبراستاندرمخدرموادمصرفسوبانفر۳۲فوتازوی

است.زنانبهمربوطامسالنخستماههششدراستانمخدرموادمصرفسوازناشیفوتیهایازنفرپنجگفت:امینی

آنالین55اقتصادنیوز،عصرخبر،ایران،عصرآینده،اقتصادجنوب،یادرفیرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

قانونیشکیپزلینیبامعایناتآمارصدردراحمدبویرستانشهرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۱۸:۱۵-۹۹/۰۷/۲۴(بویراحمدوکهگیلویهدریرسالجاماهه6طیمسمومیتازناشیفوت16خبرداد؛استانقانونیپزشکیکلرمدی

ایم.داشتهاستاناینسطحدرمسمومیتازناشیفوت16امسالنخستماهه6درگفت:بویراحمدوکهگیلویهاستانقانونیپزشکیکلرمدیبویراحمدوکهگیلویهایسنا/

طی افزود: خبرنگاران جمع در امینی" جا6"کامروز سال نخست که8یرماهه ایم داشته بویراحمد و کهگیلویه استان در سوختگی از ناشی از3.1فوت درصد

شود.میشاملرااستانغیرطبیعیهایگرم

دهد.میتشکیلسوختگیازناشیفوترااستانغیرطبیعیهایگرمازدرصد4.7کهاستحالیدراینکرد:یحرتصوی

ایم.داشتهاستانسطحدرمسمومیتازناشیفوت16امسالنخستماهه6درهمچنینکرد:اظهاربویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی

دهد.میتشکیلرااستانغیرطبیعیهایگرمازدرصد1.2استانسطحدرمسمومیتازناشیهایفوتکرد:بیانامینیایسنا،گزارشبه

پیامانتهای

)۰۹:۴۵-۹۹/۰۷/۲۷(یافتافزایشبویراحمدوکهگیلویهدردرمانیسقطبرایمراجعه

مدی ایرنا- گفت:ریاسوج- بویراحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی در۵۰کل درمانی سقط مجوز صدور در۶گواهی که شد صادر استان قانونی پزشکی کل اداره در امسال نخست ماهه
است.یافتهافزایشدرصد۱۷.۷گذشتهسالمشابهمدتبامقایسه

است.شدهتشکیلاستاندردرمانیسقطپرونده۷۳امسالنخستماهه۶درداشت:اظهارایرناخبرنگارباگووگفتدریکشنبهروزامینیکامروز

کند.میایجادهاآنبرایجدیمخاطراتشیوهاینکهاستدرحالیاینکنندمیجنینسقطبهاقدامغیرقانونیراهازهابرخیروزهااینافزود:وی

کنند.میکاراینبهاقدامقانونیپزشکیتشخیصبرخالفافراداینکرد:بیانامینی

میرمدی جنین سقط به اقدام استان در غیرقانونی راه از که افراد از دسته این برای حلی راه جدی طور به داشت: ابراز بویراحمد و قانونیکهگیلویه پزشکی کل

یم.رنداکنند،

گذشته سال کرد: تاکید مدا۷۱وی بررسی با پرونده کهرمورد شد استان در طبی سقط مجوز صدور به منجر نیاز، مورد مستندات و سالک با مقایسه ۹۷،۳۶در

.داشتکاهشدرصد

داد.اختصاصخودبهراکشورهفتمرتبه۹۸سالدردرمانیسقطزمینهدراستاناینکرد:یحرتصبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی

به درمانی سقط متقاضیان موقع به مراجعه بر قانونیامینی مهمتپزشکی از یکی که کرد دررتاکید درمانی سقط مجوز صدور شروط قانونیین سنپزشکی

شود.انجاممعتبرگرافیهایوسوناساسبرهفتگی۱۹یاماهگیچهارازقبلبایدقانوناساسبرکهاستیرباردا

ناهنجا وجود جمله از شرایط سایر فوق شرط وجود صورت حردر و عسر موجب که جنین در بیماری یا و شود مادر باردارج ادامه که مادر باری او برای را ی

میگیرد.قراربررسیموردمیکند،توأمجانیخطر

دهند.قرارنظرمدرافوقزمانیمحدودیتبایدقانونیپزشکیاداراتبهموقعبهمراجعهمورددرمادرانوباردارمادرانموقعبهارجاعمورددرپزشکان
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)۱۰:۴۴-۹۹/۰۷/۲۳(میدهدخرفرعیمسیرهایدرهمدانفوتیسوانحدرصد۵۳

است.کنندهنگرانآماراینودهدمیخرروستاییوفرعیمسیرهایدراستاناینفوتیسوانحازدرصد۵۳گفت:همداناستانراهپلیسرییسایرنا-همدان-

ع رضا اصلیزیزسرهنگ مسیرهای در سوانح نزولی روند شاهد ها مسافرت کاهش و کرونا شیوع دنبال به داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز ی

یافت.افزایشروستاییوفرعیمسیرهایدرسوانحمیزانامابودیمیانیرشو

مسافرت کاهش موجب کرونا شیوع چند هر داد: ادامه تاثیوی اما شد استانی بین ورهای روستایی مسیرهای در بومی افراد تردد در وی نگذاشت فرعی

شد.مسیرهاایندرسوانحمیزانافزایشموجبرونداین

روستایی و فرعی مسیرهای در استان این فوتی سوانح از نیمی از بیش حاضر حال در کرد: بیان همدان استان راه پلیس آنررییس علت عمده که میدهد خ

است.موتورسوارانتوسطایمنیکالهازنکردناستفادهوغیرمجازسرعتباترددایمنی،کمربندنبستنرانندگی،مهارتنداشتنرانندگی،فرهنگنبود

ع سوازیزسرهنگ دستگاه یک گذشته شب کرد: اضافه صورتری به همدان قهاوند به آباد طاعون روستای فرعی مسیر در پژو و پراید بهری برخوردرخ خ

گذاشت.جابرمجروحچهاروکشتهیکسانحهاینکهکردند

قهاوند - آباد طاعون - فامنین جاده افزود: توی پرحادثه از یکی اما رود می شمار به تردد کم محورهای هرراز که ای گونه به است استان فرعی مسیرهای ین

میدهند.دستازراخودجانجادهایندرنفر۱۵تا۱۰بینساله

پلیس نیروی توان از محورها این در نمیتوان نیرو محدودیت و روستایی و فرعی مسیرهای فراوانی به توجه با کرد: بیان همدان استان راه پلیس رییس

میکنند.مسیرهاایندرزنیگشتبهاقداممواقعیگشتیهایتیمالبتهکرداستفاده

ع اززیزسرهنگ خاکی شانه نبود و پرتگاه وجود و غیراستاندارد پیچ علت به روستایی و فرعی مسیرهای از برخی بودن خیز سانحه به توجه با داشت: اظهار ی

نزدیکت به را خیز حادثه نقاط این شود می درخواست روستاها شورای و راهداردهیاران اختیار در نقاط این اسامی تا کرده معرفی پاسگاه ورین اصالح برای ی

گیرد.قراریزساایمن

مدی گفته قانونیکلربه شامل۲۱۴همدانپزشکی و۱۶۵تن شهز۴۹مرد برون و درون رانندگی سوانح در شهرن پایان تا فروردین ابتدای از استان این یورری

باختند.جانامسال

تابناکآنالین،یرهمشهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۸:۳۳-۹۹/۰۷/۲۳(همداندرگازبامسمومیتعاملفرسودهیربخاازاستفاده

مدی ایرنا- بخارهمدان- و آبگرمکن از استفاده گفت: همدان قانونی پزشکی بیشترکل استاندارد دودکش یا کالهک بدون فنی، نقص دارای مستعمل، و فرسوده بروزریهای عامل ین
میدهد.تشکیلرامسمومیت

در ویژه به مسافرتی چادر و آپارتمان اتاق، همچون سربسته محیطهای در مسمومیت خطر داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز کمالی ارتین

مییابد.افزایششدتبهباشدبستههواخروجراههایکهزمانهایی

گا از ناشی مسمومیت اصلی علل از دیگر یکی رعایتزوی خواستار و دانست گرمایشی وسایل از استفاده هنگام دهنده هشدار نکات به بیتوجهی را گرفتگی

۲

۱۰
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شد.مسمومیتازناشیمیروگرمآمارکاهشبرایرسانههابیشترهرچهرسانیاطالعوایمنیمسائل

قانونیکلرمدی وپزشکی گرفتگی احساس گلو، و چشم ناحیه در شدید سوزش و استفراغ و تهوع سنگینی، احساس با همراه سردرد گیجی، حالت همدان،

کرد.عنوانمسمومیتوگرفتگیزگاعالئمینرمهمتازراسینهقفسهدرشدیددرد

گفت: گازمونزیککمالی استنشاق اثر بر گذشته روز جوان استفادهون و فنی نقص گرفته صورت های بررسی طبق که داد دست از را خود جان کسیدکربن

است.شدهجواننزاینگرمموجبلزمندرگرمایشیوسایلازغیراصولی

اورژانس، تیم تالش با که شد مسمومیت دچار هم مرد یک حادثه این در افزود: موی به مسموم گرفت.رفرد قرار ویژه های مراقبت تحت و منتقل درمانی کز

قانونیکلرمدی یکهمدانپزشکی تنها امسال نخست نیمه داشت: گازاظهار اثر بر دادزن دست از را خود جان استان در مدتگرفتگی به نسبت آمار این و

است.داشتهکاهشدرصد۸۰بودتنپنجکهگذشتهسالمشابه

ج فضا در تازه هوای تا کرده باز را ها پنجره و در ابتدا مسمومیت دچار افراد با مواجهه صورت در خواست شهروندان از صورتروی در سپس کند پیدا یان

از بعد همچنین کنند منتقل باز فضای به را مسموم افراد یا فرد شیلزوم رسانیربستن اطالع اورژانس به را موضوع گرمایشی، وسایل کردن خاموش و گاز

کنید.

نوسالمآنالین،گررکاکنا،رپرس،همدانتابناک،آنالین،ایرانیرخبپایگاهخبرآنالین/خبرنگاران،باشگاهایسنا،برنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۶:۲۲-۹۹/۰۷/۲۳((اردبیل)کشورجادهایتصادفاتفوتیهایدرصدی19کاهشی؛رجاسالدر

است.یافتهکاهشدرصد19کشوردرگذشتهسالبهنسبتامسالجادهایتصادفاتجانباختگانگفت:ناجاراهپلیسرئیسجانشین

خب گزارش مرگزاربه سیمای و صدا کشورری در گفت: تصادف علل خصوص در شرافتی ایوب سرهنگ ؛ اردبیل به13کز انحراف جادهای حوادث علل از درصد

است.چپبهتجاوزوچپ

در گفت: آمار5وی طبق امسال نخست قانونیماه گذشتهپزشکی سال به نسبت افزایشی و کاهش هیچ جانباختگان بحث در اردبیل استان شده ارائه

دارد.قراریرکشو28رتبهدرفوتبهمنجرتصادفاتلحاظازوکشورهفتمرتبهدرافزایشیبعدازونداشته

کشورجادهایتصادفاتفوتیهایدرصدی19کاهش

همداندرگازبامسمومیتعاملسودهفریبخارازاستفادهایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۴۷-۹۹/۰۷/۲۴(شدندقرغکرمانشاهآبهایدرنفر25

دادند.دستازراخودجاناستانآبهایدرشدگیقرغعلتبهنفر25یرجاسالنخستماه6طیکرمانشاهگفت:استانقانونیپزشکیکلمدیر

گفت در امروز خانی کلوسلیم اداره به مراجعان آمار از گزارشی ارائه با کرمانشاه در فارس خبرنگار با قانونیگو طیپزشکی سپ6استان ازرماه شده ی

شهرسالجا پایان تا فروردین ابتدای از داشت: اظهار امسالری، و10یورماه به131هزار نزاع از ناشی آسیبهای دلیل قانونیبه کردهاندپزشکی مراجعه استان

است.داشتهافزایشبوده،نفر780وهزار9مجموعدرکه)1398(آنازقبلسالمشابهمدتدررقماینکه

بودند.نزنفر571وهزار2ومردنفر560وهزار7نزاعمراجعانکلازیرسالجانخستماهه6درداد:ادامهوی

کل قانونیمدیر گذشتهپزشکی سال نخست نیمه طی شد: یادآور کرمانشاه و5استان به334هزار رانندگی حوادث قانونیمصدوم کردهاندپزشکی مراجعه

تعداد این از و3که و753هزار یکهزار و مرد بهزنفر581نفر کاهشی روندی با امسال رقم این که بودند و4ن تعداد306هزار این از که رسیده هزار3نفر

است.بودهنزهمنفر183ویکهزارومردنفر123

زمانی بازده این در را در را تصادف از ناشی فوت و176(229وی آمارز53مرد این گذشته سال افزود: و کرد اعالم نفر که295ن) بوده مرد224نفر آن از نفر

است.بودهنزآنازمورد71و

دادنددستازراخودجانکرمانشاهدرکارحوادثبراثرنفر22

تص آمارهارخانی برابر کرد: برای6یح گذشته سال نخست امسال364ماه که افتاد اتفاق شغلی حادثه که317نفر بوده و308مورد مرد بودهزنفر9نفر ن

است.

طی را کار حوادث از ناشی فوت جارسپ6وی سال از شده راری مورد22ی (یک وزمورد گذشته21ن سال در آمار این گفت: و کرد اعالم مرد) مورد14مورد

است.بودهمرد)(

گذشته سال نخست نیمه کرد: اضافه و24خانی در131هزار بالینی معاینات قانونیمورد امسالپزشکی که گرفت انجام و22کرمانشاه بوده653هزار مورد

است.بودهنزمورد412وهزار6ومردمورد241وهزار16که

گذشته سال گفت: مسئول هشت(16این و مرد وزهشت باختند جان استان این در برنج قرص با مسمومیت دلیل به نفر چهار(12ن) و مرد نفرزهشت ن)

و کردند فوت کربن اکسید منو گاز با مسمومیت دلیل به هشت13نیز و مرد (پنج همچنینزمورد و سوختگی از ناشی فوت هم ب9ن) از ناشی فوت قرمورد

داشتیم.گرفتگی

را امسال برنج قرص با مسمومیت جانباختگان آمار (11وی یک10مورد و زمانیزمرد بازده همین در گفت: و کرد اعالم و11(13ن) فوتز2مرد مورد ن)

، کربن منواکسید گاز با مسمومیت از و18(37ناشی وز19مرد سوختگی از ناشی فوت و10(12ن) بز2مرد از ناشی فوت مورد استانرن) در قگرفتگی

داشتهایم.

غ آمار به اشاره با ادامه در شدگیرخانی کرد:6ق نشان خاطر استان، در امسال نخست (25ماهه و19مورد بودز6مرد تعدادهن این از که در13) نفر

است.بودهحوضچهدرنفریکوشنااستخردرنفریکطبیعی،یاچههایرددرموردهفتسد،یامصنوعییاچههایرددرنفر2رودخانهها،

مجموع در گذشته سال مشابه مدت کرد: خاطرنشان یک15نفر(16وی و رودخانهها،زمرد در نفر هفت شامل استان آبهای در د2ن) در یاچههایرنفر

شدند.قرغمحیطهاسایردرنفرسهوحوضچهدرنفریکی،زکشاوراستخردرنفر2طبیعی،یاچهرددرنفریکسد،یامصنوعی

پپیام/انتهای
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)۰۸:۳۶-۹۹/۰۷/۲۶(درقمساختمانیگرانرکاساماندهیتاشغلیفرصتهزارهفتحدودایجادگذشت؛کههفتهایدرقم

کا ساماندهی فاوا، در اشتغالزایی از حمایت - ایرنا - گرفتنرقم نظر در ساختمانی، کا۲گران استقرار برای صنعت،رمیدان بخش در جدید شغلی فرصت هزار هفت حدود ایجاد گران،
بود.قماستانگذشتههفتهاخبارازگاز؛ازروستاییخانوارهزار۱۰ازبیشبهرهمندیوکشورخالقصنایعپنجمرتبهقمی،زکشاوربخشدرمحصوالتسالمتلرکنت

از۷۰۰ایجاد بیش صدور جوانان، فراغت اوقات برنامههای شدن مهارتمحور مددجویان، برای شغلی مستم۴فرصت پرداخت کتاب، چاپ مجوز بهرهزار ی

از هوشمندسا۱۰۰۰بیش نابینا، افزایشزخانواده بهتر، خدمات ارایه راستای در گامی پلیس مشترمشت۸۵۰۰ی به برک افزایشرکان جانباختگان۲۱ق، درصدی

کمک ترافیکی، فعالیترمیلیارد۳۰حوادث مددجویان، به ذخیرهسا۲۰۰یالی انبار ایجاد قم، در اززعکاس فردوس؛ فوتسال تیم مشکالت اساسی، کاالهای ی

است.قمگذشتههفتهخبرهایدیگر

ساختمانیگرانرکاساماندهی

کا گفت: قم ورفرماندار نبوت های میدان در الکترونیکی سامانههای و ساختمانی های سازههای ایجاد با قم فصلی ساماندهی۱۵گران شهر این خرداد

میشوند.

است.یرپیگیحالدرومستمرموضوعیکساختمانیگرانرکاساماندهیافزود:قمبحرانیترمدیستاددرجلسهیرحیدمرتضی

استیرشهرداعهدهبرساختمانیگرانرکاساماندهی

شهردارمدی که توقعاتی از برخی گفت: قم اجتماعی رفاه و کار تعاون، کارکل ساماندهی در استان مسئوالن و باری و نابهجا کامال دارند، کل اداره این از یزگران

است.کلماتبا

مدی ستاد درجلسه کاویانی کارمصطفی ساماندهی کشور شهرهای تمام در افزود: قم بحران شهرداریت عهده بر ساختمانی شهردارگران قم در اما است، یری

برنمیدارد.زمینهایندریادیزگامهای

گرانرکااستقراربرایمیدان۲گرفتننظردر

شه خدمات شهردارمعاون کاری ساماندهی مساله به اشاره با قم، طری از افراد این ساماندهی رابطه، این در قم اصلی اولویت گفت: فصلی سامانههایرگران یق

است.هوشمند

مدی ستاد درجلسه سامع امیر ورسید نبوت های میدان هماکنون افزود: قم بحران کا۱۵یت استقرار و ساماندهی برای گرفتهرخرداد نظر در ساختمانی گران

شدهاست.

صنعتبخشدرجدیدشغلیفرصتهزار۷ایجاد

تجارت و معدن صنعت، سازمان تاکنونتصم(رییس امسال ابتدای از تولید جهش راهبرد با همراستا گفت: قم و۶) در۸۷۲هزار جدید شغلی فرصت

است.ایجادشدهاستاناینتجارتومعدنصنعت،بخشهای

گفت در سیجانی برنامهومحمود اساس بر افزود: ایرنا با تجارتزیرگو و معدن صنعت، بخش در جدید اشتغال ایجاد موضوع در استان تعهد انجامشده یهای

و هزار پنج برای شغلی فرصت کردن فراهم امسال، هرچه۵۶۵در اشتغال ایجاد برای روند این و است شده محقق میزان این از بیش تاکنون که بود تن

مییابد.ادامهسالپایانتابیشتر

فاوادراشتغالزاییازحمایت

وفناورمدی ارتباطات بیشترکل امید و تدبیر دولت که این بر تاکید با قم، اطالعات تری درتازه گفت: داشتهاست، فاوا درحوزه اشتغالزایی از را حمایت ینرین

یافت.اختصاصقمفاوایحوزهکارهایوکسببهتسهیالتیجدیدبستهزمینهایندراقدام
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د موسوی کاوگفترسیدرضا تشکیل به اشاره با ایرنا، با حمایتیرگو تسهیالت پرداخت برای استانی طرمیلیارد۱۰۰گروه قالب در افزود:ریالی کارفا ایران حهای

برنامه به توجه وفناوزیربا ارتباطات وزارت کسبری به تسهیالتی بسته یک تخصیص برای اطالعات کاوی استان هر فاوای حوزه برایرکارهای استانی گروه

میشود.تشکیلزودیبهتسهیالتاینپرداخت

یزکشاوربخشدرمحصوالتسالمتلرکنت

کشاور جهاد سازمان کشاورزرییس بخش تولیدی واحدهای درهمه محصوالت سالمت برای استانداردها رعایت گفت: قم استانزی کارشناسانزی نظر یر

میشود.لرکنتمستمربهصورتواست

گفت در پورمیدانی کنتوعباس بهمنظور افزود: ایرنا با دارایرگو تولیدی واحدهای تمام فعالیت روند مردم، استفاده مورد غذای سالمت کیفی شاخصهای ل

میشود.انجامآنهاسالمتسنجشبرایمحصوالتازالزمیرنمونهبرداوپایشمستمربهصورتاستانیزکشاوربخشمجوز

مددجویانبرایشغلیفرصت۷۰۰ایجاد

خمینی(ر امام امداد کمیته اشتغال و خودکفایی درهمعاون نهاد این گفت: قم استان امسال۶) نخست ه۷۰۰ماهه با را شغلی اززفرصت بیش ای ۲۶۵ینه

کرد.ایجادخودپوششتحتمددجویانبراییالرمیلیارد

ایجاد تسهیالت این اعطای نتیجه افزود: است، شده پرداخت نیازمندان به و تامین تسهیالت محل از کار این برای الزم اعتبار اینکه به اشاره با مصلح، مهرداد

است.بودهاستاندرکاروکسبشغلیفرصت۷۰۰

جوانانفراغتاوقاتبرنامههایشدنمهارتمحور

آمو مهارت اهمیت به توجه با گفت: قم جوانان و ورزش کل اداره جوانان امور و فرهنگی موازمعاون حذف و کازی استانری فراغت اوقات های برنامه ی،

میکند.تغییرساختارمندیویرمحومهارتبهجوانانبرای

گفت در فارسی گذاومحسن هدف تدوین و طراحی افزود: ایرنا با اینرگو هدفمندی و ساماندهی استان، جوانان فراغت اوقات حوزه در بلندمدت های ی

است.گرفتهقراراستانجوانانامورساماندهیستادذیلگانههشتهایکمیتهازیکیعنوانبهفراغتاوقاتتخصصیکمیتهاولویتدرهابرنامه

ساختمحققیزارصرفهجوییباراتولیدجهشقمصنعت

تجارت و معدن صنعت، سازمان ارتصم(رییس جویی صرفه با را تولید جهش راهبرد قم صنعت که این به اشاره با قم، داخلیز) تنها گفت: کرد، اجرا ی

شدهاست.دالرمیلیون۵۱ارزشبهآنوارداتکاهشموجبیورماهرشهپایانتاامسالابتدایازدرقممحصول۹یزسا

د سیجانی کاوگفترمحمود برنامه اولویت در داخل ساخت تعمیق و تولید توسعه راهبرد ساختن عملیاتی افزود: ایرنا با همینرگو در و است سازمان این ی

میشود.یرگیوجلآنیدرخبرایارزخروجازویزساداخلیمشخص،برنامهیکطیکشورنیازموردوارداتیمحصوالترابطه

مددجویانبهیالیرمیلیارد۳۰کمک

خمینی(ررمدی امام امداد کمیته گفت:هکل قم و۳۰) ورمیلیون۷۰۰میلیارد نقد وجه و۵۶یال ماسک ط۱۹هزار قالب در کننده عفونی ضد محلول حرهزار

شد.کمککروناازدیدهآسیبمددجویانبههمدلایرانپویش

ع میهنان هم استقبال مورد همدل ایران پویش خوشبختانه اینکه به اشاره با میرشکار همشهزاکبر ویژه به کمکریز افزایش با افزود: است، گرفته قرار قم یان

است.یافتهافزایشنیزکروناازدیدهآسیبخانوارهایویژهبهحمایتتحتهایخانوادهبهنیزنهاداینرسانیخدمتمردم،مومنانههای

اساسیکاالهاییزذخیرهساانبارایجاد

بازرمدی خدمات و غله انباررکل تولید، جهش راهبرد تحقق راستای در گفت: قم نگهدا۲۰گانی سارهزارتنی ذخیره درمجتمع اساسی کاالهای سیلویزی و ی

رسید.یربردابهرهبهاستاننخعیشهید
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د رادمنش ساوگفتربهزاد ذخیره انبار فاقد گذشته ماه تا قم افزود: ایرنا با مصرفزگو برای کاالها این حمل و تامین دلیل همین به و بود اساسی کاالهای ی

میگرفت.صورتهااستانسایرازصنوفوصنایع

قمدرعکاس۲۰۰فعالیت

گفت: قم عکاسان انجمن خب۲۰۰رئیس مختلف بخشهای در خانم و آقا عکاس غیرخبرهنرمند و تعدادری این از که هستند فعالیت مشغول استان دراین ی

استرسیدهثبتبهقمعکاساناطالعاتیبانکدرعکاس۱۲۵اطالعاتتاکنون

د سلیمانی بوگفترابراهیم افزود: است، شده همراه توجهی قابل رشد با اخیر درسالهای قم عکاسی اینکه بیان با ایرنا، با تخصصیرگزارگو نشستهای ی

در عکاسی رشته ایجاد همچنین و مذهبی خاص سوژههای و ظرفیتها وجود کشور، و استان عکاسی نظران صاحب و هنرمندان باحضور عکس کزرم۲نقد

است.قمدرعکاسیرشددالیلجملهازدراستانکاربردیعلمی

ترافیکیحوادثجانباختگاندرصدی۲۱افزایش

قانونیکلرمدی امسال،پزشکی نخست نیمه در گفت: مشابه۱۷۸قم مدت به نسبت که دادهاند دست از را خود جان استان این ترافیکی حوادث در نفر

میدهد.نشانافزایشدرصد۲۱پارسال،

گفت در صدیقیآخا ووحمید هزار سه همچنین افزود: ایرنا با پارسال،۸۳۴گو با مقایسه در که شدهاند مصدوم ترافیکی حوادث در نشان۲۷نفر کاهش درصد

میدهد.

گازازروستاییخانوارهزار۱۰ازبیشبهرهمندی

شدند.بهرهمندگازنعمتازاستانایندرروستاییخانوار۵۸۰وهزار۱۰گذشته،سالدرهفتگفت:قمگازکترشمدیرعامل

است.شدهینهزهیالرمیلیون۴۰۰ومیلیارد۶۳۴خانوار،تعداداینبهگازرسانیبرایافزود:ایرناباگووگفتدریرنصیعلیرضا

نابیناخانواده۱۰۰۰ازبیشبهیرمستمپرداخت

به کل اداره توانبخشی امور وزمعاون یکهزار گفت: قم نابینایان به شده ارائه توانبخشی و موردی خدمات به اشاره با قم، به۱۰یستی از نابینا یستیزخانواده

کنند.مییافتردیرمستمماهیانهصورتبهاستان

گرامیداشت با مقدمخواه در۲۴محمدعلی افزود: نابینایان سفید عصای جهانی حدودمهرروز و۲قم بینایی۵۷۹هزار کم و نابینایی معلولیت دارای َتن

میباشند.پروندهدارایکلادارهایندرواندشدهشناسایی

کتابچاپمجوزهزار۴ازبیشصدور

فرهنگی اداره وورئیس هزار چهار امسال نخست ماه درشش گفت: قم اسالمی وارشاد فرهنگ ادارهکل این۱۰۹کتاب از که شده صادر درقم کتاب چاپ مجوز

بودهاست.نوجوانوکودکحوزهدرعنوان۶۲۳تعداد

ک درروحاهلل نظیوگفتریمی کم ازظرفیت نوجوان و کودک کتاب تولید زمینه در قم اینکه بیان با ایرنا، با درگو است،افزود:ری برخوردار مجوزهای۱۵کشور درصد

بودهاست.نوجوانوکودکهایکتابچاپپیرامونشدهصادر

قربکانرمشتبهکرمشت۸۵۰۰افزایش

ش تورمدیرعامل بزکت نیروی حاضرریع حال در گفت: قم و۵۸۳ق برمشت۲۹۳هزار خدمات از استان این در هشترک تعداد این از که هستند بهرهمند ق

شدند.اضافهاستانقربکانرمشتبهامسالنخستنیمهدرکرمشت۴۶۷وهزار

واگذا زمان متوسط افزود: پنجه آهنین خدمترمهدی این ارائه برای که است حالی در این و بوده روز پنج امسال نخست نیمه طی موجود شبکه از انشعاب ی

باشیم.داشتهرامتقاضیانبهانشعابیرواگذایرهدفگذااززودترروز۲توانستیمهمکارانماناهتمامباکهاستشدهیرهدفگذاروزهفت
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کشورخالقصنایعپنجمرتبهقم

پا فناوررئیس و علم برخوردارک با قم گفت: قم ازری بهرش۲۱ی توجه با استان این که دارد قرار کشور پنجم رتبه در خالق صنایع گواهینامه دارای فناور کت

دارد.رایرکشودومرتبهبهارتقاامکانموجود،ظرفیتهای

د علوی اخوان حسین شوگفترسید تعداد نظر از نخست رتبههای یزد و رضوی خراسان اصفهان، تهران، استانهای افزود: ایرنا با مجوزرگو دارای های کت

دادهاند.اختصاصخودبهکشوردرراخالقصنایع

استقضاییدستگاهتحولیبرنامههایجزودانشمحوردادرسی

دادگست کل پیشرفتررییس همراه به زندگیها پیچیدگی آن دلیل و است قضایی دستگاه تحولی برنامههای جزو دانشمحور دادرسی امروزه گفت: قم ی

میباشد.یرفناو

مظف علی دادگسترحجتاالسالموالمسلمین رسمی کارشناسان کانون اعضای تحلیف درآیین شدهری متاثر همدیگر از مردم زندگی عرصههای تمام افزود: قم ی

میکند.قضاییمسایلگیرردراآنهاخواهناخواهو

فردوسفوتسالتیممشکالت

مشکالت و حواشی گرفتار برتر، لیگ در استان این نماینده عنوان به قم فردوس فوتسال تیم متاسفانه گفت: قم فوتبال هیات اینزدبیر حل که است یادی

است.بیشترهمدلیوتعاملنیازمندحواشی

از و دارم اطالعاتی شنیده حد در موضوع این در هم من گفت: تیم این حواشی از خبرها برخی انتشار پیرامون ایرنا، خبرنگار به پاسخ در بهشتیان مهدی

دارد.یادیزبسیارمشکالتتیماینکهگفتبایداماام،نکردهیرپیگیراموضوعنزدیک

پرسقمآینده،اقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۴۱-۹۹/۰۷/۲۶(کسیدکربنومونگازاثربرنفر14فوتفارس؛استاندرآراموبیصداخاموشقاتل

مییابد.افزایشکربناکسیدمنوگازباگرفتگیزگااثربرجانباختگانومسمومیتآمارزمستانوپائیزفصلشروعبا-استانهاگروه

خب گزارش گارگزاربه از ناشی خطرات سرما فصل آغاز با شیراز، از تسنیم مونزی گاوگرفتگی بخارهای از خانوادهها استفاده با میشود؛ بیشتر یزکسیدکربن

منا فضای نگهداشتن گرم برای نفتسوز آتشسوزو خطر بر عالوه خود، دیگزل خطر گازری با مسمومیت آن و میکند تهدید را خانوادهها جان نیز ی

میدهند.هشدارآنخصوصدرمسئوالنسالههرکهیرخطاست،کسیدکربنومون

مط گرمایشی، وسایل از استفاده در ایمنی نکات رعایت درباره رسانهها و سازمانها سوی از بارها که ایمنی توصیههای و هشدارها وجود با میشودرهرساله ح
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بسیا دسترمتاسفانه از را خود جان یا و مسموم گرمایشی وسایل از نادرست استفاده و ایمنی اصول به بیتوجهی و بیاحتیاطی اثر بر هموطنانمان از ی

دادهاند.

آمار اساس قانونیبر گذشته،پزشکی سال من69فارس گاز با مسمومیت اثر بر تعدادونفر این از که دادند دست از را خود جان استان در نزنفر13کسیدکربن

داشت.گرفتگیزگاقربانیاندرراکشوردومرتبهتهراناستانازپسفارساستانواستبودهمردنفر56و

است.بودهمردنفر13ونزنفریکتعداداینازکهکرداعالمنفر14راامسالنخستماهه3درگرفتگیزگاقربانیانآمارهمچنینکلادارهاین

قانونیاداره کاپزشکی به و نصب در ایمنی نکات رعایت بر فارس، ترگیراستان زمستان و پاییز فصل در گرمایشی وسایل توصیهأی استانیها هم به و کید

باشند.داشتهرادقتنهایتاست،متصلیرشهگازسیستمبهعمدتاکهگرمازاوسایلازاستفادهدرزمستانوپاییزفصلدرکهکرد

مون گاز خروجی مسیر و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم درباره ایمنی توصیههای به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن کسیدوهمچنین

کنند.توجهوسایلایندودکشازکربن

م رئیس مرادیان فورمحمدجواد و حوادث گفترکز در فارس استان پزشکی پارسالویتهای داشت: اظهار شیراز، از تسنیم خبرنگار با دلیل519گو به نفر

شدند.مسموماستاندرگرفتگیزگا

مون افزود: گرفتگی گاز عالئم خصوص در گاووی کربن عمدهتزکسید و است بو و رنگ بدون ولیری است، گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع ین

میشود.تولیدنژاکسیبدونوبستهدرمحیطهایدرویژهبهسوختنیمادهنوعهراحتراقاثردراصوال

س سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت عالئم گفت: دررمرادیان است. اغما و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد احتماال و استفراغ و تهوع گیجه،

باشد.هشداردهندهعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیناراحتیهایبهمبتالبیماران

مردمکها تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به میتوان مسمومیت عالئم سایر از کرد: بیان فارس استان اورژانس رئیس

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر در فردی اگر که داشت توجه باید کرد. پیشرفتهواشاره عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهمیتواندگازاینباشدیدمسمومیتشود.مغزقوایاختاللیاعضویفلجنظیر

سرمافصلدرگازسوزوسایلایمنیمسائلبهتوجه

ش مدیرعامل حسینی سرمارغالمعباس فصل در گازسوز وسایل ایمنی مسائل به توجه و استاندارد گرمایشی وسایل از استفاده لزوم بر فارس استان گاز کت

کنند.رعایتاستانداردگرمایشیوسایلازاستفادهونصبدرراایمنینکاتبایدشهروندانهواسردیودماکاهشدنبالبهگفت:وکردتاکید

بخا نصب هنگام شهروندان داشت: اظهار گاروی هزی و اکسیری تامین از کالهک از استفاده و دودکش مسیر بررسی با ابتدا دیگر، گرمایشی وسایل نژگونه

منا در نیاز هزمورد ایجاد از تا کنند حاصل اطمینان میکنند استفاده محیط کردن گرم برای طبیعی گاز سوخت از که مکانهایی دیگر و مانندرل حادثه گونه

شود.یرگیوجلیزسوآتشوانفجارخفگی،کربن،کسیدومنسمیگازبامسمومیت

ش مشترمدیرعامل افزود: فارس استان گاز بخارکت خصوص به سوز گاز وسایل نصب هنگام باید گارکان کالهکزی نصب و دودکش مسیر بودن باز از Hی

ج و هوا تبادل پیشبینی برای کافی دقت همچنین شوند، مطمئن بام پشت اکسیردر نصبژیان گرمایشی سامانههای و دستگاهها نیاز با متناسب کافی ن

باشند.داشتهمسکونیمحیطهایدرشده

بخا از نکردن استفاده بر تاکید با بخارحسینی شعله نبودن آبی کرد: بیان بسته، مسکونی محیطهای در دودکش بدون رطوبتریهای وزی، اطاق یاد

من فضای بودن کنتزنامطبوع آنرا مسیر و دودکش ارتفاع و دما مواقع گونه این در باید و است خطر نشانه تماسرل یا و کارشناس و مطلع افراد از یا کرده ل

شود.کمکوراهنماییدرخواستخصوصایندر194با

از بیش سال هر اینکه بیان با آن76وی از گرفتگی گاز از ناشی حوادث گفت: است، دودکش به مربوط منواکسیدکربن گاز با خفگی و فوت حوادث از درصد

کربندکسیومونگازاثربرنفر14فوتتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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جل آنها بروز از میتوان توجه و دقت کمی با تنها که هستند حوادثی امیدوارگیودسته کرد، هیچگونهری شاهد امسال ایمنی موارد رعایت با شهروندان یم

نباشیم.گرفتگیزگاوخفگیازناشییرناگواوتلخاتفاق

است، داده خبر آینده روزهای طی هوا دمای درجهای چند کاهش از فارس استان هواشناسی اداره است، راه در دیگر زمستانی و پائیز تسنیم، گزارش به

کرد.پاکزندگیازراخاموشقاتلردپایوکردیرگیوجلناگواروتلخحوادثوقوعازمیتوانخانوادههاایمنیدانشافزایشوینهزهینرکمتبابنابراین

رضایییمرمازگزارش

شیرازهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۴۸-۹۹/۰۷/۲۶(استروانوآرامزنجانآزادراههایدرترافیک

و قزوین - زنجان راههای آزاد ویژه به استان این مواصالتی مسیرهای در خودروها تردد وضعیت اکنون هم گفت: زنجان استان انتظامی فرماندهی راه پلیس رییس - ایرنا - زنجان
است.روانوآرامیز،رتب-زنجان

شنبه روز عظیمی محمدعلی افزود:سرهنگ ایرنا خبرنگار با گو و گفت کروناییدر های محدودیت به توجه کشوربا های استان برخی در تردد ممنوعیت و

است.روانوآرامهاآزادراهدرویژهبهنیزاستاناینمواصالتیمسیرهایاغلبدرترددگذشته،روزچندتعطیالتطی

کرد: اضافه گذشتهمتاسفانهوی تصادفشب فقره بینیک تکاب به دندی مسیر نیسان۲در و بار وانت خودروی حادثهدستگاه این اثر بر که افتاد اتفاق

دادند.دستازراخودجاننفرسهرانندگی،

مسؤول شد:این علتربیشتیادآور استانین این ارتباطی مسیرهای در رانندگی تصادفات ترتیبوقوع سبقتبه باال، سرعت آلودگی، خواب و خستگی

چپ به انحراف و خواهدغیرمجاز پیدا کاهش نیز رانندگی از ناشی حوادث میزان حتم به باشند داشته دقیق توجه مقررات و قوانین به رانندگان اگر که است

کرد.

طی کرد: خاطرنشان امسالپنجوی (۵۳ماهه پارسال مشابه مدت با مقایسه در که افتاد اتفاق استان این ارتباطی مسیرهای در فوتی تصادف به۹۸فقره (

بر و دهد می نشان افزایش درصد هشت آمارمیزان قانونیاساس رانندگیپزشکی حوادث از ناشی متوفیان تعداد شده یاد مدت طی که۱۰۸در بود نفر

داشت.رشددرصدهشتنیزپارسالمشابهمدتبامقایسهدرکشتهتعداداینمتاسفانه

باختند.جانزنجاناستانیرشهبرونارتباطیمسیرهایدررانندگیتصادفهایاثربر۹۸سالدرنیزنفر۲۵۸و۹۷سالدرنفر۲۷۰تعداد

هزارو پنج زنجان میزان،۸۴۰استان این از که دارد ارتباطی راه راه،۲۰۰کیلومتر آزاد بز۱۱۳کیلومتر و۳۴۲گراه،رکیلومتر اصلی راه راه۹۷۴کیلومتر کیلومتر

است.فرعی

نیوزتینیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۶:۰۵-۹۹/۰۷/۲۶(شدندکربنکیسیدومنگازبامسمومیتدچاریربختیاوچهارمحالدرنفر۵۹امسال

مرشه مدیر ایرنا- مدیرکرد- فورکز و حوادث بختیاریت و چهارمحال پزشکی درریتهای گفت: امسال۶ی نخست من۵۹ماهه گاز استنشاق اثر بر استان در وونفر مسموم کربن کسید
شدند.بیمارستانراهی

حید گفترمحمد در شنبه روز گازوی نشت دلیل به افراد این افزود: ایرنا خبرنگار با کربنومنگو درمانیکسید اقدامات انجام از پس که شدند مسموم

شدند.منتقلبیمارستانبهاورژانس،تکنسینهایتوسط

من گاز با مسمومیت گفت: بیتوجهیووی اثر بر کربن بخاکسید و آبگرمکن برای دودکش از استفاده و نصب در ایمنی اصول استفادهی،ربه و شوفاژ و پکیج

است.دادهخردودکشبدونگرمایشیوسایلازاستفادههمچنینواستانداردگرمایشیوسایلجایبهَپزخوراکاجاقهایاز

بودنرحید پیش در به اشاره با سردی، وماههای مقابله برای باید گفت: میشود، شروع آن در دیگر استانهای از زودتر سرما که استان بودن سردسیر و

نشود.استفادهدودکشبدونوفرسودهمستعمل،گرمایشیوسایلازوانجامویژهمراقبتهایگاز،بامسمومیتازیرپیشگی

قبل باید وی، گفته ازبه استفاده سیستماز گرمایشی، گازوسایل دهنده ارانتقال مورد ساختمانها دودکش مسیر و بررسی دودکش گیردزو قرار دریابی و

شود.رفعمعضلاینگرفتگی،صورت

م مدیرمدیر فورکز و حوادث بختیاریت و چهارمحال پزشکی وسایلیریتهای از و باشند داشته دودکش مجزا صورت به گرمایشی وسایل باید داشت: اظهار

شود.استفادهگازبرایرادیاتورهمچنینواستانداردگرمایشی

منرحید گاز اینکه بر تاکید با کربنوی، گفت:کسید میشود، تولید سوخت ناقص احتراق دنبال میزانبه و است خاموش قاتل و بو بدون و سمی گاز این

میکند.مشکلدچارراتنفسیعملیاتکهاستکربناکسیددیبرابر۲۰۰خونقرمزگلبولبرایگازاینبودنسمی

م مدیرمدیر فورکز و حوادث بختیاریت و چهارمحال پزشکی منریتهای گاز با مسمومیت افزود: شبیهوی عالیم دارای کربن سردرد،کسید جمله از آنفلوانزا

است.دیدکاهشوبیهوشیوتشنجقلبی،دردباهمراهکشیدنخمیازهنبض،تعدادافزایشی،رهوشیاسطحکاهشگیجه،رس

گیرد.قرارآزادهوایدروشودجرخاآلودگیمحلازبایدفردکربن،کسیدومنگازتوسطشدهمسمومفردبامواجهصورتدرداشت:اظهاروی

اعالم اساس بر ایرنا، گزارش قانونیبه بختیاپزشکی و سالرچهارمحال منی گاز با مسمومیت اثر بر سه۱۱کسیدکربنوگذشته در و کردند فوت استان در نفر

کردند.فوتنفرسهنیزامسالنخستماهه
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