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ستادیاخبار

)۱۰:۴۲-۹۹/۰۸/۲۱(نیامدهدنیابهفرزندانبرایقوانینی

مسی و درمان راه مواردی در مجازاترسقطجنین دیه، بر عالوه که جرمی کرد. غفلت دارد جرم بوی و رنگ که آن دیگر جنبه از نباید اما میشود، معرفی انسان یک جان نجات برای ی
است.شدهبینیپیشآنبراینیزیریزتع

مراجعه از رسیده آمارهای طبق است. بوده مختلف جوامع در بحثبرانگیز موضوعات از یکی همواره آن گوناگون ابعاد به توجه با جنین سقط موضوع

قانونیبه دپزشکی ساالنهربرای بر مبنی جنینشناسی علمی انجمن رئیس گزارش اعالم همچنین و سقط مجوز غیرقانونی500تا300یافت جنین سقط هزار

هستیم.موضوعاینافزایشیروندشاهددرمانیسقطمجوزصدورنیزو

باردارتع بیستم هفته از قبل مادر بدن از جنین «دفع از است عبارت شده بیان جنین سقط برای که خودی»،ریفی به «خود شکل سه به جنین سقط ی»

تخ و غلط عادتهای از ناشی معموال که است قسمی خودی» به «خود سقط میشود. شناخته «جنایی» و کشیدن،ر«درمانی» سیگار مثل زندگی سبک در یبگر

خون انعقاد و ایمنی سیستم در اشکال دیابت، تیروئید، کروموزومی، اختاللهای ژنتیکی، وراثتی- مشکالت وجود همچنین و هوا آلودگی مخدر، مواد مصرف

است.جسمانیعارضههایو

معمو که است غیرقانونی سقط همان «جنایی»، سقط دارد. شدن اجرا قابلیت و مجاز شده، بیان قانون در که ضوابطی و شرایط اساس بر «درمانی» اًلسقط

میشود.انجامیرزمینیزصورتبهوغیرمجازمراکزدر

جنینسقطمجوزصدوربراییرضروشرطهای

ش و ایران قانون مخالف و بوده موجودی از زندگی و حیات گرفتن معنای به نفسه فی جنین سقط موضوع شراگرچه و قانون اما است. اسالم همیشهرع ع

باالت مصلحت حفظ خاطر به است ممکن موارد برخی در و نبوده کالم فراهمریک با قانونی یا درمانی سقط جواز بدینصورت میدهند. جنین سقط به حک ی،

تأیید متخصص، پزشک سه قطعی تشخیص با میشود؛ صادر شرایطی قانونیشدن بیماپزشکی بر ناهنجارمبنی یا لیستری در که جنین پزشکییهای

ماقانونی (چهار روح ولوج از قبل دارد حهقرار موجبات که شرایطی ایجاد همچنین میشود. انجام سقط بیمار) یا و کرده فراهم را مادر رارج مادر جان که ی

است.قانونیسقطجوازصدورمواردازکند،تهدید

سازمان در جنین قانونیسقط سازمانپزشکی سوی از باشند، نداشته سراغ قانونی سقط برای جایی افراد هم اگر نمیشود. قانونیانجام پزشکیپزشکی مراکز

میشودانجامتهرانمهدیهبیمارستاناطفالبخشدرقانونی،سقطهایازیربسیاتهراندرمیشود.معرفیآنهابه

شود؛طیبایدمراحلیمجوزصدورتاقانونیسقطشرایطاحرازازبعد

مدا تهیه شناسنامهر- ارائه الزم: تمامزک عکس قطعه -سه شوهر و بهرن معالج متخصص پزشک از معرفینامه شناسنامهها، دوم و اول صفحه تصویر خ-

است.الزامیمعاینهایندرزوجینحضورکرمدااینبرعالوهومعتبرگرافیوسونهمراه

رسیدگیینههایزهپرداخت-

کرمدابررسی-

ذیصالحمراجعوکارشناسانبهکرمدادادن-

۱۳۹۹/۰۸/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIIJ0XOO


سال در مصوب قانون اساس بر درمانى سقط مجوز مدا1384صدور تمامی اگر است. قانونى پزشکى سازمان عهده مجوزربه باشد، کامل ساعته3تا2ک

میشود.صادر

سقط که است ذکر قابل نکته این کنند. مراجعه سقط برای میتوانند باشند داشته دوست خودشان که هرجا میشود، صادر مجوز آنها برای که افرادی تمام

سازمان در قانونیجنین سازمانپزشکی سوی از باشند، نداشته سراغ قانونی سقط برای جایی افراد هم اگر نمیشود. قانونیانجام بهپزشکی پزشکی مراکز

میشود.انجامتهرانمهدیهبیمارستاناطفالبخشدرقانونی،سقطهایازیربسیاتهراندرمیشود.معرفیآنها

سازمان دستورالعمل اساس قانونیبر سالپزشکی مهر ابتدای از و91که کافی درمانی سقط مجوز صدور برای مادر رضایت و حضور شد، ابالغ مراکز تمامی به

ندارد.وجودپدرازرضایتگرفتنبهالزامی

قانونیغیرشکلبهجنینسقط

دارد.مجازاتقانون،وعرشطبقونبودهپذیرفتهعملاینمواقعاکثردرامااستپذیرفتهوقانونیجنینسقطشد،گفتهکهمواردیبهباتوجهاگرچه

اقتصادی و معیشتی شرایط چون دالیلی به بنا افراد که است ازدواج چارچوب در سقطها این از قسمتی کرد. بررسی مختلفی زوایای از میتوان را جنین سقط

میکنند.سقطجنینبهاقدامناخواستهیربارداوکمسندرازدواجخانواده،

باردا دیگر خارقسم که است زودرسریهایی بلوغ و دیرهنگام ازدواج چون مهمی عامل آمدن بهوجود معلول امر این میافتد. اتفاق ازدواج چارچوب از ج

به آمار طبق چنانچه شده، معرفی نوجوانان جنسی فعالیت شروع برای اصلی و مهم دالیل از یکی زودرس، بلوغ حدودزاست. از روند١٠یستی، پیش سال

تح نامناسب، غذایی مواد چون مختلفی دالیل به پسران و دختران بلوغ پورنرکاهش فیلمهای به دسترسی گسترش کافی، نداشتن استفادهوک گرافیگ،

هستیم.شاهدجامعهدرراو...یزمجافضایازناصحیح

غیرقانونیسقطهایکاهشبرایپیشنهاداتی

بازنگ و تصحیح برنامهر- با میتوانند مسئولین جنین؛ سقط به مربوط قوانین بر کشور،زیری در جنین سقط مجوزهای با رابطه در اجرایی نواقص تصحیح و ی

آورند.بهعملیرگیوجلغیرقانونیسقطهایازحدودیتا

خاآ- جنسی ارتباط تا داد آموزش آنها به افراد شرایط و سن بنابر باید اصول؛ و صحیح جلرگاهیبخشی راههای باشند. نداشته ازدواج محدوده از یرگیوج

باردا مخصوصراز افراد همچنین شود. اطالعرسانی ناگوای پیشامدهای چه بدانند باید ها خانم روحیرًا مشکالت دارد. وجود آنها کمین در جنین سقط در ی

نابارو مشکل مواردی در شدید، عفونتهای مثل جسمانی مشکالت همچنین و اضطراب افسردگی، نقصهاییرچون و معلولیت ایجاد زنان، در همیشه برای ی

جبرانناپذی خطرات سقط، برای مناسب شرایط و فضا نبود دلیل به همرکه تعهدی هیچ که مخفی مراکز این در مادر جان که جایی تا داشته مادر برای ی

میافتد.خطربهندارند،خودکاربهنسبت

مناطقبهداشتخانههایمثلکشورجایهمهدریرباردادریرپیشگیوسایلکافیومناسبعرضه-

شود.اطالعرسانیجنینسقطموضوعپیرامونشرعیمبانیهمچنینوقانونیمجازاتهایوتبعات-

جنینسقطدیهومجازات

ماده مجازات306طبق و دیه پرداخت به محکوم عمل این مرتکب اما ندارد قصاص آن، در روح شدن دمیده از پس حتی جنین سقط اسالمی، مجازات قانون

مادهریزتع است. صورت716ی به جنین آن در که علقه کامل؛ دیه دوصدم شده، مستقر رحم در که «نطفهای میکند: بیان اینگونه را جنین سقط دیه جزییات

صورت به جنین آن در که عظام کامل؛ دیه ششصدم درمیآید گوشتی توده صورت به جنین آن در که مضغه کامل؛ دیه چهارصدم درمیآید بسته خون

نشده دمیده آن در روح ولی شده تمام آن استخوانبندی و گوشت که جنینی کامل؛ دیه هشتصدم است نشده روییده گوشت هنوز اما درآمده استخوان

از است(پس شده دمیده آن در روح که جنینی دیه و کامل دیه یکدهم مشتبه4است اگر و آن نصف باشد دختر اگر و کامل دیه باشد، پسر اگر ماهگی)
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کامل.»دیهچهارمسهباشد

جنینسقطمجرمانشناسایی

مادهره داشت. نخواهد سهمی دیه آن از خودش و بپردازد را آن دیه باید کند سقط را خود جنین زنی اسالمی622گاه مجازات قانون از پنجم کتاب در

«ه آزاررمیگوید: و اذیت یا ضرب واسطه به عامدا و عالما قصاصزکس یا دیه پرداخت بر عالوه شود، وی جنین سقط موجب حامله، به(ن مربوط قصاص

شد.»خواهدمحکومسالسهتایکازحبسبهموردحسببگیرد)،صورتمادرعلیهکهاستجنایتی

ماده «ه623همچنین دیگرمیگوید: وسایل یا ادویه دادن واسطه موجبرکس وزَجنینِسقطی میشود محکوم حبس سال یک تا ماه شش به شود، ن

شد.»خواهدمحکومماهششتاسهازحبسبهشود،ِسقطویَجنینکهکندیردیگوسایلیاادویهاستعمالبهداللتراحاملهاینزًاعامدوًاعالماگر

ماده تع624در اینزبخش را میکنند، جنین سقط به اقدام غیرمجاز صورت به که افرادی سایر یا پزشکان برای حبس مجازات اسالمی مجازات قانون یرات

سقط وسایل میکنند، اقدام داروفروشی یا جراحی مامایی، طبابت، عنوان به که اشخاصی و داروفروش بیمارستان، پرسنل ماما، پزشک، «اگر میکند: بیان گونه

صورت مربوط مقررات مطابق دیه پرداخت به حکم و شد خواهند محکوم سال پنج تا دو از حبس به کنند، جنین اسقاط به مباشرت یا سازند فراهم را جنین

پذیرفت.»خواهد

معاف حبس مجازات از باشد مادر حیات حفظ برای افراد اقدام که مواردی در نباشد. مادر حیات حفظ برای افراد اقدام که است زمانی برای شده گفته موارد

کنند.معافدیهپرداختازرااودماولیایکهاینمگربپردازند،دماولیایبهراجنیندیهبایدصورتهردراماهستند،

)۱۲:۲۸-۹۹/۰۸/۲۱(سالنخستنیمهرانندگیتصادفاتدرنفرهزار8حدودشدنکشته

است.یافتهکاهشدرصد15.7گذشته،سالمشابهمدتبامقایسهدرکهباختندجانسالنخستنیمهدررانندگیسوانحدرنفرهزارهشتحدود

جا سال نخست نیمه وردر هزار هفت تلفات891ی آمار با قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در 9نفر

است.یافتهکاهشدرصد15.7نفر،357وهزار

مذکور مدت در تصادفات تلفات کل و6از و446هزار هزار یک و مرد بازنفر445نفر تهران استانهای مدت این در بودند، با597ن فارس خراسان585، و

داشتهاند.راتلفاتآمارینرکمتفوتی114بایربختیاومحالچهارو93بابویراحمدوکهگیلویه،51باایالماستانهایوینربیشتفوتی517بارضوی

و هزار پنج تصادفات تلفات کل از همچنین امسال نخست نیمه برونشه242در محورهای در ورنفر هزار دو درونشه75ی، مسیرهای در نفر533ی،رنفر

باختهاند.جانرانندگیحوادثپیدرمسیرهاسایردرنیزنفر32دادهاند،دستازراخودجاناختصاصیراههایدرنفر9وروستاییمسیرهایدر

مراکز به که امسال نخست نیمه در رانندگی حوادث مصدومان قانونیتعداد کردهاند،پزشکی و146مراجعه تعداد610هزار این از که است شده اعالم 109نفر
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بودند.نزنفر624وهزار36ومردنفر986وهزار

است.شدهکمتردرصد25.1قبلسالمشابهمدتبهنسبتامسالاولنیمهدررانندگیحوادثمصدومینآمار

یوررشهتصادفاتدرنفر1500ازبیشگرم

شه وردر هزار یک نیز امسال ماه قبل560یور سال مشابه مدت با مقایسه در که دادند دست از را خود جان رانندگی حوادث در یافته13.2نفر کاهش درصد

و هزار یک ماه این تصادفات تلفات کل از و261است؛ مرد شهزنفر299نفر مصدومان تعداد بودند، کاهشرن با نیز امسال به19.6یور و29درصدی هزار

است.رسیدهنفر234

کنید)(کلیکبخوانید.تسنیماینستاگرامیکانالدرراجهانوایرانتحلیلهایوخبرهاینرجدیدت

سراوان-بمپشتمسیردرسوختکشهاوحشتناکتصادفازتسنیمیرتصویروایت

باختندجاننفر7/نیکشهرـکوساربمحوردرخونینتصادف

پویاخبرنگارانباشگاهپیام/انتهای

)۲۲:۴۱-۹۹/۰۸/۲۲(دهیم؟شکستراخاموشقاتلسرمافصلدرچگونهگیرد/میجانصدابیکهخاموشیقاتل

میگیرد.رانفرصدچندجانسالهرنمیکند،حسراقاتلحضورلحظهایحتیقربانیومیگیردجاندردبدونوصدابیکهخاموشیقاتل

قربانی و میگیرد جان درد بدون و صدا بی که خاموشی قاتل دهیم؟ شکست را خاموش قاتل سرما فصل در چگونه گیرد/ می جان صدا بی که خاموشی قاتل

میگیرد.رانفرصدچندجانسالهرنمیکند،حسراقاتلحضورلحظهایحتی

استفاده یافتن فزونی و سرما افزایش با راسخون؛ گزارش به دهیم؟ شکست را خاموش قاتل سرما فصل در چگونه گیرد/ می جان صدا بی که خاموشی قاتل

مون گاز با مسمومیت تا شود می موجب احتیاطیها بی برخی و گرمایشی وسایل مختلف انواع مواز ، یابد افزایش نیز کربن بسیاررکسید ابتدا خاموش گ

میبرد.فروگرمکامبهرافردیجرتدبهواستسادهسردردیکمشابه

مهمت عنوان به را گرمایشی وسایل ایمنی به افراد توجه سال، سرد فصلهای در مسمومیتها از نوع این بروز آمار پیشگیرافزایش عامل نوعرین این از ی

یادآورم رفتارهایرگها برخی از پرهیز ضمن خانواده، اعضای و خود سالمت به نسبت بیشتر حساسیت با خانوادهها است الزم اساس همین بر میکند؛ ی

شوند.مطمئنپکیجوشومینهی،ربخادودکشمانندگرمایشیوسایلدرستکردرکاازچادر،داخلدرنیکپیکگازازاستفادهمانندآمیزمخاطره

بهت دودکش، بودن داغ به توجه و کاردقت آزمایش روش بخارین دودکش لوله اگر ، است گرمایشی وسایل بهینه خارکرد آن دلیل است سرد نشدنری ج

بامها پشت در دودکش برای مخصوص کالهک نصب همچنین شود؛ نقص رفع باید صورت این در که است دودکش از سمی گازهای و احتراق محصوالت

جل برگیوبرای و انتشار از مونری گاز منوگشت محیط در کربن دودکشهایزکسید از استفاده اینکه نهایت در و ، است شده توصیه کارشناسان سوی از بارها ل

است.خطرناکبسیارانتها،وابتدادربندیآبامکاننبودعلتبهآلومینیومیکاردئونیآ

چی صدا بی و آرام قاتل این کند، نمی حس را قاتل حضور ای لحظه حتی قربانی و گیرد می جان درد بدون و صدا بی که خاموشی بوزقاتل بی گاز یک جز ی

گیرد.میراایعدهجانسالهرخاموشقاتلهمانیاکسیدکربنومونگازنیست،رنگبیو

) کربن اکسید مونو گاز شود، تنفسی مسمومیت به منجر میتواند که مواردی از مونcoیکی است. گاو) کربن احتراقزکسید اثر در که بو بی و رنگ بی است ی

سالنخستنیمهگیداننرتصادفاتدرنفرارهز8حدودشدنکشتهک:اترعصر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GNIILW3Y


میشود.تولیدسوختیموادناقص

کشوردرخاموشقاتلباگرمآمار

بخا از استفاده علت به سال سرد فصلهای در خصوص به گاز نامناسبراین تهویه سیستم علت به یا استاندارد غیر گازهای اجاق گرمکن، آب دودکش)(ی،

بسیا اعالمرجان اساس بر میگیرد. را انسانها از قانونیی سالپزشکی که1398،784در اند شده فوت مسمومیت اثر بر و590نفر مرد بودهزنفر194نفر ن

اند.بودهنزنفر54ومردنفر181تعداداینازکهانددادهدستازراخودجاننفر1399،235سالنخستماههپنجدرواند

کربنکسیدومونباگرموومسمومیتازیرپیشگیراهکارهای

ید.ربگییریافن،کارشناسانازنمیدانیدراایمنیاصولچنانچهشد،متوسلنبایدوسیلهایهربهخودکارمحلیالزمنگرمایتأمینبرای

منا بخازبرای از هیچگاه فضا و مونرل تولید باعث حتم بهطور چون نکنید استفاده دودکش بدون فضاوی بودن بسته صورت در و میشود کربن کسید

میشود.ایجادشدیدتروبیشترسرعتیبامسمومیت

بخاره از اکسیرگز و است کوچک حمام محیط که چرا نکنید؛ استفاده حمام هوای کردن گرم برای دستی راندهژیهای باال سطوح به بخارآب اثر بر نیز محیط ن

بود.خواهدقطعیمسمومیتCOگازایجادوناقصسوختناثربرنهایتدرومیشود

حتم دودکشدار، گرمازای وسایل از استفاده صورت کامدر دودکشها معموًا شود بررسی و معاینه ایجاداًل مهم عوامل از دیوار دودکشهای مسدودبودن اًل

میشود.محسوبافرادجانافتادنبهخطروگرفتگیزگاومسمومیت

غیرثابت حتمرغیردیوا(دودکشهای کنتی) (زنگنرًا گالوانیزه و اشتعال غیرقابل مواد از باید دودکشها این شود، فیزل مقاومت و شده ساخته مناسبیزن) یکی

کام اتصاالت محل در و مستقیم کوتاه، حتیالمقدور باید دودکشها نوع این باشند، حداقلداشته آنها کالهک و باشد نفوذ قابل غیر و محکم از60اًل سانتیمتر

باشد.باالترساختماننقطهینربلندت

کنید.تمیزدودهازوبررسیسالهرراشومینههامورددربهویژهدودکشها

شود.حفاظتگازنشتونقصگونهرهازبایدآنسراسرودودکشهااتصاالت

مشت فلراستفاده دودکشهای و است خطرناک بسیار دودکش از جداشدنزک از که بهنحوی باشد شده محکم مخصوص بستهای با خود مسیر در باید ی

شود.یرگیوجلاتصاالت

شود.اجراومحاسبهظرفیتبهتوجهبابایدو...عبورمسیرآن،طراحیدودکش،قطر

نکنید.استفادهگرمایشبرایپختوپزوسایلاز

نزدیکت به مراجعه با گازسوز وسایل از استفاده و نصب از پیش میتوانند دربارهرشهروندان آتشنشانی کارشناسان از سکونت محل آتشنشانی ایستگاه ین

بگیرند.مشاورهوسایلاینیزراهانداونصب

کسیدکربنومونگازبامسمومیتعللینرشایعت

کرد.اشارهیرزمواردبهمیتوانکسیدکربنومونگازبامسمومیتوگرفتیگازعلتهایینرشایعتاز

شومینهویربخایزراهانداونصبازقبل)بمناسمکشودودکشسالمت(دودکشوضعیتچکنکردن-1

ساختمانینخالههایوزبالهبامسدودشدنیادودکش،خروجیرویپرندگانیزالنهسا-2

د3 یا حرارتی وسیله از زانویی یا دودکش لولههای جداشدن و خوردن ضربه زانوییها)، و (لولهها دودکش اجزای نبودن چفت یا نبودن محکم دودکشر- یچه

دودکشیزایمنساواتصالدردقتعدمو...)یاجاروبرقیبرخوردها،بچهیزباافراد،برخورداثردر(دیوار

یا4 خرطومی لولههای از استفاده گازآ- انتشار دودکش؛ بعنوان دCOکاردئونی و حرارتی وسیله به لولهها این مطمئن اتصال عدم ایجادربدلیل و دیوار یچه
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لولهدریزرسوراخهای

مختل5 و غیراستاندارد کالهک با دیوار کنج یا گوشه در دودکش خروجی داشتن قرار یا شدید باد اثر در کالهک یا دودکش افتادن یا شدم خم کجشدن، -

دودکشزدنپسدرنتیجهودودکشداخلبهبادورودخطرحتیوشدیدباداثردردودکشمکششدن

کالهک6 بدون و عایق بدون مناسب، ارتفاع بدون ساختمان؛ نمای یا بالکن در شده رها و دیوارها و پنجرهها از بیرونزده کمارتفاع؛ دودکشهای -Hموثر و

معکوسمکشپدیدهایجاددر

د7 حتی تازه هوای ورود راههای و منافذ تمام بستن اکسیر- سطح کاهش هوا؛ تامین برای شده تعبیه بدسوژیچههای انتشارزن، و تولید شدنCOی، مختل ،

معکوسمکشپدیدهایجاددرموثرحتیودودکشکردرکا

معکوس.مکشپدیدهبروزعلتبهگرفتگیزگا-8

(بند مکش فاقد یا مسدود ارتفاع، کم دودکشهای (بند6علت: تازه هوای ورود راههای و منافذ تمام بستن و مرتفع،7) و پرقدرت کانال چند یا یک وجود و (

بام پشت تا مرتفع کولر کانال د(مانند: نپوشاندن و نبستن کولردرصورت تاسیساتریچههای لولههای رایزر حمام، و بهداشتی سرویس هواکش درصورت()،

ورودی)دربباالییچهردیقرط(ازچندطبقهساختمانراهپلهحتیو)ررایزپنجرهبودنباز

خوراکپ9 اجاق ذغال، از استفاده بخاز- حتی و اجاقگاز شعله چند یا بخاری از استفاده یا کار محل یا خانه گرمایش برای دودکش) اتصال (بدون بدونری ی

بستهوکوچکفضایدردودکش

آبظرفدریربخادودکشقراردادنباگرفتگیزگا-10

بخا11 با حمام کردن گرم یا و رختکن یا حمام داخل در آبگرمکن نصب خوراکپر- اجاق یا پیکنیک چراغ، سقفزی، یا داخل فضای از دودکش عبور یا ی؛

حمامکاذب

ساختمانطبقاتکلبهراهپلههاورایزرهایقرطازCOگازواحتراقمحصوالتانتشارودودکشپسزدنوموتورخانهدودکشمناسبمکشعدم-12

)ککوچفضاهای(حماموخواباتاقهایدربویژهدیوارهارویدرزوکرتوجودودیوارداخلدودکشهایشکستگی-13

ذغالحتیویزخوراکپاجاقپیکنیک،اجاقبامسافرتی""چادرهایکوچکوبستهفضایدرگرفتگیزگا-14

بستهوکوچکفضایدرنیکپیککردنروشنبدلیلیلیها؛رتوکامیونهاجلویاتاقکوخودروداخلگرفتگیزگا-15

گا16 انداز- راه بعلت میکنند؛ پیدا سکونت تعطیالت در که ... و مهمانسراها ویالها، باغ ویالها، در بخازگرفتگی کردن روشن و یاری آبگرمکن شومینه، ی،

ایمنینکاترعایتعدمودودکشهاکردنچکبدونپکیج

دودکشمطمئنومحکممجدد،اتصالدردقتعدمیاکردنفراموشوتکانیخانهزمانیادیوارکردنزتمیبرایدودکشهاکردنجدا-17

م و مسمومیت از توان می احتیاط کمی مونربا با جلوگ دررگیوکسیدکربن را ایمنی نکات خانواده اعضای و خود سالمت حفظ برای است بهتر پس کرد، ی

کرد.استفادهاستانداردگرمایشیوسایلازورعایتسالسردفصل

منبع:

یدرنگیکمدستراخاموشقاتلایرنا/.1

بمانیم؟اماندرخاموش""قاتلازچگونهتسنیم/.2

نشویدغافلگیرتاباشیدمراقبگیرد/میجانصدابیکهخاموشیقاتلسالمت/شبکه.3

خاموشوبوبیقاتلسیما/وصدا.4
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استانیاخبار

)۱۱:۳۲-۹۹/۰۸/۲۱(همداناستانقانونیپزشکیامسالماهههفتدررانندگیتصادفاتدرنفر200ازبیشگرم

داد.خبرامسالماهههفتطیاستانمحورهایدررانندگیحوادثاثربرنفر251گرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی کمالی قانونیکلرارتین هفتپزشکی در اینکه به اشاره با ، همدان از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گو و گفت در همدان استان

گذشته تعداد251ماه این از گفت: دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در شه165نفر برون تصادفات در شه33ی،رنفر درون سوانح در ورنفر 27ی

دادند.دستازراخودجانمحورهاسایردرمابقیوروستاییوخاکیمسیرهایدرنفر

حدودا سوار موتور مردی گذشته روز اینکه به اشاره سرعت50اوبا با کبودرآهنگ شهرستان روستاهای از یکی در وازساله موتور با ازژیاد را خود جان و گون

است.داشتهدرصدی50افزایشروستاییوخاکیمسیرهایدرشدهیادمدتدررانندگیحوادثازناشیفوتداشت:اظهارمیدهددست

شه برون و درون مسیرهای اینکه بیان با ترتیبرکمالی به در25و21ی را تلفات کاهش کاهش7درصد با محورها سایر در افزود: اند داشته امسال ماهه

هستیم.روبرودرصدی58چشمگیر

سالجا در موصوف مدت در داد: ادامه وز59یراو قبل192ن سال مشابه مدت در و وز81مرد کاهش256ن آمارها که اند باخته جان رانندگی حوادث در مرد

میدهد.نشانرافوتیهادرصدی25

قانونیکلرمدی امسالپزشکی ماهه هفت در شد: یادآور و کرد اشاره رانندگی حوادث مجروحان تعداد به همدان به3937استان هم پزشکیمجروح

اند.کردهمراجعهاستاناینقانونی

جپیام/انتهای

آنالینایرانیرخبپایگاهایسنا/مهر،سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

همداناستاندریرجاسالنخستنیمهطیایجادهتلفاتدرصدی25کاهشداد:خبرهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی
)۹۹/۰۸/۲۱-۱۲:۳۴(

داد.خبرهمداناستاندریرجاسالنخستنیمهطیایجادهتلفاتدرصدی25کاهشازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

گذشته ماه هفت در کرد: اظهار خبر این اعالم با کمالی ارتین همدان، از برنا خبرنگار گزارش از251به که دادند دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر

باختند.جانمحورهاسایردرمابقیوروستاییوخاکیمسیرهایدرنفر27ویرشهدرونسوانحدرنفر33ی،رشهبرونتصادفاتدرنفر165تعداداین

سوار موتور مردی گذشته روز اینکه به اشاره با سرعت50وی با کبودرآهنگ شهرستان روستاهای از یکی در وازساله موتور با دستژیاد از را خود جان و گون

است.داشتهدرصدی50افزایشروستاییوخاکیمسیرهایدرشدهیادمدتدررانندگیحوادثازناشیفوتافزود:دهدمی
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کل قانونیمدیر شهپزشکی برون و درون مسیرهای اینکه بیان با همدان ترتیبراستان به در25و21ی را تلفات کاهش اند7درصد داشته امسال ماهه

هستیم.روبرودرصدی58چشمگیرکاهشبامحورهاسایردرافزود:

سالجا در موصوف مدت در داد: ادامه وز59یرکمالی قبل192ن سال مشابه مدت در و وز81مرد آمارها256ن که اند باخته جان رانندگی حوادث در مرد

دهد.مینشانراهافوتیدرصدی25کاهش

امسال ماهه هفت در شد: یادآور و کرد اشاره رانندگی حوادث مجروحان تعداد به پایان در به937هزار3وی هم قانونیمجروح مراجعهپزشکی استان این

اند.کرده

)۱۵:۵۳-۹۹/۰۸/۲۱(گذاشتبرجازخمی۲وکشته۳اصفهانبهیاسوججادهدرتصادف

م رییس ایرنا- فوریاسوج- و حوادث پژورکز خودروی با سمند دستگاه یک تصادف گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های اصفهان۴۰۵یت به یاسوج جاده و۳در بر۲کشته مصدوم
گذاشت.جا

داد.رویمیمندروستایحوالیاصفهان،بهیاسوججادهدرتصادفاینداشت:اظهارایرناخبرنگارباگووگفتدرچهارشنبهروزجلیلمحسن

شدند.مصدومدیگرنفر۲وباختندجاندمدراورژانسنیروهایرسیدنازقبلنفرسهسانحه،ایندرخودروهابرخوردشدتبهتوجهباافزود:وی

شد.اعزامحادثهمحلبهآمبوالنسدستگاهسهبالفاصلهکرد:یحرتصبویراحمدوکهگیلویهپزشکیهاییترفووحوادثکزرمرییس

کرد: تاکید مجلیل به اولیه درمانی های مراقبت انجام از پس اورژانس نیروهای رسیدن محض به مذکور های خودرو سرنشینان از نفر شهرردو در درمانی کز

شدند.دادهانتقالیاسوج

شد.گزارشدقیقه۲۵و۱۴ساعتهاخودرواینبرخوردزمانکرد:تاکیدوی

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.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکهایاستانازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۴۰ازکمترداشتنبااستاناین

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

استشدهواقعایران

نیوزکبناآنالین،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۸:۰۲-۹۹/۰۸/۲۱((تهران)یرجاسالنخستماه۶درساختگیتصادفپروندهدرصدی۸۵کاهش

داد.خبریرجاسالنخستماه۶درساختگیتصادفاتپروندهدرصدی۸۵کاهشازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی-ایرنا-تهران

ا…دریجارسالنخستنیمهطیایجادهتلفاتصدیدر25کاهشداد:خبرهمداناستانقانونیشکیپزکلمدیربرنا:|خبرخبرادامهادامه

۲

۲

۱۳۹۹/۰۸/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIIKQTUH
http://www.newswire.ir/GPIIKVPP


چهارشنبه روز فروزش گفتمهدی افزود:ودر ایرنا خبرنگار با جا۶طیگو سال نخست مراکز۲۴ی،رماه در ساختگی تصادف قانونیپرونده استانپزشکی

شد.اعالمقضاییمراجعبهتخصصی،نظراعالمازپسوکشفتهران

میزان به قبل، سال مشابه مدت به نسبت ساختگی تصادف های پرونده کشف داد: ادامه این۸۵وی دالیل از یکی شک بدون که داشته کاهش درصد

گی سخت تواند می کارشناسانرموضوع مستمر حساسیت و نظر دقت قانونیی، اداراتپزشکی به شده ارجاع تصادف های پرونده با برخورد پزشکیدر

شود.گرفتهنظردراخیرسالیانطیدرقانونی

در ساختگی تصادف های پرونده کل از که نکته این بیان با جا۶فروزش سال نخست از۲۳یرماهه مصدومان، مورد یک فقط و آقایان از مصدومان مورد

است.هاپروندهگونهایندرآقایانغالبجنسیتینسبتدهندهنشانموضوعاینکرد:نشانخاطربودند،بانوان

بسیا ای بیمه موسسات مهم های چالش از یکی کشورهاروی از گونهی این در گفت: و کرد اعالم ساختگی تصادف موارد به خسارت پرداخت را ایران جمله از

خود یا افراد دموارد، برای بدنی متعدد صدمات و گرفته قرار سوءاستفاده مورد ای حرفه باندهای توسط طعمه عنوان به یا و ایجاد را خسارترصدمات یافت

کنند.میایجاد

قانونیکلرمدی کارشناسانپزشکی به شده ارائه مستمر های آموزش به توجه با کرد: تاکید تهران قانونیاستان اکنونپزشکی ها، آموزش این روزرسانی به و

نا افراد به و گرفته صورت سرعت و سهولت به واقعی تصادفات از ساختگی تصادفات تصادفاتآتشخیص و صدمات ایجاد به نسبت سودجویی هدف با که گاه

قضایی تعقیب موجب و اعالم قضایی مراجع به مکتوب صورت به ساختگی تصادف شده کشف موارد همه اینکه دلیل به کرد: توصیه کنند، می اقدام ساختگی

کنند.پرهیزاینچنینیاقداماتبهزدندستازشود،میمتهمان

جل المال بیت رفتن هدر به از قانونی، پزشکی توسط ساختگی تصادفات تشخیص افزود: توجهیرگیوفروزش قابل جویی صرفه موجب ساله همه و کند می ی

شد.خواهدهاآنیانزوضررهمچنینوایبیمههایکترشمنابعدر

قانونیکلرمدی هشداپزشکی در تهران هایراستان گواهی جاعل افراد به قانونیی اداراتپزشکی الکترونیک ارتباط به توجه با گفت: قانونینیز باپزشکی

قضاییه همهCMSسامانه(قوه ممکن)، حداقل به را کارشناسی نظرات جعل امکان خود موضوع این که شود می ارسال نیز دیجیتال صورت به ها گواهی

است.رسانده

مراکز به تصادف از ناشی صدمات مراجعان کل تعداد قانونیوی درپزشکی تهران سال۶استان نخست و۱۵را۹۹ماهه این۹۷۵هزار از که کرد اعالم نفر

دهد.مینشانکاهشدرصد۲۳.۳گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآماراینبودند.مردنفر۱۹۸وهزار۱۲ونزنفر۷۷۷وهزار۳بین

سازمان رییس ایرنا، گزارش قانونیبه جپزشکی بود:ردر گفته سازمان این از اسالمی شورای مجلس زنان فراکسیون اعضای بازدید سالیان هزار۹۸در یک ،

شد.شناساییساختگیتصادفپرونده۱۶۰و

سازمان قانونیهمچنین جاپزشکی سال نخست نیمه :در است کرده و۷یراعالم در۸۹۱هزار رقم این دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر

تلفات آمار که قبل سال مشابه مدت با و۹مقایسه بود،۳۵۷هزار در۱۵.۷نفر تصادفات تلفات کل از که یافته کاهش امسال۶درصد نخست و۶ماهه هزار

بودند.نزنفر۴۴۵وهزارومردنفر۴۴۶

با تهران های استان مدت این با۵۹۷در فارس با۵۸۵، رضوی خراسان بیشت۵۱۷و بارفوتی ایالم های استان و با۵۱ین بویراحمد و کهگیلویه چهار۹۳، و

داشتند.راتلفاتآمارینرکمتفوتی۱۱۴بایربختیاومحال

نیوزامروزیرخبپایگاهپانا/یرگزارخبدیگر:منابع

ان)(تهریجارسالنخستماه۶درساختگیتصادفپروندهصدیدر۸۵کاهشایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۵۹-۹۹/۰۸/۲۲(زنجانیرخبپایگاههایومطبوعاتبریرمرو

جا هفته در زنجان مطبوعات و رسانهها - ایرنا - تخلفرزنجان باالی آمار به میتوان آنها جمله از که دادند انعکاس خود نخست صفحات و اخبار سرخط در را مختلفی موضوعات ی
کرد.اشارهاستاندرابهر–قیدارجادهدرآنازناشیفوتیهایورانندگیسوانحافزایشوگرانفروشی

تق نوشت: و پرداخت گرانفروشی آمار افزایش دالیل به گزارشی در زنجان صدای خیبرروزنامه برای وقتی که آمده پیش همه برای مراجعهرًا مغازهای به ید

خ به عادت دلیل به که میآید پیش نیز گاهی مغازههاست. دیگر از گرانتر کاالیی قیمت که میشویم این متوجه میکنیمرمیکنید، گمان مغازه یک از ید

گران امروز تا غافل، دل ای که میشویم متوجه و میکنیم تهیه دیگر جای از را کاال همان اتفاقی بهصورت اینکه تا است واقعی شده عرضه کاالهای ارقام که

میکند.برخورداوباقانونوبودهآنتخلفاتازگرانفروشیواستگذاشتهپایرزراقانونیمقرراتکهاستهمانیمغازهاینیدیم.رمیخ

گفت در استان صمت سازمان خبورییس پایگاه با بیشترگو حاضر حال در میگوید: زنجان صدای گرانفروشیری صنفی، تخلفات از واصله گزارشهای ین

با همسو اقتصادی جنگ در سودجو و فرصتطلب عدهای کشور، اقتصادی تنگناهای جهت به قیمت افزایش و بازار در روانی فضای وجود دلیل به است.

گرفتهاند.قراردشمنان

در اینکه به اشاره با نیز زنجان استان اصناف اتاق نظارت و بازرسی از۷رییس بیش امسال و۱۲ماهه انجام۹۵۰هزار زنجان استان صنوف از بازرسی مورد

بیشت میکند: اظهار است، درشده عدم است، رسیده ثبت به بازرسیها این که تخلفاتی رعایترین عدم و کمفروشی گرانفروشی، فاکتور، صدور و قیمت ج

است.کروناشیوعزمانمدتدربهداشتیپروتکلهای

خب تارپایگاه نوشت: و پرداخت استان متوسط و کوچک تولیدی واحدهای در توسعه و تحقیق واحدهای فعالیت عدم موضوع به گزارشی در ملت پیام ی

بز صنایع در فقط توسعه و تحقیق گذشته های نیارسال کوچک و خرد صنایع صاحبان و داشت معنا تولیدیزگ صنایع افزایش با که امروز دیدند نمی آن به ی

واحدها این تولیدات کیفیت و کمیت افزایش در توسعه و تحقیق واحد جایگاه داخلی تولیدات افزایش و اشتغال ایجاد در آنها نقش و متوسط و نیزکوچک

مهم و بینند می نیاز بی توسعه و تحقیق از را خود همچنان توسعه، و تحقیق اقتصادی معنای و واحدها این کثرت وجود با واقعیت در گویا اما است. روشن

است.کردهاکتفاسادهبازرسیچندبهتاکنونوشدهگرفتهنادیدهکهاستموردایندرصمتسازمانوظیفهآنازتر

فناو و پژوهش آموزش، اداره عصرمررییس به خصوص این در زنجان استان صمت سازمان داری مجوز واحدهای همه : گفت سال۵۰ّلت از باال به و۹۴نفر

کنیم.اجبارراتولیدیواحدهایتوانیمنمیمامنتهیاندشدهتوسعهوتحقیقواحدایجادبهمکلف۹۷سالازصنعتیوتولیدیواحدهایهمه

برای دانشگاه با ارتباط و تولیدی واحد به مشاوره جهت واحد این گفت: تولیدی واحدهای در توسعه و تحقیق واحد ایجاد لزوم خصوص در نهاوندی حسین

زنند. می سرباز آن از مختلف دالیل به واحدها برخی متاسفانه که شود می ایجاد صنعتی و تولیدی واحدهای مشکالت ایجادR&D(حل صنعتی واحد دل )در

قرار و شود اتاقمی یک ازنیست خیلی در کنند درست آن برای صنعتی واحد در جدا جای واحدهای)R&D(مواردو در است. آزمایشگاه یک قالب در

واحدها۸گترربز بعضی ولی اند، مشغول وتوسعه تحقیق واحد در دونفر الی یک کوچکتر واحدهای در و بیشتر یا ایننفر دنبال که هستند گرفتار آنقدر

دهند.ادامهروشهمانباراتولیدهستنداینفکربهفقطنحویهربهونیستندمسائل

خب ابهررپایگاه به قیدار ارتباطی محور نوشت: و پرداخت ابهر – قیدار جاده در آن از ناشی های فوتی و رانندگی سوانح باالی آمار به گزارشی در رسا موج ی

دلیل به ارتباطی راه این میشود. انجام محور این در خودرو تردد باالیی حجم روزانه که میشود محسوب زنجان استان تردد پر جادههای از یکی عنوان به

میشود.هموطنانازیربسیاشدنداغدارموجبکهمیشوداعالمزنجاناستانجادهینربارتگرمعنوانبههموارهفنینقایصومشکالتوجود

م عنوان به ابهر به خدابنده محور همچنان اما دارد زنجان در تصادفات تعداد کاهش از نشان امسال گذشته ماه هفت تصادفات بارترآمار استانرگ جاده ین

میشود.حرمطموضوعاینبرایمتعددیدالیلکهمیشودمحسوبزنجان
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مدی سوی از شده ارائه آمار اساس قانونیکلربر فوتیهاپزشکی آمار و بوده کاهش به رو تصادفات آمار زنجان استان محورهای اکثر در حالی در زنجان استان

است.یافتهافزایشخدابندهمواصالتیمحورهایدرآماراینامااستیافتهکاهشنیز

خدابنده محورهای در تصادفات فوتیهای میزان گذشته سال در ستاره مهرداد گفته به۲۱به تعداد این امسال که بود افزایش۳۰مورد و یافته افزایش نفر

میدهد.نشانرادرصدی۴۲.۸۶

و انسانی خطای خدابنده جادههای در تصادفات عمده علت داشت: اظهار زنجان، استان راههای ایمنی کمیسیون جلسه در نیز خدابنده شهرستان فرماندار

است.مواصالتیراههایبودنغیراستاندارد

)۱۲:۳۷-۹۹/۰۸/۲۲(شدندمصدومهایرگیرددرنفرهزار16غربی/آذربایجاندرنزاعدرصدی5کاهش

به مراجعین کرد: اظهار کردپرس به است یافته کاهش درصد پنج معادل قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این اینکه به اشاره با روشنی رسول دکتر

دهند.میتشکیلراغربیآذربایجاناستانقانونیپزشکیمراکزبالینیمعایناتمراجعینحجمازدرصد47نزاعدلیل

جا سال ابتدایی ماهه شش در افزود: و16یراو مراکز776هزار به نزاع ادعای از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر مراجعهپزشکی غربی آذربایجان استان

اند.بودهمردنفر12667ونزنفر4109تعدادنزاعمراجعینکلازکهکردند

کل قانونیمدیر تعدادپزشکی قبل سال مشابه مدت در گفت: مراکز15925استان به نزاع دلیل به قانونینفر کهپزشکی اند کرده مراجعه نزنفر4178استان

اند.بودهمردنفر11747و

جا سال اول ماهه شش در گفت: نیز برنج قرص با مسمومیت از ناشی متوفیات آمار کاهش به اشاره با مراکزراو در شده معاینه اجساد آمار پزشکیی

است.بودهن)ز3ومرد6نفر(9،برنجقرصبامسمومیتگرمعلتباتشحیصاستانقانونی

نفر یک گذشته سال در برنج قرص تلفات کل از کرد: بیان قبلزروشنی سال مشابه مدت به نسبت امسال آمار و است بوده مرد شش و افزایش7ن نفر

است.داشته

تص تحراو عالئم خوراکی، مسمومیت صورت در کرد: مریح بیشتر و است شکمی دردهای و استفراغ تهوع، شامل گوارش دستگاه خاللریکی در میرها و 12گ

م24تا و است تنفسی ـ قلبی ایست از ناشی معموال و افتد می اتفاق مسمومیت اولیه ازرساعت بعد میر و و24گ کبدی نارسایی از ناشی اغلب ساعت

است.یویروعصبیگوارشی،عروقی،ـقلبیسیستمیرگیردازناشیمسمومیت،نوعایندربالینیعالئماست،کلیوی

کل قانونیمدیر جاپزشکی سال اول ماهه شش در داد: ادامه همچنینراستان غ26ی اثر بر که بهرنفر باختند جان شدگی قانونیق ارجاعپزشکی استان

است.شده

تلفات آمار که قبل، سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این افزود: غ27او اثر بر شدگان فوت تعداد و است یافته کاهش بود، ماههرنفر شش در شدگی ق

است.بودهمردهمگیامسال

تابستان فصل مرداد و تیر ماههای در روشنی؛ گفته غ15به بدنبال (رنفر قبل سال مشابه مدت به نسبت که دادند دست از را خود جان شدگی مورد)16ق

است.داشتهکاهش

جا سال ابتدائی ماهه شش در موجود آمارهای مطابق کرد: بیان باراو ها رودخانه غ16ی، تلفات آمار صدر در ترتیبرنفر به آن از بعد و دارند قرار شدگی ق

است.شدهقرغچاهدرهمنفریکوطبیعییچهردنفریککانال،نفرسهمصنوعی،سدویاچهردنفرپنج

زنجانیخبرپایگاههایومطبوعاتبریمرورایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۰:۱۸-۹۹/۰۸/۲۳(شرقی)(گرفتراآذربایجانی16جاننامرئیقاتل

داد.خبراستاندرکربنکسیدوگازمنبامسمومیتاثرنفربر16گرمازآذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با امسالرگو اول نیمه در داشت: اظهار آذربایجان16یز استان در منواکسیدکربن گاز با مسمومیت اثر بر نفر

بودند.نزنفر2تعداداینازکهدادنددستازراخودجانشرقی

است.یافتهدرصدکاهش38حدودبودشدهفوتنفر26تعدادکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینافزود:وی

است.نشدهگزارشکربنکسیدومنگازاستنشاقاثربرگرمگذشتهسالمثلنیزامسالیوررشهدرگفت:فردصفایی

بودند.نزنفر23تعداداینازکهانددادهدستازراخودجانکربنمنواکسیدسمیگازاستنشاقاثربراستاندرنفر60گذشتهسالطیکرد:یحرتصوی

مون گاز کرد: خاطرنشان گاوصفاییفرد کربن عمدهتزکسید و است بو و رنگ بدون اصوری ولی است گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع اثرین در اًل

شود.تولیداست،ممکننژاکسیفاقدوبستهدرمحیطهایدرًاخصوصسوختنیمادهنوعهراحتراق

بخا یا آبگرمکن از استفاده داد: ادامه منروی در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد و فنی نقص دارای یا مستعمل بیشتزیهای مواردرل ین

ت برای گاز این تمایل که جا آن از دهند. می تشکیل را مسمومیت به همرابتال با ماوکیب خون اکسی250گلوبین از بیش باالژبرابر با رو این از میباشد، ن

اکسی و شد خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق، هوای در آن درصد اختاللژرفتن دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف بافتهای به نرسانی

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیتعالیمایجادزمانتامحیطدرآنوجوداستممکنگاز،اینبودنبیبووبیرنگعلتبهکهمیکند

تص سرصفاییفرد سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت عالیم کرد: احتماریح و استفراغ و تهوع اغماگیجه، و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد اًل

باشد.هشداردهندهعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیناراحتیهایبهمبتالبیماراندرمیباشد.

توجه باید کرد. اشاره مردمکها تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به میتوان مسمومیت عالیم سایر از شد: متذکر وی

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر در فردی اگر که فلجوداشت نظیر پیشرفته روانی و عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهمیتواندگازاینباشدیدمسمومیتشود.مغزقوایاختاللیاعضوی

60001پیام/انتهای

)۱۳:۳۷-۹۹/۰۸/۲۲(رضویخراسانقانونیپزشکیدرمیانسالمردییزخودسو

داد.خبرمشهدسنابادخیاباندرواقعقانونیپزشکیادارهمحوطهدرمیانسالمردیزخودسوازرضویخراسانقانونیپزشکیعمومیروابطمدیررضویخراسانایسنا/

د از بعد ص.س نام با فرد این کرد: اظهار خبر این اعالم با ذباح پدرگیررئوف ارثیه به مربوط اختالفات پی در خواهرش و مادر با موردری در را شکایتی ی

میکند.حرمطقانونیپزشکیدرگرمازقبلپدریربیما

مط استان نفره هفت کمیسیون در مجددا اعتراض از بعد و میشود بررسی مشهد نفره پنج و نفره سه کمیسیون در ادعا این داد: ادامه نظروی و صادررح یه

کمیسیون به بررسی جهت پرونده مجدد اعتراض با که ب9میشود کمیسیون نظراتش استماع و وی حضور با و ارجاع تهران کارشناسیرنفره نظر مجدد و گزار

میشود.ردایشانادعایوتاییداستانکمیسیون
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عمومی روابط قانونیمدیر چهارشنبهپزشکی مورخه در بوده او خانواده سود به صادره رای اینکه علت به لذا گفت: رضوی حیاط99آذر22خراسان در

میکند.یزسوخودبهاقداممشهدسنابادخیابانقانونیپزشکیاداره

کا بالفاصله کرد: خاطرنشان اورژانسروی با تماس در و کرده خاموش را آتش داشتند، حضور محل در که افرادی و میکنند.115کنان منتقل بیمارستان به را وی

کل اداره گزارش قانونیبه بستپزشکی مشهد در بیمارستانی در اکنون فرد این گفت: ذباح رضوی، سوختگیرخراسان به توجه با و است حال20ی فعال درصد

.استبهبودیبهروویعمومی

پیامانتهای

ترقیراهخبر،ینرآخنیوز،بهار،24ساعتایران،عصریرخبپایگاهیزد/آفتابروزنامهبرنا/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۴:۳۵-۹۹/۰۸/۲۲(رضوی)خراسان(مشهددرمیانسالمردیزخودسوداد؛خرامروزصبح

داد.خبرمشهدسنابادخیاباندرواقعقانونیپزشکیادارهمحوطهدرمیانسالمردیزخودسوازرضویخراسانقانونیپزشکیعمومیروابطمدیرـمشهد

خب گزارش نقلرگزاربه به مهر، کلی اداره قانونیاز خودسوپزشکی از ذباح رئوف رضوی، ادارهزخراسان محوطه در میانسال مرد قانونیی درپزشکی واقع

د از بعد ص.س نام با فرد این کرد: اظهار و داد خبر مشهد سناباد پدرگیرخیابان ارثیه به مربوط اختالفات پی در خواهرش و مادر با موردری در را شکایتی ی،

میکند.حرمطقانونیپزشکیدرگرمازقبلپدر،یربیما

عمومی روابط قانونیمدیر درپزشکی مجددا اعتراض از بعد و میشود بررسی مشهد نفره پنج و نفره سه کمیسیون در ادعا این داد: ادامه رضوی خراسان

مط استان نفره هفت نظرکمیسیون و کمیسیونرح به بررسی جهت پرونده مجدد، اعتراض با که میشود صادر استماع۹یه و وی حضور با و ارجاع تهران نفره

میشود.ردایشانادعایوتاییداستانکمیسیونکارشناسینظرمجددوگزارربکمیسیوننظراتش

عمومی روابط قانونیمدیر چهارشنبهپزشکی مورخه در بوده او خانواده سود به صادره رای اینکه علت به گفت: رضوی حیاط۹۹آبان۲۲خراسان در

قانونیاداره سوپزشکی خود به اقدام مشهد سناباد میکند.زخیابان کای تماسربالفاصله در و کرده خاموش را آتش داشتند، حضور محل در که افرادی و کنان

کردند.منتقلبیمارستانبهراوی۱۱۵اورژانسبا

است.بهبودیبهروویعمومیحالفعالدرصد۲۰سوختگیبهتوجهباواستیربستمشهددربیمارستانیدراکنونفرداینگفت:ذباح

باتوتابناکاطلس،تهران،صبحآنالین،55نو،سالمفارس،اکوایران،صباپارسینه،نیوز،فردافرارو،تابناک،یرخبپایگاهدیگر:منابع

ضویراسانخرقانونیشکیپزدرمیانسالدیمریخودسوزایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۵۳-۹۹/۰۸/۲۲((گلستان)شدمشخصیزالبرگردطبیعترضانژاد،ُسهاگرمعلتماه؛4ازپس

کرد.اعالمرااوفوتاصلیعلتگزارشیدرقانونیپزشکیگلستان،استانکردکویارتفاعاتدرگردطبیعتساله27دختررضانژاد»«سهاجانباختنازپسماه4

دختر رضانژاد» «سها ایلنا، گزارش ک27به اهل طبیعتگرد روزرساله که بود گروهی19ج همراه امسال شهرستان34تیرماه در جهاننما ارتفاعات به تهران از نفره

شد.ناپدیدیزمرموطرزبهبعدروزیکامابود،کردهسفرگلستاناستانکردکوی

جستوجو تیمهای تالشهای کنند. پیدا او از ردی تا کردند تالش مختلف گروههای و شد آغاز سها یافتن برای جستوجوها روز همان پیدا28از ادامه روز

است.سهاخودبهمتعلقشدمعلومادامهدرکهکنندکشفرامجهولالهویهیرپیکشدندموفقامدادگرانمردادماه،18روزسرانجاماینکهتاکرد

م علت خصوص در مختلفی گمانهزنیهای زمان آن مدیراز زارعی، حسین گذشته روز اینکه تا شد آغاز جوان دختر قانونیکلرگ بیانپزشکی با گلستان استان

کرد.گوزباراتلخحادثهاینازیربیشتجزئیاتسها،گرمعلت

مطابقت ارتفاع از سقوط فرضیه با میتواند که شده تعیین سخت جسم اصابت اثر بر بدنی متعدد صدمات رضانژاد، سها خانم فوت دقیق علت گفت: زارعی

باشد.داشته

داد: ادامه به18او بود، شده پیدا کردکوی شهرستان ارتفاعات در که خانم یک به متعلق مجهولالهویه جسدی قانونیمردادماه وپزشکی شد منتقل استان

بسیا در نرم بافت رفتن بین از و جنازه شدن رها از طوالنی زمان گذشت بهدلیل دادند. قرار معاینه مورد را جسد تخصصی آثاررتیمی و بدن قسمتهای از ی

ظاه معاینه و چهره روی از هویت تعیین امکان نعشی، قطعیرفساد بهطور اما شد، استفاده آنها از که بود جسد همراه متعلقاتی البته نبود. امکانپذیر ی

شد.انجامDNAآزمایشهمینخاطربهواسترضانژادخانمبهمتعلقجسدکهبگوییمنمیتوانستیم

قانونیکلرمدی آزمایشپزشکی انجام برای نمونهها متوفی، مادر و پدر خون و جنازه از نمونه گرفتن از پس گفت: بهDNAگلستان توجه با و ارسال تهران به

شد.شناساییجسدهویتواعالمآزمایشنتیجهممکنزمانینرکوتاهتدرموضوع،حساسیت

قسمت اینکه به توجه با کرد: خاطرنشان ظاهززارعی معاینه حد در تنها بود، رفته بین از بدن نرم بافت از کهریادی داشت وجود فوت علت بررسی امکان ی

نعشی، فساد و نرم بافت رفتن بین از وجود با فوت، علت دقیق تعیین برای البته شد. اعالم آن نتیجه و نداشت وجود جسد در بزه آثار هیچ بررسیها در

نشد.دیدهبزهبرمبنینشانهاینیزآنهادرکهگرفتقراربررسیموردوشدگرفتهآزمایشبراینمونههایی

فوت دقیق علت بزه، آثار نشدن محرز و تحتانی و فوقانی اندام و دندهها فقرات، ستون جمجمه، استخوان در متعدد شکستگیهای به توجه با گفت: او

باشد.داشتهمطابقتارتفاعازسقوطفرضیهبامیتواندکهشدتعیینسختجسماصابتاثربربدنیمتعددصدمات

ضوی)راسان(خرمشهددرمیانسالدمریخودسوزمهر:|خبرخبرادامهادامه
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قانونیکلرمدی مپزشکی زمان درباره مرگلستان دقیق زمان نمیتوان زمان گذشت به توجه با هرچند گفت: هم سها کهرگ گفت میتوان اما کرد، اعالم را گ

دارد.همخوانیشدنشمفقوداعالمزمانبامتوفیگرمزمان

شهروند،صبح،هفتی،رهمشهق،رشی،رساالمردمجم،جامایران،روزنامهتسنیم/خبرآنالین،برنا،سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
ایران،صباق،رمشنیوز،صراطپارسینه،نیوز،فرداآنالین،یرهمشهآنالین،جمجامفرارو،نیوز،جهاننیوز،آفتابتابناک،یرخبپایگاهما/پیامملی،آرمانسازندگی،
منجیلخبر،گیل،۲۴اقتصادیا،رآبازارگسترش،نیوز،شمااقتصادنیوز،فارس،اکوخبرخودرو،پوش،رسمعاصر،راهبردآنالین،ایرانجماران،نیوز،نامهملیت،انتخاب،

داغ،خبرتهران،صبحآنالین،گررکاروزاننیوز،آنالین،55نو،سالمروزنو،نیوز،بهارگلونی،کالنشهر،یزد،خبرلرستان،ندایمازند،پیامفارس،پیامآساخبر،نیوز،
مدآرا،آنالین،مستقلوانا،ترقی،راهشهروند،عصرها،ینربرتباتو،تابناکی،رفوخبربازتاب،ایران،صدایپالس،زروکنا،راطلس،ایران،دیدهبانآنالین،اعتماد

سیتناآنالین،کوشتیک،شفقنا،نیوز،امروزروز،رصدخبر،ینرآخایونانیوز،

)۱۴:۴۴-۹۹/۰۸/۲۲()ه(کرمانشاذهابپلرسزلزلهخاطرهینیربازآف

مدی کارشناس بنیزمان، «بازآفریترفرهاد عنوان با یادداشتی در بحران و سریسک زلزله خاطره بهرینی است داده قرار نیوز انصاف اختیار در که ذهاب» پل

نوشت:کرمانشاهزلزلهسالروزبهانهی

بز درسی زلزله، بزرهر های زلزله میان این در و است آموختن برای بزرگ های درس دهشتناک، و سنترگ طبق که درسهایی میدهند. و داده فرا را گی

ط از مرتب بطور است نیاز که هایی درس میشوند، فراموش زود ورما، مدیران مهندسان، مردم، ذهن ملکه شود؛ ذهنها ملکه تا شود تکرار رسانهها، یق

بهانه به سرمسئوالن. زلزله سالرخداد در اتفاقات96پلذهاب و حوادث و واقعه یادآوربازخوانی بر عالوه تا میگیرد صورت مخرب زلزله این از داده یرخ

.شودمرورواقعهآنازشدهمشاهدهچالشهایومشکالتوآموختهدرسهایسانحه،

پلذهابرسزمینلرزهمشخصات

ساعت روز48و21در محلی) وقت (به ماه21دقیقه ساعترهج1396آبان با مطابق شمسی، روز18و18ی جهانی) وقت (به میالدی2017نوامبر12دقیقه

بز با ای لرزه گشتاورزمین فاصله3/7یرگای حدودرکیلومت10در و گله از سرکیلومت37ی شهرستان غرب شمال درری واقع کرمانشاه، استان از ذهاب پل

روم پیوست. وقوع به عراق و ایران لرزهنگارمرز مراکز توسط شده ثبت های نگاشت لرزه براساس رویداد این شناسیرکز زلزله المللی بین داخلی(پژوهشگاه ی

ژئوفی موسسه مختصاتزو در تهران) دانشگاه و77/34یک شمالی عرض خاو76/45درجه طول نگاردرجه لرزه مراکز سایر شد. گزارش درری نیز جهانی ی

بز با و مشابهی گشتاورموقعیت تقرگای آخری اساس بر نمودند. گزارش را فوق لرزه زمین یکسانی، حدودریبا لرزه زمین کانونی عمق گرفته، صورت مکانیابی ین

م18 گزارش اسااس بر است. شده برآورد نگارکیلومتر لرزه کشورکز ژئوفیری موسسه دارایزی زمینلرزه این تهران، دانشگاه بز3یک با بینرپیشلرزه /5گای

دارای4-9/1 بز526و با ساعت8/1-7/4گایرپسلرزه روز12تا در7/9/96ظهر لرزه زمین این کانون است. قراررکیلومت10بوده زاگرس کوهستان جبهه گسل ی

داشت.

یدندزلرپلذهابرسزمینلرزهوقوعدلیلبهکهجاهایی

س طیرزلزله ذهاب کام27پل گذشته درسال محسوس» «لرزش حال عین در و بود بیسابقه و16اًل کشور به8استان را عراق و ایران همسایه کشور

م لرستان، تهران، استانهای در زمینلرزه ایالم، و کردستان کرمانشاه، همچون کشور غربی استانهای بر عالوه و داشت همدان،زکرهمراه زنجان، اصفهان، ی،

هرمرچهارمحالوبختیا و خوزستان بوشهر، اردبیل، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان وقوعزی، زمان همان در که است درحالی شد.این احساس نیز گان

بح قطر، عربستان، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، کویت، کشورهای از بخشهایی وعراق، ایران بر عالوه لررزلزله، نیز لبنان، و لحاظزین به زمینلرزه این ید.
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«بز را کشور گسترده پهنه در احساسزلزله علت گرفت. قرار قوی» «خیلی زلزلههای گروه در زمین» لرزش «میزان و زلزله» «شدت نظر از یاد»زگایرطبقهبندی

شد.عنوانمتخصصینطرفاززمینلرزهاینکم»«عمقو

زلزلهاولیهاخبار

مدیرگزارخب سازمان رئیس از نقل به داشتند، می اعالم عراق در حلبچه شهر ابتدا را زلزله کانون حالیکه در ها راری زلزله جانی صدمات کشور، بحران یت

آن رخداد از بعد ساعت(دقایقی حادث10:30در مجروحهشب تعدادی به محدود شیز) قصر در آوار تدریر به نمودند. اعالم تلفاترین آمار به مربوط اخبار یج

بطو یافت، افزایش بعد ساعات در ها مصدومیت ساعترو در (8:19یکه بعد روز مدی22صبح کل مدیر محمودیان آقای از نقل به قربانیان تعداد یترآبان)

حدود کرمانشاه استان در200بحران شده ارائه آمار در بودند. داده دست از را خود جان تعداد این برابر دو از بیش لحظه آن تا حالیکه در شد؛ اعالم نفر

از11:40ساعت نقل قانونیبه تلفاتپزشکی تعداد نیز کرمانشاه خب346استان شد. اعالم ساعترگزارنفر تا بهداشت وزارت سخنگوی از نقل به همچنین ها ی

نمود:فهرستیرزحرشبهتوانمیرازلزلهایندرمتناقضآمارارائهدالیلعمدهنمودند.اعالمنفر5346رامصدومینتعدادماهآبان22روز11

یجرتدبهمسالهایناند.شدهدفناحوالثبتیاقانونیپزشکیدرثبتبدونمتوفیانروستاهاازبرخیدر–

بود؛افزایشبهروروزههمهشدگانکشتهآماردلیلهمینبهوبودهذیربطمقاماتسویازبررسیحالدر

انجاممختلفهایروشباتدفینفرایندکهشدباعثاقواممختلفرسومومنطقهدرقومیتیتنوع–

باشد؛نداشتهوجودواحدمرجعیازآنرصدامکانوشود

سختی به موجود آمارهای و نداشت وجود حاضر حال در زلزله از ناشی مصدومان و متوفیان با مرتبط اطالعات ضبط و ثبت برای ای برنامه زمان آن تا –

شدند؛تجمیعویرگردآو

یاهابیمارستانبهمختلفنقلیهوسایطباعادیمردمبامختلفمراجعتوسطزلزلهازناشیمصدومان–

ت ورود بدو در ها بیمارستان برخی در هرچند شداند. اعزام مختلف درمانی مواردرمراکز برخی در لیکن بود، شده انجام مصدومان به مربوط جزییات ثبت و یاژ

نبود؛دستدردرمانیمراکزدرپوششتحتافرادکلازصحیحیآمارلذاشد.انجامدرمانیکزرمدرثبتبدونمصدومانبهرسانیخدمات

مدی یا درمانی مرجع هیچ در زلزله قربانیان مصدومیت یا فوت دالیل افرادر– فوت یا مصدومیت علت تشخیص امکان لذا بود. نشده ثبت خفگی،(یتی

مزیرخون توابع توسعه برای که اطالعات این متاسفانه بود. نشده مشخص و..) لهیدگی جمجمه، به آسیب عضو، قطع شدید، بسیارری کشور در میر و گ

نرسیدند.ثبتبهدرستیبهنیزایلرزهرویدادایندراست،بودهحیاتی

گرفتند؟شکلپلذهابرسزلزلهوقوعباشایعاتیچه

سزشایعههای زلزله وقوع از پس نخستین دقایق همان از شکلگیریادی عوامل خصوص در اجتماعی شبکههای در مختلفرپلذهاب شهرهای در زلزله ی

فضای کلی بهطور و زد دامن شایعهها این گسترش به خود نیز موجود روانی بستر گرفتند. شکل شد احساس آنها در زلزله که شهرهایی بهخصوص کشور

زد.رقمیزمجافضایدررانگرانکننده

یر:زمواردازبودندعبارتشدهمنتشرشایعههایینرمهمتازیرشما

نظامی؛یاهستهایانفجاراتمی،وقوعمنشأازیربرخوردادلیلبهزمینلرزهبودنغیرطبیعی-1

هارپ؛پدیدهبازلزلهوقوعداشتنارتباط-2

قبل؛ازآنهاتوسطهشدارپیامشدنصادرویکاییرآمزلزلهشناسانتوسط2013سالدرپیشاززلزلهشدنپیشبینی-3

زلزله4 نبودن اصلی بزر- بهشدت زلزلهای وقوع و شبرخداده نیمه در مخرب زلزلههای بیشتر اینکه دلیل به آینده ساعتهای در پیوسته بهوقوع زلزله از گتر

میافتند؛اتفاق
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دیگر.شهرهایدرآیندهساعتهایدردیگرزلزلههاییبودنراهدروناشناختهگسلهایاززلزلهگرفتننشأت-5

شدند.اعالممردودحرفهایوعلمیمراجعومجامعتوسطهمگیونبودهبرخوردارعلمیمرجعیازباالشکلگرفتهشایعههایازهیچیک

ذهابپلرسلزلزلهشدهثبتتلفاتمیزان

س زلزله اثر در نهایت، شهرردر هشت حداقل ذهاب شی(پل ارقصر سزین، غرب، گیالن باباجانی، ثالث ورگله، جوانرود) و غرب آباد اسالم داالهو، ذهاب، پل

توسط1930 شده ارائه آمار طبق شدند. آسیب دچار قانونیروستا روزپزشکی حدود18/9/96تا مصدوم579در نیز نفر هزاران و شدند کشته زلزله اثر در نفر

با ذهاب پل سر شهرستان تعداد این از بیشت518گردیدند. بارکشته باباجانی ثالث شهرستانهای آن از بعد و داشته را تلفات کرند23ین با(تن، 19داالهو)

دارند.قراربعدیجایگاهدرتن1باکرمانشاهوتن1باغربآباداسالمتن،16باینرشیقصرتن،

یرساختهازومسکنبهشدهواردخسارتهایمیزان

س زلزله شه12پلذهاب،ردر مسکونی واحد صورترهزار به روستایی و تخ100ی وردرصد شد حدود15یب بودند. تعمیر نیازمند مسکونی واحد هزار18هزار

کام زلزله این در مسکونی تخواحد حدودراًل به و شدند س50یب مهر مسکن میان، این مدر شد. وارد جدی خسارت نیز مسکونی واحد ورهزار ذهاب پل

شدند.ویرانبهکلیودیدندراآسیبهاینربیشتغرباسالمآبادمهرمسکن

ش سامانههای زلزله، این بردر آب، شامل حیاتی جریانهای آسیبهای متحمل گاز مخابرات، نقل، و حمل مذکور،زق، سامانههای بین در شدند. شدید تا یی

ب و آب بیشترشبکههای ارق گسترده تالشهای با ولی بود جدی بخشها این آسیبهای گرچه پذیرفتند زلزله از را تاثیر آبرین قطعی آثار مربوطه، گانهای

ب بهرو باالیی خسارت کل در ولی بود. رسیده حداقل به بینزق خسارات این میزان شد. وارد شهر چند در فاضالب و آب شبکهی و 350تا300یرساختها

شد.یبرتخدرصد70ازبیشذهابپلرسشهردرآبوفاضالبشبکهیوشدبرآوردتومانمیلیارد

یخیرتابناهایبهآسیب

س زلزله وقوع تا5پلذهاب،ربراثر شیربنای قصر در عباسی کاروانسرای و چهارقاپی خسرو، کاخ از بوداند عبارت بناها این دیدند. آسیب استان این ین،ریخی

و زرده روستای در یزدگرد تازقلعه تپه به بهعالوه، پاتاق. روستای در منیژه اریج به معروف اسالمآبادریخی در پلنگرد آتشکده و غرب گیالن شهر داخل در گ

شد.واردآسیبنیز

نجاتوامدادوضعیت

کنترم و هماهنگی (رکز امدادی عملیات اضطراEOCل حالت و باش آماده اعالم با و گردید فعال حادثه وقوع از بعد بالفاصله استان تیمهایر) تمامی به ی

ار جهت را تیمهایی استان، اضطرازعملیاتی تخلیه و نجات و جو و جست عملیات آغاز نمود. اعزام آسیبدیده، نقاط به اولیه بهریابی اضطرار حالت اعالم ی،

برقرا و کرمانشاه معین مراستانهای استانهای با کنفرانسی ویدیو ارتباط اضطرازکری اسکان عملیات آغاز کرمانشاه، استان معین و غربی و شهرستانهایری در ی

قصرشیرس و باباجانی ثالث ساعترپلذهاب، از صورت33ین اقدامات جمله از پشتیبان و معین استانهای از عملیاتی تیمهای اعزام هماهنگی و بامداد دقیقه

اصفهان، ایالم، البرز، اردبیل، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استانهای از امدادی تیمهای همچنین است. بوده لرزه زمین وقوع ساعات نخستین در گرفته

شدند.اعزاممنطقهبههمدانویزکرملرستان،کردستان،قم،قزوین،زنجان،ی،ربختیاوچهارمحال

احمر، هالل جمعیت توسط شده منتشر گزارشهای س16براساس واکنش زندهیاب،31یع،رتیم سگهای آواربردا11تیم تخصصی اسکان11ی،رتیم تیم

اضطرا9ی،راضطرا درمان مجموعرتیم در و از191ی همچنین یافتند. حضور زلزله از آسیبدیده منطقه در عملیاتی آمبوالنس،13نیروی دستگاه11دستگاه

شد.استفادهعملیاتایندرنجاتخودرویدستگاه9وکمکدارخودروی

و یابند حضور منطقه در آسیبدیده مناطق برخی در شدند موفق تنها زلزله وقوع از پس اولیه ساعات در امدادی نیروهای و احمر هالل جمعیت زلزله این در

مشا بهربا منطقه به نجات و جستجو تیمهای اعزام در آمده بوجود تاخیر به توجه با نمایند. اقدام بازماندگان نجات و جستجو به نسبت نظامی نهادهای کت
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نظیر فوردالیلی بسیج و سازماندهی ساختار نبود زلزله، از آسیبدیده گستره خصوص در اطالعرسانی در تأخیر شب، اولیه ساعات در زلزله نیروهایرخداد ی

س شهر به منتهی راههای ترافیک مهمترامدادی، و اولین محل مردم نیز، زلزله این در عملیاتی پشتیبانی مناسب ساختارهای نبود و گروهیرپلذهاب ین

تد به و نمودند آغاز را نجات و جستجو اقدامات که وربودند محلی مردم اقدامات شدند. افزوده آنها به حادثه رخداد از بعد روز صبح از امدادی تیمهای یج

شه مناطق حتی و روستاها اغلب در موثرترهمسایگان عنوان به حادثه از بعد روز صبح تا طری قابل نجات و جستجو اقدامات دلیلرین به هرچند است ح

بعض امداد و نجات جستجو، صحیح روشهای با آنها بهناآشنایی جسمی ضایعات ایجاد به میتوان جمله آن از که کرد ایجاد بازماندگان برای را مشکالتی ًا

از مصدومین صحیح آوردن بیرون عدم پایدارسازدلیل در آنها توانایی عدم و آوار ونجاتزیر جستجو نیروهای رسیدن با نمود. اشاره مصدومین وضعیت ی

وضعیت استانها، سایر نجات و تجسس نیروهای شدن اضافه با که یافت بهبود حدودی تا وضعیت البته دیده حادثه منطقه به کرمانشاه استان احمر هالل

گرفت.مطلوبیًانسبتحالت

نجاتوجستجوحوزهدرموجودمشکالتینرمهمت

شدند؛یابیزاریرزمواردحرشبهمختصرطوربهنجاتوجستجوحوزهدرموجودمشکالتینرمهمت

ار سامانه نداشتن دست در بهدلیل زلزله تلفات و خسارت میزان دقیق غیر بازتخمین مرتبط دسترس در اطالعات و آمار اطالعاتی، بانک خسارت، یابی

جمعیت؛وتأسیساتساختمانها،

؛GISوGPSشاملیرسختافزاویرافزانرمامکاناتجو،وجستعملیبرنامهنداشتناختیاردر

یت؛رمأموانجامجهتمنطقهبهآنهاهاعزامدرتأخیروآسیبدیدهتخصصینیروهایکمبود

مردمی؛نیروهایواجراییدستگاههایدیگرازوداوطلبنیروهایبسیج،سپاه،ارتش،مانندعملیاتیگروهایبینعملیاتانجامدرهماهنگینبود

نجات؛سگهایوزندهیابتجهیزاتکمبود

شب؛درنجاتوجستجوعملیاتدرتسهیلبرایروشناییامکاناتوروشناییوقربنبود

همبهنکردنکمکوهمدیگرهمسایگیدرافرادوساکنینبینقومیتیتنشهایوجود

درمانوبهداشتوضعیت

اضطرا پزشکی گرفت.رخدمات صورت پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت مراکز توسط زلزلهزده منطقه در کمکرسانی و امداد از پس ی

مشا رابطه این در نیز نظامی نیروهای امر تحت درمانی مراکز دزکتربهعالوه، از پس ساعتهایی داشتند. تیمهایریادی فراخوان زلزله، وقوع خبر یافت

زمینه، این در کرد. روبرو جدی های چالش با را درمان عملیات درمانی، مراکز برخی به شده وارد آسیبهای گرفت. صورت استان درمانی مراکز در پزشکی

س129تعداد های شهرستان در بهداشت تخرخانه کامال یا دیدند جدی آسیب غرب آباد اسالم و گله از داالهو، ثالث، ذهاب، بخشرپل همچنین شدند. یب

(رزهای خمینی امام بیمارستانهای از سهیادی شهدای آبادغرب، اسالم در قصرشیر) و ذهاب غیرسازهایرپل و سازهای جدی های آسیب یا خرابی دچار ین

با از پس وجود، این با بزشدند. و کار سر به پزشکی کادر چادرهایرگشت در و صحرایی صورت به بیمارستان حیاط در پزشکی خدمات بخش نمودن پا

تا به توجه با که تارپراکنده بود. ارائه حال در پزشکی خدمات شد، انجام مشقت با اینکار موجود تعدادریکی تزیکیف بودن اثر کم مراجعهکنندگان، یاژریاد

شما نمودند. دشوار را پزشکی خدمات ارائه رفته رویهم اولویتبندی شمارو و کرمانشاه بیمارستانهای به مجروحین از استانری بیمارستانهای به دیگر ی

چادرهای از صحرایی بیمارستانهای شدند. مستقر منطقه در سپاه و ارتش صحرایی بیمارستانهای زلزله، از پس دوم روز در شدند. منتقل تهران و مجاور

بودند.یافتهتشکیلاتوبوستعدادییاوهاللاحمرچادرهایاحمر،هاللرسیدنازپسومتفرقه

درمانوبهداشتخدماتارائهزمینهدرموجودچالشهای

شدهاند:بیانمختصربهطورآنهاازیرشماکهبودرودرروچالشهاییباهمچنانبخشاینپزشکی،خدماتارائهازنسبیرضایتوجودخالفبر
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زلزله؛ازپساولروزدرمصدومانپذیرشبرایآنهامحوطهوبیمارستانهاظرفیتکمبود

ت نمودن اجرا برای مشخص پروتکلی طرنبودن نداشتن اختیار در و مدیریاژ اضطرارح شرایط بسیاریت در بیمارستانی اساسری بر عمل و ها بیمارستان از ی

مصدومان؛طبقهبندیبرایاستانداردگههایربنبودواولیهساعتهایدرمسئوالنتشخیص

برای عاملی که شخصی خودروهای با حمل و اعضا شکستگی و فقرات ستون آسیب مانند حاد عوارض دارای و ترمایی مصدومین حمل عملیات بر نظارت نبود

بود؛آنهامضاعفآسیبدیدگی

) انتظامی نیروهای و هاللاحمر بالگردهای با مصدومان حمل موث32در پروتکل شمارفروند) و نگرفت قرار استفاده مورد آنها اولویتبندی برای یادیزیری

شدند؛منتقلدیگرشهرهایبیمارستانهایبهجزئیصدمههایباباافراداز

بود؛نمودهایجادخانوادههایشانبراینگرانیهاییاطالعرسانیزمانتاکهدیگرشهرهایبهخانوادههایشاناطالعبدونمصدومینازیرشماانتقال

شد؛مربوطهپرسنلیادزخستگیباعثساعت48مدتزمانطولدرجراحیوپزشکیکادرپیوستهعملکردونیروکمبود

پتو؛وتختواولتراسوندسیتیاسکن،وX-Rayمانندبیمارستانیتجهیزاتشدیدکمبود

مصدومین؛انتقالبرایشخصیخودروهایازاستفادهوامبوالنسکمبود

مدی نبود و هماهنگی انجام جهت درمانی مراکز بین ارتباطی سامانه مشکالترضعف که آنها بین یکپارچه درزیت مصدومان درمان و پذیرش در یادی

آورد؛بهوجودزلزلهازپسنخستروزهای

ایشان؛یادیزشمارازاستفادهامکانعدمدرنتیجهوپزشکیخدماتارائهداوطلبنیروهایازاستفدهبرنامهنبود

شما بهموقع رسیدن مانع که مسیرها بعضی در سنگین ترافیک درروجود آنها شدن تلف و مضاعف صدمه ایجاد درنتیجه و بیمارستان به مصدومین از ی

شد؛بیمارستانمسیر

شدند.بهداشتیمشکالتایجادباعثمناطقبعضیدراحشامالشهوحماموبهداشتیسرویسکمبودبیمارستان،زبالهدفعمشکالتسالم،آبکمبود

است.داشتهمصدومینبهپزشکیخدماتارائهدربهسزاییتأثیرعراق،وایرانجنگزمانازتجربهباپزشکانازیرشماحضورباال،مواردهمهوجودبا

یراضطرااسکان

اضطرا اسکان عملیات دیده، آسیب افراد اسکان جهت متولی) احمر(بهعنوان هالل جمعیت زلزله این تاخیردر با را مناطقری در روزه چند تا ساعته چند ی

تو نیز و چادر های محموله ارسال در تاخیر نمود. آغاز اولیهزمختلف روزهای در چادر جدی کمبود با مناطق برخی در بازماندگان شد باعث آن نامناسب یع

مشکالت هوا، سرمای به توجه با و شوند تنشهایزمواجه درنتیجه و شود ایجاد آنها برای البتهزیادی نمود. بروز زلزله رخداد از پس نخست روزهای در یادی

تد به زلزله رخداد از روز چند گذشت از دربعد به موفق دیدگان آسیب اغلب و یافت سامان وضعیت این اضطراریج اسکان بحث در شدند. چادر یریافت

تعداد و بود توجه قابل نیز مردمی های توزکمک نحوه البته میشد. فرستاده زلزلهزده مناطق به مردم توسط چادر وزیادی نبود مناسب چندان اقالم این یع

آذرماه پنجم روز تا رسید. می واقعی نیازمندان دست به تو94حدود1396کمتر دیده آسیب منطقه ساکنین بین در چادر میزانزهزار این از که بود شده یع

و84 دولت توسط چادر در10هزار ذیربط مراجع توسط شده ارائه مختلف آمارهای براساس که درحالیست این بودند. شده تامین مردم توسط نیز چادر هزار

بین محدود اثر57تا33این در منازلشان که شود می افرادی به مربوط حدودی تا آمار این تفاوت بودند. گرفته قرار زلزله تاثیر تحت نحوی به خانوار هزار

تفاوت نمایند. استفاده احمر هالل امدادی اقالم و چادر از اند داده ترجیح زلزله از ترس سبب به ولی است، ندیده چندانی آسیب توززلزله چادر آمار یعزیاد

ارد زلزله، از دیده آسیب مناطق برخی در است. تسهیالت این از سودجویان برخی های استفاده سوء بیانگر زلزله تاثیر تحت افراد تعداد با هاییوشده گاه

کنار در یا راهها مجاورت در را چادرهایشان که داشتند تالش مردم اغلب واقع در نگرفت. قرار محلی مردم استقبال مورد چندان که شد ایجاد بازماندگان برای

بزمنا خود آسیبدیده کنند؛رل بازپا داشتند اعتقاد لذا بودند. طلب فرصت افراد توسط خود آسیبدیده های خانه از اموال غارت نگران بازماندگان اغلب یرا
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من مجاورت در چادر تزنصب با کردند می احساس مردم همچنین داشت. خواهند را خود اموال از حفاظت امکان منارلها اردزک در سکونت و خود هاول گاه

داد.خواهنددستازرادولتیهایکمکبهدسترسیامکان

یراضطرااسکانتأمینزمینهدرموجودچالشهای

تالشهای اضطرازبرخالف اسکان ساماندهی برای مسئوالن و مردم توسط که چالشریادی همچنان شد، انجام زلزله رخداد از بعد اولیه روزهای طی در ی

نمود؛خالصهیرزموارددرمیتوانراآنهاینرمهمتکهشدمشاهدهحوزهایندرهایی

انجامید؛چادرناعادالنهیعزتوبهکهنیازموردامکاناتوچادریعزتودرموجودناهماهنگیهای

چادر؛ازبیبهرهافرادازیرشمابودنپناهرسبیمقابلدروهواسرمایوجود

نبودند؛مناسبیزپاییسردهوایبارویاروییبرایکهیحیرتفومسافرتیچادرهایدربازماندگانازیرشماسکونت

چادر؛یافتردجهتآسیبدیدهمناطقبهاطرافشهرهایازسودجوافرادهجوم

زلزله؛وقوعازپساولیهروزهایدرآبباالیکدورتوبهداشتیوسالمآبکمبود

در مشکل ایجاد و چادرها ساکنین برای خطر ایجاد و سبز فضاهای و بلوارها ترددف پر معابر و خیابانها کنار در چادرها استقرار محلهای نامناسب جانمایی

نقلیه؛وسایلرفتوآمد

چادرها؛ساکنینبرایحمامودستشوییتوجهقابلکمبود

قطع دلیل به داشت دنبال به را سوختی و خفگی خطرات که چادرها درون کردن گرم برای گاز کپسول و والور چراغ مانند نامناسب گرمکننده وسایل از استفاده

اول.روزهایدرقربانشعابیانرج

اضطرا اسکان زمینه در که مثبتی نکات یادشده، چالشهای وجود باربا وسایل و اسباب استقار از بودند عبارت شدند مشاهده بعضیزی نزدیکی در کودکان ی

تأثی جهت چادرها برگذاراز تأمین چادرها، نزدیکی در رایگان تلفنهای استقرار و تأمین کودکان، روحیه بر وری زلزله از پس روز چندین در چادرها برای ق

آبیعزتوایستگاههایاستقرار

یراضطرااقالمیعزتووتأمین

از بعد اولیه ساعتهای زلزله،رطی و26خداد امدادی پتوی تخته مناطق10هزار به امدادرسانی برای هاللاحمر جمعیت طرف از امدادی چادر دستگاه هزار

خی نهادهای و سرشناس افراد کمک درخواست و ها رسانه در زلزله این اخبار انعکاس از پس شد. ارسال زده آسیبرزلزله به رسانی کمک برای دولتی و یه

مقدار زلزله، سرازدیدگان منطقه به مردمی های کمک سازمانهازیادی و مردم توسط نیز توجهی قابل نقدی های کمک جنسی، های کمک بر عالوه شد. یر

جمعآو زلزلهزدگان به کمک توربرای البته شد. مشکالتزی با زلزله از پس اولیه روزهای در کاالها توزیع شیوه به نسبت مردم بیشتر و بود همراه کاالزیادی یع

یافت.بهبوداندکیوضعیتامدادیاقالمهایدفترچهیعزتوواولروزهایازگذارازپسامابودند.ناراضیوگمرسرد

است:شدهگفتهادامهدرمختصربهطورموجودچالشهایعمدهکهشدشناختهپلذهابرسزلزلهمواردینرچالشبرانگیزتجزواقالمیعزتو

مختلف؛گروههایتوسطیعزتودریرخودمحووجودوگروههابیندرمصرفیاقالموکاالیعزتوفرآینددرضعیفهماهنگی

سودجویان؛توسطشدهیعزتواقالمازیربسیایافتردبرابردروواقعینیازمندانازیرشمابیبهرهبودندرنتیجهوناعادالنهیعزتو

غیره.وغذاگرمایشی،لوازمی،راضطراپناهرسازمحرومیتلحظازبازماندگانبرایسختیایجادوچادرمانندیرضرواقالمدیرهنگامیعزتو

بازماندگان؛نیازمورداقالمورودازراهزناننمودنیرگیوجل

آنها؛شدنتلفوماندنبیمصرفنتیجهدرومصرفیاقالمبعضینادرستبستهبندی

بازماندگان؛درنارضایتیایجاداقالموکاالیعزتودراشخاصروانیوضعیتوشئوناتنشدنرعایت
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آنها؛رفتنبینازویافتیرداقالموکاالبستههایازیربسیانادرستیرنگهداوبازهایمکاندرنمودندپو

بهداشتی؛وشربآبنگهداشتوبرداشتامکاناتوظرفنبودوآننامناسبیعزتوآب،کمبود

واقعی؛نیازهایازناصحیحاطالعرسانیدلیلبهنبودندمتناسبمردمنیازهایباکهاقالمیورود

ترافیکوازدحامایجادومنطقهدرمختلفیعکنندگانزتوحضورنتیجهدروکمکهایعزتووکسببرایدولتینهادهایبهکماعتمادی

س مهمترزلزله گذاشت. جای بر را خود ورانی و جانی کالبدی، ویرانیهای ذهاب زلزلهرپل وقوع محدوده در گسترده مالی و جانی آسیبهای بروز عوامل ین

گذا تاثیر و منطقه عمومی فقر و ضعیف مالی وضعیت شامل کلیدی پارامترهای وجود در میشوند مکانگرخالصه بر عالوه ساز و ساخت فرهنگ بر ینیزی

شد زلزله این آثار رویهمرفته و تلفات و خسارتها تشدید باعث که شرایطی دیگر، طرف از کشور. فعال گسلهای نزدیکی در روستاها و شهرها نمودن

ط نبود به انتفاعیربرمیگردد غیر نهادهای اجرایی، دستگاههای بین ضعیف هماهنگی ملی، و محلی سطح در طبیعی سوانح و زلزله وقوع برابر در عملیاتی ح

کشو و منطقهای محلی، سطوح در ضعیف آمادگی ثمنها، بسیارو کنار در و ضعیف امدادی خود و مقابله فرهنگ و آموزش سطح شامل کالنری عوامل از ی

استرات کالنژو سطح در ایران کشور واکنشدهی روش و دیدگاه گفت جرأت به میتوان کشور، در اینچنین بالیای دیگر و زلزلهها رخددادن به توجه با یک.

در وقوع از پس عالج سنتی: شکل به رویکرد بروز همچنان، مشابه، مشخصات با بالهایی تکرار به توجه با و است وقوع از پس پاسخدهی نوع از همچنان

شود.ایجادوقوعازپیشعالجبهتبدیلورویهایندرتوجهقابلیرتغییاستالزموداردوجودکشوردرسوانحبابرخورد

پایان:در

ُمردنددیوارهاِکتتکآجربهآجر

ُمردندبیدارهاهمهوشهریکخوابید

افتادگهاربتمامویدزلرپاییز

ُمردندآوارهادلدردرختانحتی

دادندجانیکبارهیکبهیکیزانزعشبآن

ُمردندبارهااماانگارهازندهاین

شهرازچیزهیچنماندهباقیخاطرهجز

ُمردندبازارهاهاکافهخیابان،،کوچه

آیا؟میشوددرمانماندهدلدرکهزخمی

ُمردندبیمارهااینچنین،نداردامکان

نیستکموطناشکازپرچشمانتعداد

ُمردندآمارهااینطبقلبخندهایم

کرمانشاهی]عکاسبیات،ونوس[تصاویر:

پیامانتهای
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)۲۰:۴۲-۹۹/۰۸/۲۳(عمرانیعملیاتتاکروناویروسبامقابلهیزدیرفرماندااقداماتبرخی

فرماندا اقدامات مدیربرخی از گذشت که ای هفته در یزد پیشگیری همکاریت و ها آرامستان بر نظارت و یزد شهرستان در عمرانی عملیات اجرای تا کرونا ویروس با مقابله و بسیجری ی
خوانید.میرامسئوالنبامحالتساکنانو

خب گزارش محمدرستگارگزاربه سید یزد، موج برنامهری اداره رییس اتفاق به یزد فرماندار فرماندازیری اقتصادی امور هماهنگی و سازمانری رئیس و یزد ی

کل مدیر با نشستی در همچنین کرد بازدید تطهیر ساختمان و عمرانی های پروژه از قانونیآرامستان هایپزشکی بیمارستان ومسئولین رؤسا ، یزد استان

شد.بررسییزدکروناییامواتبامرتبطومسائلدفنجوازمشکالتیزدیرفرمانداوالیتسالندرآرامستانهاسازمانرییسوشهرستان

رستگا محمد سید بازدید این حاشیه دردر بی زحمات از دارندری فعالیت کرونایی متوفیان تغسیل امر در که جهادگر طلبه خواهران و برادران مخلصانه و یغ

آورد.عملبهتقدیر

خلدب یعنی یزد شهر اصلی آرامستان در باشد شده قید کرونا آنها فوت علت که افرادی تمام کرد: اعالم یزد اگررفرماندار حتی و شوند می سپرده خاک به ین

شوند.سپردهخاکبهینرخلدبیعنییزدشهراصلیآرامستاندربایدباشندیزدشهرستانروستاهایبهمربوط

کرد.تکذیبیزدشهراصلیآرامستانازغیرآرامستانهایازبعضیدرراکروناییامواتیرخاکسپاوی

شد.دنبالیزدیرفرماندادریزدیزکرمبخشروستاهایعمرانیهایپروژهاجرایهمچنین

شد.یریدارخشوندقرنطینهخانهدربایدکهبیمارانیجهتسازنژاکسیدستگاهدوچ،رزاخیرانکمکبااست:ذکربهالزم

فرماندا عمومی زارروابط امامجمعه کرد: اعالم یزد خیری ارزشمند اقدام از قدردانی با زارچ اکسیرین دستگاه دو گفت: بالغبرژچ ارزش با ساز میلیون600ن

خیر توسط خریال خیریدارین موسسه به مراجعه با میتوانند پزشک مجوز با شوند قرنطینه خانه در باید که بیمارانی و شد زاری (ع) جواداالئمه اینریه از چ

کنند.استفادهدستگاه

پیشگی نشست یکمین و پیشگیرسی محور محله برنامه اجرای موضوع با یزد شهرستان کرونا ویروس با مقابله و بیماری با مقابله و درری محالت در کرونا ی

گزارشد.رببسیجمقاومتهایحوزهفرماندهانومناطقهاییرشهردامدیرانحضوربایزدیرفرمانداوالیتسالن

رستگا محمد همکارسید کرونا با مقابله در ها وخانواده ها خانه برنامه این در کرد: بیان دستگاهایری کمک با بسیج و بهداشت مراکز و داشت خواهند ی

شود.میاجراییهاومحالتخانوادهیر،همکامحلهبسیجعنوانتحتونظارتمراقبت،حمایتاصلیمحورسهدرمحالتوساکنانمربوطه

دا شهرستان سطح در که ودرمانی بهداشتی مراکز کمک وبه کنیم هوشیار کرونا با مقابله در را ها خانواده کنیم تالش باید برنامه این اجرای با گفت: یمروی

شویم.ویروسانتقالزنجیرهقطعباعثتاکردهعملدرستکرونابامقابلهدربتوانیم

شد.گزارربماهآبان20مردمیگزارشاتوشکایاتیافتردطیمتخلفواحدهایپلمپوکروناکرمشتگشتهمچنین
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