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مازندپیامیخبرپایگاه۱
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ستادیاخبار

)۱۰:۱۰-۹۹/۰۹/۰۵(قانونیپزشکیبهنزاعمراجعهکنندگانآماردرصد2.2کاهش

داد.خبرامسالماهههفتدرسازماناینبهنزاعکنندگانمراجعهآماردرصدی2.2کاهشازقانونیپزشکیسازمان

سازمان ایسنا، گزارش قانونیبه جاپزشکی سال ماهه هفت در که کرد و379یراعالم مراکز354هزار به نزاع قانونیمصدوم کردندپزشکی مراجعه کشور

است.داشتهکاهشدرصد2.2بود،نفر768وهزار387کنندگانمراجعهشمارهکهقبلسالمشابهمدتدررقماینکه

مراکز به نزاع مراجعین کل از مدت این قانونیدر و261پزشکی و255هزار مرد و118نفر بازنفر99هزار تهران استان مدت این در همچنین بودند. 59ن

و با91هزار رضوی خراسان و32، با661هزار شرقی آذربایجان و27و بیشت42هزار بارنفر بوشهر های استان و با2165ین ایالم هرم2235، بازو 2530گان

اند.داشتهرانزاعمراجعینآمارینرکمتمراجعه،نفر

جا سال مهرماه نیزردر و48ی مراکز954هزار به قانونینفر قبلپزشکی سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که کردند مراجعه شده2.6کشور کمتر درصد

است.

پیامانتهای

آنالین،ایرانیرخبپایگاهملی/آرمانحمایت،شروع،ایرانی،توسعهیزد،آفتابروزنامهخبرنگاران/باشگاهسیما،وصداایرنا،تسنیم،پانا،برنا،یرگزارخبدیگر:منابع
ایرانی-آنالینتوسعهآنالین،یرساالمردمانتخاب،بولتن،آنالین،اتحاد

)۱۱:۰۶-۹۹/۰۹/۰۵(گذشتهسالازمتفاوتترامسالزمستان

دا تاکید بود. خواهد گذشته سال از متفاوتتر امسال زمستان جوی، شرایط به توجه با گفت: ناجا راهور پلیس غیرضروررئیس سفرهای از هموطنان یریم

کنند.اجتناب

خب پایگاه گزارش طربه اجرای هماهنگی کمیته جلسه یکمین و هفتاد سبزالبرز، راهداری سازمان از اعم مرتبط های سازمان حضور با ترافیکی ویژه های ی،رح

شدگزارربپلیساینجلساتسالندرناجاراهورپلیسرئیسهادیانفرسیدکمالسرداریاستربه…وهواشناسیاحمر،هاللاورژانس،

ط اجرای در پلیس با مسئول های دستگاه هماهنگی پیرامون را نکاتی ابتدا ناجا راهور پلیس جانشین حسینی تیمور سردار جلسه این سالردر زمستانه ح

کردند.یحرتشراگذشتهسالتصادفاتعللوهاکاستیوضعفنقاطبرخیودادندقراربررسیوبحثموردیرجا

ه جلسه در حاضر های سازمان نمایندگان مطرهمچنین را خود حوزه به مربوط مسائل و نکات جداگانه، طرکدام اجرای برای را خود آمادگی و ترافیکیرح ح

کردند.اعالمرایرجاسالزمستان

داشت: اظهار جلسه این در هادیانفر و236سردار هزار و جاده کیلومتر دا147هزار محدودسارشهر مرحله چندمین در دستگاهها تمامی که جادههایزیم ی

اند.کردهفعالیتوبودهکارپایکروناشرایطدرکشور
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آخ در چون بود، خواهد گذشته سال از متفاوتتر امسال زمستان جوی، شرایط به توجه با گفت: ناجا راهور پلیس قسمتهایررئیس در پاییز فصل ماه ین

میکنیم.تجربهرازمستانکشور،شمالی

دا تاکید همچنان افزود: غیرضروروی سفرهای از هموطنان ناریم اما کنند، اجتناب ایمنیوی و است تردد حال در جادهها در همچنان عمومی نقل و حمل گان

شود.گرفتهجدیبایدآنها

و دستور به تاکنون داشت: اظهار هادیانفر شهرسازسردار و راه محترم بازسازیر و ترمیم کشور پرخطر نقطه یکصد نیززی اتوبوسها تردد برای و است شده ی

شود.یابیزاراتوبوسهاتمامیفنیمعاینهزمستان،ترافیکیحرطرسیدنفراازقبلباید

شهردا تمام به نامساعد جوی شرایط به توجه با افزود: ناجا راهور پلیس معابرررئیس و نشویم غافلگیر معابر برخی در گذشته مانند که میکنیم اعالم یها

نمایند.محیامناطقتمامیدرماسههایکیسهجانماییوموقعبهپاشینمکوشنبابرفبارشبرایرایرشه

بسیا در را اصلی معابر و داشتیم ها حوزه از برخی در سختی شرایط ما گذشته سال گفت: هادیانفر برایرسردار اتفاقی تا کردیم مسدود کشور مسیرهای از ی

مامورهموطنان خاص، شرایط در تا باشند همراه هم با دستگاهها تمام که باشد گونهای به شرایط باید امسال ندهد؛ کمترخ با را خود انجامریت آسیب ین

دهند.

تص بیشتروی جادهها در اما است، خسارت به منجر شهرها در تصادفات اکثر کرد: گزارشریح اساس بر و میشود گزارش فوتی و جرحی نوع از تصادفات ین

قانونیسازمان کاهشپزشکی سال اول ماهه شش در و داشتیم را تصادفات کاهش ما متوالی سال دو از بعد گذشته برون15سال جانباختگان درصدی

است.بودهدرصد35خصوصدراینکرونایربیماتاثیروکردیمثبترایرشه

شد.گزارشتصادفاتکاهشدرصد11.3زمستاندرگذشتهسالگفت:ناجاراهورپلیسرئیس

بیشت به اشاره با استروی آنان انتقال نحوه ها، فوتی اصلی دالیل از یکی تصادفات در افزود: است، مصدومان انتقال نحوه دلیل به فوتی تصادفات عامل ین

اجازه باشد نامساعد جوی شرایط اگر چند هر دهیم. کاهش را درمانی نیروهای توسط حادثه محل به رسیدن زمان که کنیم بینی پیش را شرایطی باید لذا

نزدیکت که کنیم تعبیه گونهای به را احمر هالل و امداد اورژانس، پلیس، استقرار محلهای باید لذا ندارد. وجود امدادرسانی برای نیز بالگرد موقعیترپرواز ین

کنیم.رسیدگیحادثهبهیعرسجادهدرچهوشهردرچهافتاداتفاقینکردهخداییاگرکهباشیمداشتهرااحتمالیحوادثمحلبه

تعداد افزود: ناجا راهور پلیس دازرئیس خیز حادثه گردنههای اهمیتریادی هموطنانمان تردد و گردنهها وضعیت بهبود برای باید نیز رابطه همین در که یم

تقربیشت شویم، قائل سازمان33ًایبری نظارت و است سرنشینان همه توسط ایمنی کمربند نبستن خاطر به جادهای تصادفات متوفیان و مجروحین درصد

شرراهدا و توسطری ایمنی کمربند از استفاده فرهنگ و ها جاده در موضوع براین پلیس نظارت همچنین و ایمنی کمربند از استفاده بر نقل و حمل های کت

شود.خسارتیتصادفاتنوعازدادخراگرتصادفیونمودیرگیوجلهموطنانمانفوتازدرصد70میتوانسرنشینان،

باید لذا است گذشته سال از سختتر و سردتر ما زمستان امسال کرد: خاطرنشان امسال زمستان برای هواشناسی گزارش به اشاره با پایان در هادیانفر سردار

گیرد.قرارمدنظربایدکهاستمهمیموضوعهایازیکیهموطنانترددمسیرهایوراههاازمراقبتونشویمغافلگیرتاباشیمداشتهکافیآمادگی

بانکخودرویرخبپایگاهدیگر:منابع

گذشتهسالازمتفاوتترامسالمستانزلبرز:اسبز|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۲۹-۹۹/۰۹/۰۵(استایمنیکمربندنبستنعلتبهفوتیهاومجروحاندرصد33ماه/آذر20اززمستانترافیکیحرطآغاز

ط اینکه اعالم با ناجا راهور پلیس ازررئیس زمستان ترافیکی حدود20ح گفت: میشود، آغاز ماه تمام33آذر توسط ایمنی کمربند نبستن علت به فوتیها و مجروحان از درصد
است.خودروسرنشینانهای

خب گزارش جمعرگزاربه در خدماتی، و امدادی دستگاههای هماهنگی جلسه حاشیه در امروز صبح ناجا راهور پلیس رئیس هادیانفر سیدکمال سردار فارس، ی

متفاوتت زمستان اخیر بارشهای و جوی شرایط به توجه با کرد: اظهار دارخبرنگاران، گذشته سال به نسبت راری زمستان کشور، شمالی استانهای در و یم

کردیم.تجربه

شهرسا و راه وزارت هماهنگی با گفت: وزوی دستور و طزی آغاز از قبل و ترمیم کشور در خطر پر نقطه یکصد اتوبوسهاریر، فنی معاینه زمستان ترافیکی ح

شد.خواهدیابیزار

اینکه بیان با ناجا راهور پلیس و236رئیس جاده کیلومتر دا147هزار تصرشهر شهرداریم، تمامی به نامساعد جوی شرایط به توجه با کرد: اعالمریح یها

دهند.قراررانمکوشنماسه،کیسههایشهرها،نقاطتمامیدروکنندیزپاکسابرفبارشزماندریرشهمعابرگذشته،مانندکهکردیم

ج همراه جادهها در اما بود خسارتی شهرها در تصادفها اکثر کرد: اضافه و داشته تصادفات به اشارهای هادیانفر بررسردار و میشد گزارش فوتی یا و ح

داشت.کاهشدرصد15فوتیهاومجروحانآمارسال،نخستماهه6دروبودیمروبهروتصادفاتکاهشباگذشتهسالقانونی،پزشکیاعالماساس

استمصدومانانتقالنحوهتصادفاتدرفوتیهادالیلازیکی

م علتهای از یکی تصادفات در کرد: عنوان است، مصدومان انتقال نحوه جادهای، تصادفات در فوتیها دالیل از یکی اینکه بیان با انتقالروی نحوه گ،

پلیس، جمله از امدادی نیروهای میشود، محدود بالگرد از استفاده هوا، بودن نامساعد شرایط وجود و زمستان فصل در اینکه به توجه با و است مصدومان

حوادث به موقع به و باشند نزدیک میآید، وجود به محلها آن در تصادفات عمده که خطر پر محلهای به تا کنند پیدا استقرار نحوی به احمر هالل اورژانس،

کنند.امدادرسانیرانندگی

حدود افزود: ناجا راهور پلیس خودروها33رئیس سرنشینانهای تمامی متأسفانه که است ایمنی کمربند از استفاده عدم علت به فوتیها و مجروحان درصد

نمیکنند.استفادهخودروکمربندازهمچنان

ط در کرد: خاطرنشان هادیانفر زمستانرسردار ترافیکی خواهند99ح حضور خود خدمات ارائه برای ما همکاران گردنهها خصوص به محورها تمامی در ،

باشند.ارتباطدرمابا110شمارهبامیتوانندیرضرومواقعدرهموطنانوداشت

نارنجیوقرمزشهرهاینقاطدرمأمور181وهزاریکاستقرار

نارنجی و قرمز وضعیت با شهرها در تردد محدودیتهای دستورالعمل ابالغ از پس کرد: اظهار و اشاره نارنجی و قرمز شهرهای در راهور پلیس استقرار به وی

شدند.مستقرنارنجیوقرمزشهرهایخروجیوورودیمبادیازنقطه118وهزاریکدرهمکارانماه،آذرابتدایاز

از بیش اینکه به توجه با و هستیم تردد کاهش شاهد محورها تمامی در کرد: اضافه ناجا راهور پلیس در35رئیس دارند، تردد کشور در نقلیه وسیله میلیون

کردند.یافتردلسانیتذکرخودروهزار156گذشتهروزهای

شدندیمهرجخودروهزار5

شد.قطعکروناویروسزنجیرهتاارائهراخودخدماتدرمانکادرکناردروهستندمستقرجادهوشهرهادرمأمورهزار7ازبیشکرد:عنوانهادیانفرسردار

شدند.یمهرجترددمحدودیتهایعدمعلتبهخودروهزار5حدودواستشدهکمترشهرهادیگرواصفهانیز،رتبمشهد،شهرهایدرترددافزود:وی

ت ناجا راهور پلیس داأرئیس درخواست هموطنان از و است نشده گزارش پلیس با مردم تنش بر مبنی گزارشی لحظه این تا کرد: مأمورانرکید با تا یم
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شود.قطعکروناویروسزنجیرهتاکنیمکمکهمهوباشندداشتهراالزمیرهمکا

نسبت را خود خدمات خدماتی، و امدادی دستگاههای تمامی است، حاکم کشور در که خاصی شرایط به توجه با شد مقرر نشست این در فارس، گزارش به

دهند.افزایشگذشتهسالهایبه

س/پ/67029پیام/انتهای

تهراناقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع
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و سههزار شهروند/ مون761روزنامه گاز با مسمومیت دلیل به را خود جان سال پنج مدت در دادند.ونفر دست از وز932کسیدکربن دوهزار و مرد829ن

گا قربانیان تعداد هستند. سالها این خاموش قاتل سالزقربانیان از بیشت98تا94ی است. بوده همراه فرازونشیب گاربا مسمومیتهای تلفات درزین ی

با95سال خورد، کمت836رقم مرکشته؛ آمار گارین سالزگهای به ساله، پنج زمانی بازه این در سال94ی این در نامرئی قاتل این قربانیان دارد. اختصاص

بودند.نفر626

سال کشتههای سالهای94تعداد با مقایسه گا98و95،96،97در تلفات آمار اما است، بیصدازپایین و آرام که جانهایی باالست. بسیار کشورمان در ی

م این بیمباالتی، و غفلت میشوند. همرستانده امسال نخست ماه هفت در میزند. رقم را خاموش گا291گهای کشتههای تعداد به افزودهزنفر کشور ی

م سالرشدند. مشابه زمان به نسبت که سال98،19گهایی نخست ماه هفت در خاموش، جانی قربانیان تعداد حالی در است. یافته افزایش رشد99درصد

است.نرسیدهپایانبهسالهنوزکهداشتهاند

آما مونرمقایسه گاز با مسمومیت از ناشی تلفات تعداد سال، دوم ماهه شش که میدهد نشان گذشته سالهای موی آمار برابر دو از بیش گهایرکسیدکربن

سازمانزگا آمار است. سال نخست نیمه قانونیی تلفاتپزشکی از هم گا70کشور مسمومیتهای استفادهزدرصدی دارد. حکایت سال هر دوم نیمه در ی

کا به در ایمنی نکات به بیتوجهی و سرما فصل شروع با گرمایشی وسایل از مرگیرنادرست آمار وسایل، این درحالیری این میدهد. افزایش را خاموش گهای

بهکا در دقت که سرگیراست محیطهای مناسب تهویه و گرمایشی وسایل از درست استفاده و حدری تا مزپوشیده از اینریادی با مسمومیت از ناشی گومیر

میکاهد.گاز

سال5دریزگاتلفاتینرکمت

سال در گاز کشتههای تعداد نفر که94ششصدوبیستوشش قربانیانی وزنفرشان144بود. همیشه482ن مثل تهران اما بودند، مرد بارنفرشان بود کورددار

سال١٤١ که لیستی آن در سوی94کشته. قانونیاز باپزشکی داشت، قرار دوم رتبه در خراسانرضوی شد، با٥٨منتشر اصفهان و ردیف٥٢کشته در قربانی

هرم و سیستانوبلوچستان مزسوم. استان و نفر یک با کدام هر مونزکرگان گاز کشتههای لیست انتهای در که بودند استانهایی نفر، دو با قراروی کسیدکربن

داشتند.

95سالتکاندهندهآمار

سال که بود عددی قربانی ش95هشتصدوسیوشش را همه سال این در کشتهها سیر رسید. ثبت کرد؛وبه وز٢١٦که سال٦٢٠ن در م95مرد این گرقربانی

استایمنیکمربندنبستنعلتبهفوتیهاومجروحانصددر33ماه/آذر20ازمستانزافیکیترحطرآغازس:فار|خبرخبرادامهادامه
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هم باز تهران شدند. بود،رخاموش آمار210کورددار پایتخت؛ در قانونیکشته مپزشکی صعودی سیر سال آن باردر آذربایجانشرقی میداد. نشان را گاز با گ

با٥٨ اصفهان استان و سال٥٧نفر در اما بوشهر بودند. گرفته قرار بعدی رتبههای در م95نفر بدون استانی نداشت. کشتهای خراسانجنوبیرهیچ خاموش. گ

دادند.اختصاصخودبهراگهارماینآمارینرکمتقربانی5و4باترتیببهکدامهرگانزهرمو

کشتههاتعدادچشمگیرکاهش

سال در کشته م٩٦هفتصدوشصتوشش توجه قابل کاهش سالراز به نسبت که عددی داد. خبر سال آن در خاموش م95گهای بود. شده خاموشرکمتر گ

وز202جان با564ن داشت، قرار آمار این لیست سر تهران باز گرفت. کشور در را سال١٩١مرد در که سومی رتبه از سال آن اما اصفهان آن57با95کشته؛ از کشته

گا کشتههای افزایش با بود، کرده بهزخود آذربایجانشرقی٦٧یاش استانهای اما بودند، کرده پیدا افزایش قربانیان استان این در کرد. صعود دوم رتبه به نفر

با خراسانرضوی سال٤٧و یعنی قبل سال در که آذربایجانشرقی گرفتند. قرار سوم رتبه در هرم95،58قربانی ایالم، داشت. جایگاهزکشته در بوشهر و گان

گرفتند.قراراستانهاینرکمقربانیت

یزگاقربانیینرکمتباگانزهرم

سال در گاز قربانیان نفر و573بودند.97هفتصدوچهلونه باز176مرد تهران با168ن. خراسانرضوی آن از پس و اول رتبه با61نفر البرز گزارش59و مورد

کمت گرفتند. قرار بعدی رتبههای در مرفوتی میزان کمترین نفر دو با یزد که شد اعالم ایران گرمسیر استانهای از انتظارات طبق هم زمینه این در ورگومیر ین

دادند.اختصاصخودبهراآماراینبعدیردههاینفرچهارباگانزهرموسهباسیستانوبلوچستان

کوردداررِنتهرا

سال35اما98سال کشتههای تعداد به شد.97کشته سال784افزوده در آمار این درحالیکه باختند. جان گذشته سال در بود.97،749نفر شده اعالم نفر

بودند.نزنفر194ومردکسیدکربنومونگازبامسمومیتازناشیمتوفیانازنفر590آمار،اینبراساسمیداد.نشانرادرصدی5افزایشکهیرآما

با ترتیب به اصفهان و فارس تهران، استانهای بیشت62و136،69همچنین هرمرنفر استانهای و بازین بوشهر و ایالم و کشته چهار با کمت6گان ینرقربانی

داشتند.98سالدرراکسیدکربنومونگازبامسمومیتازناشیگرمآمار

ماه7دریزگاقربانیاندرصدی19رشد

و گذشته سال از ماه هفت است. نرسیده پایان به هنوز امسال مون291اما گاز با مسمومیت اثر بر را خود جان مدت این در دادهاند.ونفر دست از کسیدکربن

م گارتعداد آمارزگهای که گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در حدود245ی میداد، نشان را با19نفر مسمومیت تلفات کل از است. داشته افزایش درصد

بودند.نزنفر72ومردنفر219امسال،ماهههفتدرگاز

با تهران استانهای مدت این در گا50همچنین کشتههای نخست جایگاه در همچنان بازقربانی آذربایجانشرقی دارد. قرار با22ی فارس بیشت19و ینرفوتی

م و خراسانرضوی البرز، استانهای دادهاند. اختصاص خود به را گاز این با مسمومیت تلفات بازکرآمار کدام هر نیز مسمومیت18ی آمار بعدی رتبه در فوتی

مون گاز گاوبا تلفات موجود، آمارهای براساس که است درحالی این گرفتهاند. قرار اززکسیدکربن کمتر استانها سایر در استانها15گرفتگی از تعدادی در و نفر

است.شدهگزارشصفرنیز

خاموشگهایرمتلفاتخطرزنگ

م گاررشد مزگهای است. درآورده صدا به را خطر زنگ گذشته ماهه هفت در روندری زمستان فصل در بهویژه و سال دوم نیمه در میشود گفته که گهایی

است.سالهردومنیمهبهمربوطگازبامسمومیتتلفاتدرصد70ازبیشمیدهدنشانکشورقانونیپزشکیسازمانآمارهایمیگیرد.خودبهصعودی

مون گاز با مسمومیت قربانیان موتعداد میانگین که است درست باالست. کشورمان در سالرکسیدکربن از آمار700عدد94گومیر اما میدهد، نشان را

م پرتگاه تا که مسمومی هزار هزاران حرفهاست. این از بیش ماجرارمسمومیتها دیگر تلخ حقیقت اما میمانند. زنده معجزهوار اما میروند، پیش گ

ستاندجان761وارهز3خاموشِیجانخبر:ینآخر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۹/۰۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



مغ شدید گزصدمات عمر پایان تا گاهی که مسمومانی است. خاموش قاتل این چنگال از فرار از پس عصبی و وری ذهنی مشکالت همچون عوارضی یبانگیر

بود.خواهنداندامفلجشدن

بیما این به مردم توجه و کرونا ویروس مرگسترش روبهافزایش آمار از که شده باعث درری همچنان مهلک گاز این درحالیکه شویم، غافل خاموش گهای

میگیرد.قربانیواستکمین

اکسی کاهش اثر بر گرمایشیژمسمومیت وسایل کافی ایمنی به توجهنکردن و بیاحتیاطی همچنین میافتد. اتفاق گرفتهایم، قرار آن در که محیطی در ن

شود.گرمحتیوکسیدکربنومونگازبامسمومیتبهمنجرمیتواند

بپیوندیدخبر»ینر«آخاینستاگرامیپیجبه

instagram.com/akharinkhabar
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)۱۷:۱۴-۹۹/۰۹/۰۵(استشدهتشدیدگرانیوکرونابازنانعلیهخشونت

گی همه دوران در نشینی خانه گفت: خشونت، مقابل در زنان از حمایت برای قانونی خالءهای به اشاره با اهواز چمران شهید دانشگاه علمی هیات عضو - ایرنا - اضافهراهواز به کرونا ی
است.شدهزنانعلیهخشونتویژهبهخانگیخشونتتشدیدبهمنجراقتصادی،بدمشکالت

ط نتایج اساس استانها،ربر در خشونت شیوع ملی د۶۶ح زندگی ابتدای از کشور استانهای مراکز در زنان از بوالهردرصد جعفر دکتر هستند. خشونت یرگیر

رفتا علوم دانشکده سابق رییس و خشنترروانپزشک عنوان به زنان علیه خشونت مصداقهای در اهواز مطالعات این در است: گفته روان، سالمت و ینری

میشود.عضونقصیاوقتلبهمنجرگاهکهخشونتهاییاست.شدهشناختهشهر

سرشمارآخ در خوزستان جمعیتی آمار سالرین از۱۳۹۵ی از نیمی حدود را زنان جمعیت که۴.۷، میدهد نشان استان این جمعیت نفر درصد۴۹میلیون

رتبه استان این هستند. ساکن شهرها داراست.رکشو۱۷در زنان جمعیت نظر از را آذ۲۵ی پنجم (برابر سال هر خشونترنوامبر منع جهانی روز عنوان به (

زنان کیفرنامگذاعلیه حقوق استاد و اهواز چمران شهید دانشگاه علمی هیات عضو جنتمکان آقایی حسین دکتر با مناسبت همین به شدهاست. وجرمری ی

است.شدهانجامگوییوگفتزنان،علیهخانگیخشونتدربارهشناسی،

آزا خانگی لحاظرخشونت از خانه قوی اعضای توسط که است خانه(ی ساکن ضعیف اعضای علیه اجتماعی) ابهت ثروت، ازرقدرت، نوع این میدهد. خ

نیست.خاصیمنطقهیاکشوربهمتعلقوشدهفراگیرجهانتمامدرکهاست،یرسالمندآزاویرکودکآزای،رهمسرآزاشاملخشونت

همهگی است: معتقد اهواز چمران شهید دانشگاه علمی هیات عضو بیماراین این میکند؛ فروپاشی دچار را خانوادهها جمله از چیز همه کرونا برری عالوه ی

، اقتصاد و گذاشته،آموزش تاثیر شدت به نیز خانوادهها است.بر آن مهم تبعات از یکی خشونت افزایش خانهنشینیکه افزود: جنتمکان آقایی

افراد است، داشته دنبال به را زنان علیه خشونت ویژه به خانگی خشونت اقتصادی، بد مشکالت با همراه که میکند ایجاد خانواده در تعارضاتی برنامه، بدون

چنانچه میکشد، طالق به کار و کنند تحمل نمیتوانند کم کم اما نگهدارند، مخفی مدتی برای را خشونت این است اخباممکن اختالفاترروزانه و طالق از ی

میشنویم.خانوادگی

گرفته صورت تاکنون که مطالعاتی مجموع البته است، مطالعه قابل شناسی جرم و شناسی آسیب شناسی، جامعه روانشناسی، لحاظ از مساله این وی، گفته به
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میدانند.دخیلمسالهایندررااخالقیسیاسی،اجتماعی،اقتصادی،همچونمتعددیعوامل

خانگیخشونتقربانیاندرصد۸۲زنان،

دلیل به خوزستان در خشونتها نوع این که گفت میتوان اما میافتد اتفاق کشور همه در زنان علیه خشونت گفت: همچنین جرمشناسی استاد این

نقاطگیژوی سایر با متفاوت زندگی سبک و متفاوتاجتماعی که گرفتهاند پا زندگی سبک و همسران روابط درباره سنتهایی استان این در است، بیشتر کشور

نقاط سایر شهاز در مثال که رفتارها برخی و است خشونترکشور باعث که کنند تحمل را آنها نمیتوانند استان این در خانوادهها میشود، تحمل شیراز مانند ی

مسایلی از یکی نمونه طور به کشورمیشود، همه در چه اگر که است، ناموسی قتلهای باشد، خوزستان در بیشتر خشونت نشانه میتواند امارکه میدهد خ

است.بودهموثرقتلهاایندرزندگیسبکیمرداکهپروندههاییدرواستبیشترآنآمارخوزستاندر

"ار عنوان با نامهای پایان به اشاره با (زوی دزفول شهرستان در خانگی خشونت شناسی جرم حقوقی حود،)"۱۳۹۲-۱۳۹۶یابی راهنمایی با "ستارهکه توسط

آنذوالقدر" نتایج که شده انجام دزفول در خشونت علتیابی هدف با مطالعه این داد: توضیح شد، دفاع قابل۹۰امسال خوزستان شهرهای سایر در درصد

شود علمی استفاده آن از میتوان و است قرابتزتعمیم شهرها این اما دارد مختلفی شهرهای خوزستان که وجودی با اقتصادییرا اجتماعی، یادیزفرهنگی،

پراکندهاند.استانکلدرقومیتهااینهمهمختلف،قومیتهایداشتنباودارندیکدیگربا

که میدهد نشان پژوهش این یافتههای داد: توضیح تحقیق این نتایج از بخشی درباره جنتمکان دامنه۹۵.۵آقایی با مرد بررسی، مورد بزهکاران درصد

بودند.شاغلافرادایندرصد۴۲ودیپلمآنهاتحصیلیمقطعفراوانیدرصدینرباالتسال،۳۰تا۲۰بینسنی

تا سال سه از بزهدیدگان سن میدهد، نشان یافتهها این افزود: اتفاق۷۵وی مقاطع و سنین تمامی علیه خانگی خشونت که معنی این به است، متغیر سال

هستند.ساله۴۰تا۲۶درصد۳۹.۸باگرفتهاندقرارخانگیخشونتموردکهسنیمقطعینربیشتاست؛افتاده

است.بودهفرزندانمیاندرصدینرکمتباوخدادهرزوج۲میاندرصدینربیشتباخانگیخشونتمطالعه،ایناساسبروی،گفتهبه

اینکه بیان با جنتمکان دیدگان۸۱.۸آقایی بزه به نسبت بزهکاران سوی از اعمالشده خشونت کرد: اضافه میدهند، تشکیل زنان را بزهدیدگان ۷۲.۷درصد

جسمی، جنسی،۱۳.۶درصد و۸درصد غفلت است،۵.۷درصد بوده روانی نوع از قانونیدرصد درپزشکی را جسمی کبودی،۳۰.۷خشونت درصد۱۸.۲درصد

است.کردهاعالمشکستگیدرصد۱۷وخراشیدگی

هیچیک که است این بیانگر موجود پروندههای از آمده دست به اطالعات داد: ادامه کیفوی سابقه بزهکاران جانبراز از خانگی خشونت درنتیجه نداشتند، ی

است.ارتکابقابلنیزعادیافراد

پنهانخشونت

ادامه اهواز چمران شهید دانشگاه حقوق گروه علمی هیات عضو نقشاین متعددی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، عوامل خانگی خشونتهای وقوع در داد:

مهمتدارند؛ از منریکی "تدبیر آنها خانهل"زین در مشکلی اگر که نمیداند جوان یک مثال نمیگیرد، صورت جدید خانوادههای ویژه به خانوادهها در که است

میشود.یردیگحمالتوخشونتیکی،زفیزورازاستفادهبهمنجرمسالهاینکهکندحلراآنچگونهآیدپیشبرایش

فی صدمات در را خانگی خشونت آثار افزود: آنزوی دلیل و نمیشود دیده روانی خشونت اما میشناسند مشاهده قابل و میماند؛یکی ناشناخته راههم

نشود.کشیدهخشونتبهکهکنندحلرامسایلاینچگونهنمیدانندهنوزخیلیهابنابرایننیستهمواربایدکهآنطورهمجوانانبهآموزش

کرد: بیان خانوادهها به آموزش بر تاکید با جنتمکان کنیمآقایی اداره قانون با نباید را خانواده آنزالبته بشود، وارد خانواده یک اداره برای قانون اگر یرا

ط از باید است همسران بین مسالهای اگر و میپاشد، هم از زود یا دیر تدبیررخانواده و مهربانی با و عاطفی شود؛یق حل زمانیدیگر برای قانون ترتیب بدین

ندارد.وجودگشتیربراهدیگرکهرسیدهحدیبهخشونتکهاستزمانیبرایقانوناست،اندکاختالفکهزمانینهمیرسدخوداوجبهاختالفکهاست

ناهنجا این افزود: بیاموزندروی را تدبیر خود فرزندان به باید خانوادهها و کرد تدبیر باید را شناختی جرم و اجتماعی اززی یکی است ممکن مدتیزوج۲یرا
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بشود.بیکاریاوباشدمشکالتیگیررد

قانونخالیجای

استاد ،این این بر عالوه گفت: ندارد، وجود جامعی قانون زنان علیه خشونت با مبارزه زمینه در اینکه بیان با وردانشگاه وقایع این علتشناسی و یشهیابی

نمیشود.پرداختهآنبهکشوردرواستضعیفبسیارنیزآنهاازیرپیشگی

قانونی خالءهای افزود: دازوی زنان از حمایت زمینه در معلوالنریادی کودکان، مردان، زنان، علیه خانگی خشونت درباره که است نیاز و داشتهیم قوانینی

کند.حلراآنهامشکالتتوانستهحدودیتاکهرسیدهتصویببهامسالکودکانازحمایتقانونچهاگرباشیم،

گفت: گیرد، قرار بحث مورد طبیعی نظام یک در باید خانگی خشونت جمله از جرایم اینکه بیان با جنتمکان آسیبآقایی و شناسی جرم دانش اساس بر

مسایل این که معتقدم اجتماعی، سوادشناسی سطح یک از خانواده باشد، مرتب چیز همه خانهای در که است این همانند مییابد، سامان جامعه بستر در

اداره از ناتوان مادر و معتاد پدر که خانوادهای در اما میکنند، پیدا بالندگی و رشد امکان بچهها خانه این در باشند، بهرهمند رفاهی اولیه امکانات و نسبی

پیشگیزمن و شناسی علت از وقتی بنابراین است، وابسته این به هم کودکان زندگی است، چیزهارل خیلی جامعه در باید اول که میبینیم میکنیم صحبت ی

بشود.کمهمخشونتهااینتاشوددرست

داد: ادامه شود،وی داده جامعهشناختی و جرمشناختی ایده بشود که نیست وضعیتی در ما جامعه بیکازاکنون وجودریرا آن در و... اعتیاد فقر، گرانی، ی،

سا هم با اجزا باید بنابراین داشت، موفق خانواده یک نمیتوان نباشد، الزم بستر و نشود درمان اینها وقتی تا و خنثیزدارد را همدیگر و باشند هماهنگ و گار

نکنند.

خوزنیوزما،عصرخوزستان،بازتابنیوز،نامهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۲۲-۹۹/۰۹/۰۵(کنیم!؟میزندگیدنیاکدامدرما

سحر:الهاییجواد/شوشان

)زنانعلیهخشونتبامبارزهبینالمللیروزنوامبر5بمناسبتیرنوشتا(

مشا برای آنها توانایی بر و کند می نقض را آنها اولیه حقوق دختران و ، زنان علیه ناهنجارخشونت گذارد. می منفی تأثیر جامعه در کامل ممکنرکت که ی

زنان.تناسلیدستگاهختنه،یراجبا،ازدواججنسیخشونت،خانگیخشونتشکلبهاست

میکنیم؟زندگیدنیاکدامدرماکهبشنویمراارقاموامارزبانازراخشونتواماداردنابرابرقدرتروابطوجنسیتییرنابرابدریشهر

جعف بهررضا سازمان اجتماعی اورژانس رئیس سدهی، زنانزی علیه خشونت گزارش ؛آمار کشور سال22تا20یستی به نسبت صد کرده97در پیدا افزایش

است.

) بهداشت جهانی سازمان شWHOتحقیقات خشونت که میدهد نشان نیز برایر) زندگی آف65یک صحرای جنوب مناطق برخی در زنان از حدودردرصد و یقا

احتمال40 که غربی اروپای و شرقی آسیای مانند مناطقی در حتی حال عین در است. زده رقم را آنها کابوسهای و دارد واقعیت آسیا جنوب در زنان از درصد

کردهاند.تجربهرازندگییکرشسویازخشونتزنان،ازدرصد19و16ازبیشترتیببهمیرسدنظربهکمرنگترحوادثاینوقوع

پژوهش این اساس بر است. کرده بررسی را رشت شهر در زنان علیه خانگی خشونت میزان گیالن پزشکی علوم دانشگاه در تحقیق تیم زنان64یک درصد
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دارند.قرارخشونتانواعموردرشت

آما در نیز اقتصادی" رشد و "زنان کتاب مولف کاوه گفتهرسپیده آمار66ی این انگلیس در هستند؛ مواجه خشونت با عمرشان طی در ایران در زنان 25درصد

است.باالییبسیارآماراست،درصد33کهجهانیمتوسطباقیاسدرایراندرزنانعلیهخشونتآماراقتصاددان،اینگفتهبهاست.درصد

آخ در «گالوپ» مطالعاتی سالرموسسه در خود گزارش عصبانیت1396سال(2017ین را ایران اولرشمسی) رتبه در را کشور این و کرد معرفی جهان کشور ین

آما داده طبق داد. قرار دنیا در اجتماعی میانرخشونت از موسسه، این سال142ی در جهان شده مطالعه جنوبی2017کشور سودان و عراق ایران، ترتیب به

دارند.راجهانمردمینرعصبانیت

است.جنوبی)سودان(درصد47وعراق)(درصد49(ایران)،درصد50ترتیببهکشورهااینعصبانیمردممیزان

کردهاندتجربهخودزندگییکرشسویازراجنسییاجسمیخشونتیکارآمدرزنانازدرصد70متحدمللسازمانگزارشبه

جهان سراسر در اززمیلیون750امروز پیش که میکنند زندگی دختر و و18ن کردهاند ازدواج نوعیزمیلیون200سالگی به همگی که شدهاند ختنه دختر و ن

گو به کردهاند.رزنده تجربه را هر71ی از و میدهند تشکیل دختران و زنان را جهان سراسر در انسان قاچاق قربانیان از سوءاستفاده3نز4درصد مورد نفر

است.گرفتهقرارجنسی

به زنان علیه خشونت آمار اما ایران همس60در کودک و بهردرصد بسیا17ی که است شرایطی در این میرسد. ایرانردرصد سنتی بافت در خشونتها از ی

میشود.گرفتهنظردرطبیعیونمیشودگزارش

اروپا، اتحادیه در آمار د34براساس که زنانی از کهردرصد درحالی میشوند؛ خانگی خشونت قربانی هستند، جسمی معلولیتهای یا سالمتی مشکالت گیر

است.درصد19حدودزنان،دیگربرایآماراین

م بررسیهای سالپزشکیقانونیکزرهمچنین م1381در این به مراجعهکننده زنان از نفر میلیون نیم از بیش که میدهد نشان ایران سالونیمردر دو مدت در کز

بودهاند.خانوادگیخشونتقربانیمراجعه،ازپیش

در که ملی پیمایش یک سال82براساس در کشور شد،1383شهر مشت66انجام زندگی ابتدای از ایرانی، زنان قرارردرصد خشونت مورد یکبار حداقل کشان،

گرفتهاند.

اند.کردهتجربهراجسمیخشونت،نظرسنجیهایمصاحبهازقبلماه12طیدر،اروپااتحادیهدرنزمیلیون13

راهکار

و زنان حقوق رعایت راستای در ها رسانه در پیشگیرانه های أموزش و اجتماعی های تشکل نمودن فعال همراه به دانشگاهها و مدارس در ای پایه آموزش

جامعهدرخشونتنمودنکنیشهر
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استانیاخبار

)۱۰:۴۷-۹۹/۰۹/۰۵()ه(کرمانشاسرمافصلدرییرنامقاتلورودازیرگیوجلبرایراهکارچند

است.یرضروکربنکسیدومونگازبامسمومیتازیرپیشگیبرایایمنینکاترعایتسرمافصلرسیدنفرابا

مون گاز اینکه بیان با کرمانشاه نشانی آتش سازمان جلورییس برای ساده راهکار چند بو، بی رنگ، بی کربن سرمارگیوکسید فصل در تلخ حوادث بروز از ی

کرد.یرگیوجلسرمافصلدرمخصوصاگرفتگیگازحادثههایبروزازمیتوانمهماماساده،راهکارچندانجامباگفت:است،کشندهوسمیبسیار

بخا نصب هنگام شهروندان افزود: رضایی شکلرآتشپاد به کالهکهای از باید همچنین و نباشد مسدود که کنند چک باید حتما را دودکش مسیر Hی

شود.استفاده

بخا لوله کرد: اضافه خاروی دهنده نشان این که باشد سرد نباید بخاری لوله شدن درج از بخاری باید صورت این در که زانوهاست یا و وریچه خاموش را ی

کرد.بررسیرااتصاالت

گی درز میشود گرفتگی گاز بروز موجب فصل این در که مشکلی : افزود کرمانشاه نشانی آتش سازمان راررییس منافذ تمام نباید هاست، پنجره اصولی غیر ی

باشد.برقراربستهسرفضاهایدربایدهواکافییانرجوبست

بسیا همچنین اتصاالتر: شدن جدا امکان و میکند بیشتر را گرفتگی گاز خطر کار این که میخوابند سوز گاز وسایل با کمی بسیار فاصله در شهروندان از ی

دارد.وجودافرادجاییجابههنگامبهنیزیربخالوله

خا و شیشهای حفاظ نداشتن که چرا کرد استفاده خانه کردن گرم برای گاز اجاق از نباید عنوان هیچ به کرد: تاکید محیطروی از کربن مونواکسید گاز نشدن ج

میکند.تهدیدراافرادجان

میکند.بیشترراگرفتگیگازخطرکهچرانمیشودتوصیهمحافظشیشهنداشتندلیلبهنیزشومینهازاستفادهافزود:رضایی

س ، تهوع نفس، تنگی اینکه بیان با نشانی آتش سازمان مهمتررییس از سینه قفسه در درد و گارگیجه عالئم فردزین با مواجه هنگام گفت: است، گرفتگی

اکسی تا داد قرار باز فضای در را او باید مسمومیت بهژدچار کافی منرن از بیرون به فرد انتقال امکان اگر و برسد ابزیهها با را حولهای باید نداشت وجود ل

برسند.امدادینیروهایتادادقرارفردبینیودهانرویوکردهمرطوبسرد

وسیمااند.صدادادهدستازراخودجانگرفتگیگازاثربرکرمانشاهاستاندرنفر13کنونتا99سالابتدایازقانونیپزشکیآماراساسبر

نیوزفرتاکیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۱:۲۱-۹۹/۰۹/۰۵()ه(کرمانشاکردندیبرتخرااشخانهکهزنیگرمعلتشدنمشخص

شد.اعالمکرمانشاهینزپناهیآسیهتلخگرمپروندهجزئیاتینرآخ

۱
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شد.شناختهقلبیسکتهاثربرپناهیآسیهمرحومهفوتقانونیپزشکیتوسطمختلفبررسیهایازپسگفت:کرمانشاهدادستانکرمی،

شد.شناختهمقصردرصد10پناهیآسیهمرحومهگرمدرکرمانشاهیرشهردااجرائیاتمعاون

شد.خلعاجراییاتازاولروزهماندرنیزیرشهردااجرائیاتمعاون

) پناهی آسیه فوت علت قانونی، پزشکی در شده انجام آزمایشات براساس گفت: باره این در خانی شهزسلیم ساکن میانسال کرمانشارن فدک بیماهک یر)

است.قلبی

اس در بود مهم که آنجا از پرونده این افزود: بیماروی خانم این فوت علت که شد مشخص پرونده بررسی از پس شد، بررسی اثررعوقت در و بوده قلبی حاد ی

است.نبودهفلفلیراسپ

کرد.خواهیماعالمکمیسیوندروبررسیبخواهدماازقضادستگاهراقلبییربیماواسترسبینسببیترابطهاگرداد:ادامهقانونیپزشکیکلمدیر

شهردا30 اجرائیات مأموران امسال ماه حراردیبهشت در غیرقانونی ساز و ساخت دلیل به را پناهی، آسیه خانه کرمانشاه بری و سبز فضای قویریم فشار ق

کردند.یبرتخ

تخ از رارپس خود جان انتقال مسیر در اما میشود، اجراییات خودروی سوار شهر، جنوب در سفید» «چشمه کمپ به انتقال برای پناهی آسیه ، خانهاش یب

داد.دستاز

اینرم بسیازگ واکنشهای کرمانشاهی کشورن مقامات دستورات براساس که داشت همراه به خارجی و داخلی رسانههای در را علتری شدن مشخص ی

گرفت.قراراولویتدرقانونیپزشکیتوسط،پناهیآسیهفوتدقیق

)۱۰:۵۵-۹۹/۰۹/۰۵(دادکاهشمتر۳۰بهراهمدانجادههایدرافقیدیدغلیظمه

شه برون محورهای در افقی دید میزان که نحوی به گرفته فرا را استان مناطق بیشتر غلیظ مه گفت: همدان استان راه پلیس جانشین ایرنا- اسدآبادرهمدان- های گردنه در ویژه به ی
است.یافتهکاهشمتر۳۰ازکمتربه

گفت در چهارشنبه روز همایی غالمعلی برونوسرهنگ های جاده تمامی در دید محدودیت و غلیظ گرفتگی مه شاهد حاضر حال در داشت: اظهار ایرنا با گو

هستیم.همداناستانیرشه

ح پایین نور با گرفتگی مه هنگام خواست رانندگان از سرعتروی همچنین و ها جاده رو سواره سطح در توقف و دوطرفه مسیرهای در سبقت از و کرده کت

کنند.رعایتنیزراطولیفاصلهوکردهپرهیزغیرمجاز

ضرو گرفتگی مه زمان در فالشرها کردن روشن و شکن مه چراغ از استفاده کرد: بیان همدان استان راه پلیس منتهیرجانشین از رانندگان همچنین است، ی

نگهدارند.روشنراخودخودروتهویهسیستموکردهترددراستسمتالیه

تص همایی غارعلیصدررسرهنگ ارتباطی مسیر در فوتی سانحه فقره یک گذشته شب نیمه کرد: داد(یح روی آباد) هارون تا نیایش فلکه اینمحدوده در که

کرد.برخوردپرایدیرسوابانیساندستگاهیکسانحه

شد.نقلیهوسیلهاینسرنشینانازنفر۲شدنمجروحوپرایدرانندهگرمبهمنجرپرایدیرسوابابرخوردونیسانچپبهانحرافافزود:وی

مسیر داشت: اظهار همدان استان راه پلیس تفرکیلومت۶۰جانشین غار این به و شده شروع همدان شهر نجفی بلوار از که غارعلیصدر شودری می ختم یحی

بازند.میجانمسیرایندرمسافرانورانندگانازیادیزشمارسالههرکهاستاستانخیزحادثهوپرترافیکمسیرهایازیکی
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۱۳۹۹/۰۹/۰۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JIIYO99B


تع روشنایی، نصب بر همایی نیوجرسیرسرهنگ دادن قرار و جاده حفاظتی)(یض بمانع و رفت مسیرهای کردن جدا ساربرای ایمن منظور به اینزگشت ی

کرد.تاکیدخیزحادثهمسیر

مدی کمالی» «ارتین گفته به و ارتباط قانونیکلردرهمین همدان،پزشکی شامل۲۱۴استان و۱۶۵نفر شهز۴۹مرد برون و درون رانندگی سوانح در استانیرن

دادند.دستازراخودجانامسالیوررشهپایانتافروردینابتدایاز

نیمه وی، گفته امسالبه رانندگی۲۹نخست سوانح در شهنفر شه۱۴۰ی،ردرون برون سوانح در و۲۳ی،رنفر خاکی مسیرهای تصادفات در ونفر روستایی

باختند.جاناستانجادههایسایرحوادثدرنفر۲۲

)۱۳:۱۷-۹۹/۰۹/۰۵(آماردرصدررضویخراسان؛کرونادرسایهنامرئیقاتلمکتوب..؛'گزارش

میگستراند.احتیاطبیخانوادههایسربرصداسروبدونراگرمسایهناپیداوبوبییزگانگیرد،راآدمیانجانسرماوکروناروزهاایناگرشکبی

رضوی،خراسانکزرمسیما،وصدایرگزارخبگزارشبه

مشهدبرخوردارکممناطقازتوس،بولوارمنطقه

شود.میبلندخانممعصومهلزمنزنگصدایکهاستیزپائیروزیکغروبدمایدم

شود.مینمایاناشخانهدرجلویدستیکفرمهایلباسباجوانسهچهرهکندمیبازرادرخانممعصومهوقتی

داشتین؟!کارکیبا...بفرمائید.بلهگوید:میخانممعصومه

تاسیسات و کشی لوله از تا اومدیم و هستیم گازرسانی ناظران مهندس از همکارانم و من گوید: می و دهد می نشان را اش شناسایی کارت ها جوان از یکی

کنیم.بازدیدخونتونگاز

شده؟!چیمونخونهگازهایلولهمگهپرسد:میخانممعصومه

پیشگی برای تا موظفیم ما جان مادر گوید: می اینرجوان های خونه دودکش و گازرسانی تاسیسات همه خطر، این از شما جون حفظ و گرفتگی گاز از ی

کنیم.چکیکییکیرومنطقه

و من مادرجان، دهد: می ادامه ها جوان از دیگر بازبینی60یکی نتیجه باید ناظر مهندسای از دیگه تجا5نفر و مسکونی واحد سهرهزار تا رو منطقه این ی

بدیم.گزارشدیگهروز

تحویل خدمتتون هم آموزشی بروشورهای مشاوره، من همکاران ضمن در رایگانه صورت به و دادستانی مجوز با خونه به خونه بازدیدهای این افزاید: می او

میدن.

بره.درتنتونازخستگیتایزمرمیسوزلبچایییکبراتونهممنکنیدمیبازدیدخونهازشماتاپسگوید:میخانممعصومه

کالهک ها، دودکش گازسوز، وسایل و ها سرشیلنگ گاز، های لوله اتصال محل ها، کشی لوله همه خانم معصومه خانه به ورود از پس ناظر مهندسان خالصه

کنند.میبازدیدروهواتامینهاییچهردوهادودکشمسیرحتیوها،

کنند.میقبولراچایصرفبهخانممعصومهدعوتآنها

لوله نحوه در تغییر ایجاد بعضا و سرد فصول آغاز در گرمایشی وسایل به ها خونواده توجهی بی متاسفانه گوید: می چای نوشیدن موقع مهندسان از یکی

دادکاهشمتر۳۰بهارهمدانجادههایدرافقیدیدغلیظمهایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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میشه.ینرآفحادثهمواقعبیشتردرناظرمهندسانتائیدازبعدگاز،کشی

ط این اجرای با خوشبختانه دهد: می ادامه ازراو ناشی حوادث از و شده رفع ها دودکش و گازرسانی نواقص گرفته، صورت که هایی بازبینی و تاکنون ح

است.شدهیرگیوجللزمناازیربسیاانفجارویبرتخوکربنکسیدمنوگازبامسمومیت

و هزار از بیشتر اخیر سال چهار همین در متاسفانه افزاید: می ناظر مهندس همشه500این از مسمومیترنفر از ناشی حوادث اثر بر مون ها استانی هم و ها ی

رفتند.خدارحمتبهکربنکسیدومنگازبا

کروناجوالنمیاندرنامرئیقاتل

طو و است شده اخبار صدرنشین کرونا که روزها روزهایراین در هرساله که قاتل یک از نباید اوست دست به همه حیات نبض گویی که دهد می جوالن ی

شد.غافلشود،میپیدااشکلهوسرسالسرد

است.کشاندهگرمکامبهرایرشماسالههرنامرئی»«قاتلهمانیاکسیدکربنومنبامسمومیت

افزاید.میگرفتگیزگاقربانیانبرونشیندمیانگارسهلافرادکمیندرزمستانهاکهاستخاموشیونامرئیقاتلهمان)،coکربن(کسیدومونگاز

شود.میمنجرکربنکسیدومونگازبامسمومیتبهکهاستعواملیینرمهمتازی،ربخالولهنامناسبنصب

شود.میدیدهبیشترکنند،میاستفادهگرمایشیوسیلهعنوانبهیربخاازهاخیلیهنوزکهفرسودهوسنتیبافتدارایهایمحلهدرمشکلاین

شود.میسازحادثهپکیجکشیلولهایمنینکردنرعایتهمنوسازهایخانهدر

هاست.کشدودازبازدیدهاراهاینینرتراحتازیکیکهیمردانگهاماندرراجانمانشماوماتاهستایسادهراهکارهای

منا درب به مراجعه با گاز امور ناظران از متشکل هایی تیم هوا شدن سرد با که سالیست چند گازالبته تاسیسات از بازدید ضمن بهزل، نسبت ها مکان این ی

دهند.میهشدارنیزایمنیاصولرعایتعدم

مشهدلزمنایزگاتاسیساتبازبینیحرط

ط اجرای از بیشتر اطالع گاربرای تاسیسات از بازبینی رایگان منازح گفتگوزی رضوی خراسان ساختمان مهندسی نظام سازمان گاز امور مدیر با تلفنی مشهد ل

کردم.

شد.آغازمقدسمشهدسیدیمنطقهاز91سالدربارنخستینحرطاینگوید:میتقویمجیدسید

کردند.بازدیدمنطقهاینمسکونیواحدهزارازبیشیزگاتاسیساتازمابازرسانسالآندرافزاید:میاو

براث خانواده یک عضو سه باختن جان با شد همزمان ما بازرسان بازدید روز نخستین دهد: می ادامه رضوی خراسان مهندسی نظام گاز امور گرفتگیزگارمدیر

منطقه.اینلزمنایکیدر

بسیارمتاثربودند.اتفاقاینازوهمهبودشدهواردمنطقهساکنانبهیادیزکوشکههستیادمگوید:میتقوی

ط این اجرای اینکه به اشاره با طروی این قالب افزاید:در می شد مواجه مردم استقبال مورد بسیار درح از وسائلرح همه و ها دودکش و ها بست ها، یچه

شود.میبازدیدرایگانصورتبهسوزگاز

ط این قالب در تاکنون دهد: می ادامه استان گاز امور تجارمدیر و مسکونی واحد هزار ها ده از خیابانرح ربیع، خواجه شمالی، طبرسی همچون؛ مناطقی در ی

است.شدهبازدیدمدارسحتیواستانهایشهرستانبرخیتوس،بولواروبهمن

ب به طرگزارتقوی ارری براساس گفت: و کرد اشاره یکبار سال دو هر در مشهد شهر مختلف مناطق از بازبینی های تاکنونزح گرفته صورت هایی درصد30یابی

است.یافتهکاهشهابازبینیعلتبهگازحوزهدراستاناینحوادث

و هزار از بیش ساالنه متأسفانه داد: ادامه مهندسی نظام سازمان گاز امور و500مدیر انفجار اثر بر یا و اکسیدکربن منو گاز استنشاق علت به کشور در نفر
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دهند.میدستازراخودجانگازنشت

لزمناازدرصد30درفنیایراد

منا از درصد چند اینکه درباره مزتقوی خطر احتمال و بوده فنی ایراد دارای شده بازدید کهرل بازدیدهایی در گوید: می است؟ داشته پی در را ساکنان گ

بود.ساختمانیویزگاتاسیساتلحاظازفنیاشکالدارایحرطایندرشدهبازدیدلزمناازدرصد30ازبیشکهگفتتوانمیدادندانجامکارشناسان

بود.اشکاالتاینجملهازغیرمجازکشیلولهوغیراستانداردهایشیلنگازاستفادهی،زگاوسایلبودناستانداردغیرمثالعنوانبهدهد:میادامهوی

گا تاسیسات ایرادات غیرمجاز مسکونی واحدهای درصد چند اینکه به پاسخ در استان گاز امور افزاید:زمدیر می دارد؟ بدون95ی که غیرمجاز واحدهای درصد

هستند.مشکلایندارایهستندکارپایانیاپروانه

بقاءشرطایمنی،نکاترعایت

جعف بافتربا دارند ماندن زنده شانس که مسمومانی میگوید: او میشوم؛ کالم هم خاموش قاتل درباره نشانی آتش نجات و امداد کارشناسان از آنهاری یه

شوند.اندامفلجدچارمغز،بهخوننرسیدنعلتبهاستممکنومیشوددارمشکلنیزتنفسشانوبیندمیآسیب

جا آنچه احوال، این همه با میدهد: ادامه شیاو نامرِن قاتل این گزند از را مونرین (گاز هنگامویی ساده ایمنی نکات رعایت میدارد، نگه امان در کربن) کسید

است.استانداردگازسوزوسایلازاستفادهونصب

منرجعف گرمایشی وسایل کردن چک خیال بی سرما فصل در زمانیکه همان درست گوید: می گرهزی ابدی خواب به بستر در آراممان خواب میشویم، ل

میخورد.

بخا شعله رنگ میافزاید: نجات و امداد دررکارشناس نقص حتما شد زرد یا نارنجی قرمز، آنها شعله رنگ چنانچه و باشد آبی باید پز و پخت وسایل و ی

شود.برطرفزودترهرچهبایدوداردوجودمحیطدرنژاکسیکمبودورسانیسوخت

خوددارجعف جددا محیط کردن گرم برای آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای گذاشتن روشن و حمام در آبگرمکن نصب از باید همچنین میدهد: ادامه کرد.ری ی

بخا شدن روشن از بعد دودکش اگر میگوید: کاروی دهنده نشان شد داغ اقدامری آن نقص رفع به نسبت فورا باید باشد سرد اگر اما است، آن مناسب کرد

کرد.

خاموشند.هایگرمازدرصد80عاملهادودکشمیدهد:ادامهمقدسمشهدنشانیآتشنجاتوامدادکارشناس

رضویخراساندرگازبامسمومیتقربانیانآمارافزایش

قانونیکلرمدی مونپزشکی گاز با مسمومیت قربانیان گوید: می استان در گاز با مسمومیت قربانیان آمار افزایش درباره هشدار با رضوی کربنوخراسان کسید

است.رسیدهنفر7بهچشمگیررشدیباامسالآبانومهردرماههای

آ حجاردکتر دادنزیا دست از با افزاید: می م4ی آمار امسال آذر ابتدای روزهای در استانی ازهم دیگر بهرنفر تاکنون پائیز ابتدای از خاموش قاتل میر 11گ

بود.نفر10گرفتگی،زگاقربانیانمجموع،98سالپائیزماههسهدرکهاستحالیدرایناسترسیدهنفر

قانونیکلرمدی مونپزشکی با مسمومیت دهد: می ادامه رضوی جایگوخراسان گاز این که شود می موجب کربن اکسیزکسید اینژین که شود خون در ن

میشود.انسانگرمنهایتدرویرهوشیادادندستازها،سلولرفتنبینازبهمنجرموضوع

قانونیکلرمدی نواحیپزشکی در شدید سوزش تشنج، استفراغ، و تهوع گیجی، و سنگینی احساس سردرد، نفس، تنگی عضالنی، ضعف میدهد: ادامه استان

است.کربنکسیدومونگازبامسمومیتعالئمینرمهمتازسینهقفسهدردودلپیچه،مانندیزچیشکموگلوچشم،

آمارصدردررضویخراسان

شرقی آذربایجان و تهران ، رضوی خراسان که دارد آن از حکایت باالت3خبرها ها سال بیشتر در که هستند ازراستانی ناشی خفگی و فوت حوادث آمار ین

آمارصدردرضویراسانخر؛کروناسایهدرنامرئیقاتلسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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دارند.کشوردرراکربنکسیدوموناستنشاق

آمارهای قانونیبراساس ازپزشکی بیش که نحوی به هستیم مواجه کسیدکربن منو گاز با مسمومیت علت به جانباختگان افزایش با سال هر دوم نیمه

است.دیوآذرماههایویژهبهدومنیمهبهمربوطسالهرگرفتگیزگاتلفاتدرصد70

میگستراند.احتیاطبیخانوادههایسربرصداسروبدونراگرمسایهناپیداوبوبدونیزگانگیرد،راآدمیانجانسرماوکرونااگرشکبی

در حکایتما7گرچه آمارها حالیست در این اما یافته، کاهش پارسال مشابه مدت به نسبت رضوی خراسان در خاموش قاتل قربانیان آمار امسال، گذشتهی ِه

دارد.کشوردرگرفتگیگازافزایشاز

در شده ثبت آمار بر بنا که گونهای اخیر5به از4سال بیش اخیر سال ده در و نفر از10هزار هموطنانمان از نفر وزهزار کودک تا گرفته جوان و پیر و مرد ن،

اند.شدهخاموشگرمدچارگرفتگیگازاثربرخردسال

احتیاطبیافرادجانبالیهمچناننامرئیقاتل

بیما گسترش با مرگرچه عوامل دیگر تلفات حنای دیگر شاید کرونا راری احتیاط بی انسانهای جان ناخوانده میهمان این اما باشد نداشته رنگی میر، و گ

گیرد.میهمچنان

قاتل این قربانی خواهند می دیگر نفر چند امسال پایان تا نیست معلوم هنوز و کردند فوت کشور در گرفتگی گاز علت به نفر ها ده امسال نخست نیمه

شوند؟نامرئی

میدهند.دستازکربناکسیدمنوسمیگازاستنشاقاثربرراخودجانهموطنانمانازنفردوروزهرمیانگینطوربه

دیگ قربانیان گاز، این جانباختگان، بر عالوه یارهمچنین موقت روانی و جسمی اختالالت دچار اند کرده تجربه را گاز این با مسمومیت که کسانی دارد؛ نیز ی

میشوند.دائمی

میگیرد.رونقهمیربخاویژهبهگازسوزوسایلازاستفادهمیرسد،کهسرمافصلشکبی

میشود.غمباروسردخاموش،گرمحضورباخانوادههاگرممحفلایمنی،مواردنکردنرعایتویرانگاسهلغفلت،بابعضااما

بست بیماران مبتالیان، آمار توان امارنمی گرفت نادیده است افزایش به رو نیز لحظه هر که را مشهد ویژه به استان در کرونا فوتیهای و بیمارستانها در ی

است.منحوسیربیمااینازترراحتبسیارگازبامیروگرملرکنتراههایشکبی

من های دودکش و گرمایشی وسایل کردن چک خیال بی زمانیکه همان گرهزدرست ابدی خوابی به بستر در آراممان خواب میشویم، کارمان محل یا ل

میخورد.

نیست.آندریربیداهیچکهخوابی

یرسبزواواعظیمحسنسیدنویسنده:

یعقوبییمرمسردبیر:

)۱۶:۴۱-۹۹/۰۹/۰۵(شدشناساییاصفهانپاالیشگاهکنانرکااتوبوسگونیژواحادثهاجساداصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراصفهانپاالیشگاهکنانرکااتوبوسگونیژواحادثهبهمربوطجسدچهارهرشناساییازاصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

آمارصدردرضویراسانخر؛کروناسایهدرنامرئیقاتلسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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خب پایگاه گزارش گفتربه در سلیمانیپور علی ، فردا» «شهر تحلیلی - مراکزوی به نزاع با مرتبط مراجعه آمار کاهش به اشاره با خبرنگاران با پزشکیگو

زمانیقانونی بازه این در داشت: اظهار گذشته سال مشابه مدت به نسبت امسال ماه هفت در اصفهان و25استان مراکز449هزار به زمینه این در پزشکینفر

است.بودهمورد339وهزار28گذشتهسالدرآماراینکهکردهاندمراجعهاصفهاناستانقانونی

نزاعدرنز8791کترمشا

بودهاند.مردنفر519وهزار18ونزنفر791وهزارهشتیرجاسالدراصفهاناستانقانونیپزشکیبهنزاعبرایکنندهمراجعهکلتعدادازافزود:وی

قانونیکلرمدی زمانیپزشکی بازه این در گفت: و کرد اشاره اصفهان استان در کار حوادث از ناشی فوت ماهه هفت آمار به همچنین اصفهان نفر62استان

باختهاند.جانحوادثایندربودندمردهمگیکه

دیدندآسیباصفهانکارحوادثدرنفر1439

و هزار یک داشت: ابراز نیز اصفهان استان در کار حوادث از ناشی مصدومین درباره جا439وی سال در تعدادرنفر این از که دیدند صدمه کار محل در 70ی

بودهاند.مردنفر369وهزاریکونزنفر

م رارسلیمانیپور اصفهان در برنج قرص مصرف از ناشی میر و یک6گ و مرد پنج شامل بازنفر مقایسه در آمار این گفت: و کرد اعالم اینرم14ن در میر و گ

است.بودهروبهروخوبیکاهشبازمینه

وا حادثه اجساد شناسایی با ارتباط در کاژوی سرویس خودروی است،رگونی شده شناسایی حادثه این جسد چهار هر داشت: ابراز نیز اصفهان پاالیشگاه کنان

است.شدهتحویلآنهاخانوادههایبهکهبودهبهارلوییخداوردیوکیماسیرضاصالحی،نادعلیموسوی،حمیدسیداجسادایناسامی

)۱۱:۴۴-۹۹/۰۹/۰۶(ایالمدرگرفتگیزگاازناشیمیروگرمچشمگیرکاهشداد؛خبرایالماستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.یافتهکاهشگذشتهسالبامقایسهدریرجاسالطیایالمدرگرفتگیزگاازناشیمیروگرمخرنگفت:ایالمقانونپزشکیکلرایالم-مدی

ن کرد: اظهار مهر خبرنگار با گو و گفت در مهاجر علیزاده مرمهدی گارخ از ناشی میر و جازگ سال طی ایالم استان در چشمگیرگرفتگی کاهش داشتهری ی

است.

میدهد.قرارتهدیدموردرااستانیهاهمگرفتگیگازخطرسوز،گازگرمایشیوسایلمجددنصبوسرمافصلرسیدنفراباسالههرافزود:وی

دادند.دستازراخودجاننهایتدروشدندگرفتگیزگادچارنفر۲ایالماستاندرگذشتهسالکرد:بیانایالماستانقانونیپزشکیکلمدیر

است.نشدهگزارشکربنکسیدومونگازازناشیمیروگرمگونههیچسالاولنیمهدرآمارطبقویافتهکاهشیرجاسالدرآماراینافزود:وی

گرفتگیزگاازیرگیوجلبرایسوزگازوسایلدودکشاولیهنصبدرایمنینکاترعایتلزوم

ش کنترمدیرعامل و نصب کرد: اظهار نیز ایالم استان گاز بخارکت دودکش صحیح طورل به جری که مونری گاز دهندویان عبور خور از راحتی به را کربن کسید

میدهد.کاهشراخطرمیزانیادیزحدتا

ب و کننده مسموم و خطرناک گازهای ایجاد سبب دودکش شدن مسدود افزود: اللهی شمس مرعباس نهایت در و شده خانه فضای به گازها چنین گرگشت

میشود.

شدشناساییاصفهانالیشگاهپاکنانکاراتوبوسواژگونیحادثهاجساداصفهان:استانقانونیشکیپزکلمدیردا:فرشهر|خبرخبرادامهادامه
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کنید.پیدااطمینانآناستحکامازبازرسیراسوزگازودودکشاتصالمحلهموارهگفت:ایالمگازکترشمدیرعامل

کنید.رعایتراسوزگازوسایلنصبدرایمنینکاتتمامینیرآفخطرازیرگیوجلوخودجانحفظبرایافزود:وی

)۱۳:۵۹-۹۹/۰۹/۰۵(مازندران)(کروناییهایمحدودیتدرقانونیپزشکیخدماتوقفهبدونارائهمازندران؛قانونیپزشکی

است.نکردهایجادمازندراناستانکزرم16درقانونیپزشکیخدماترسانیدرخللیووقفهشدید،هایمحدودیتوکرونایربیماشیوع

خب گزارش مرگزاربه سیمای و صدا کلری مدیر ؛ مازندران قانونیکز برپزشکی مبنی کرونا با مبارزه ملی ستاد تصمیمات اجرای راستای در گفت: مازندران

هفتهای، دو قانونیتعطیلی درپزشکی مراجعان به رسانی خدمت حال در قضائیه قوه در پزشکی کارشناسی بازوی بعنوان و وظیفه حسب استانرم16بر کز

است.

کا و پزشکان گفت: مردم به رسانی خدمت اولویت بر تاکید با عباسی علی رسانیردکتر خدمت به منت بی خدمت و بسیجی روحیه با کل اداره این کنان

دهند.میادامه

این در بهداشتی پروتکلهای رعایت با تا خواست مردم از دارند، قرار کرونا ویروس با رویارویی مقدم خط در سالمت مدافعان که روزهایی در اینکه بیان با او

کنندکمکسالمتنظامفعاالنبهوشدهکروناویروسانتقالوشیوعمانعایام

یارآیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۰۳-۹۹/۰۹/۰۶(مازندران)(گرفتگیگازخصوصدرهشدارمازندران:استانقانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطمسئول

آرگزارخب منری گاز با مسمومیت از ناشی تلفات آمار رشد با گرمایشی وسایل از استفاده و هوا شدن سردتر با همزمان برویا- هستیم؛ مواجه نیز کربن کسید

است.شدهگزارشسالدومماهششدرعمدتارشداینموجودآمارهایاساس

خبرنگارآ گزارش درساربه کلریادفترمازندران اداره عمومی روابط از نقل به قانونیی، افزایشپزشکی به نسبت هشدار ضمن موجود آمارهای استناد به استان

من گاز با مسمومیت کاوتلفات به و نصب در ایمنی نکات رعایت بر سال، دوم نیمه در ترگیرکسیدکربن زمستان و پاییز فصل در گرمایشی وسایل وأی کید

ع میهنان هم شهزبه گاز سیستم به عمدتا که گرمازا وسایل از استفاده در زمستان و پاییز فصل در کند می توصیه داشتهریز را دقت نهایت است، متصل ی

گاز خروجی مسیر و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم خصوص در ایمنی های توصیه به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن همچنین باشند.

کنند.توجهوسایلایندودکشازکربنکسیدومون

پیشگیرانه:توصیهچند

مون گاوگاز کربن تزکسید عمده است. بو و رنگ بدون اصوری ولی است گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع سوختنیین ماده نوع هر احتراق اثر در اًل

شود.تولیداستممکننژاکسیفاقدوبستهدرهایمحیطدرًاخصوص

بخا یا آبگرمکن از منراستفاده در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد یا و فنی نقص دارای یا مستعمل های بیشتزی بهرل، ابتال موارد ین

ایالمدرفتگیگرگازازناشیمیروگمرچشمگیرکاهشمهر:|خبرخبرادامهادامه
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ت برای گاز این تمایل که جا آن از دهند. می تشکیل را همرمسمومیت با ماوکیب خون اکسی250گلوبین از بیش آنژبرابر درصد رفتن باال با لذا باشد می ن

اکسی و شد خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق، هوای بهژدر که نماید می اختالل دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف های بافت به رسانی ن

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیتعالیمایجادزمانتامحیطدرآنوجوداستممکنگاز،اینبودنبوبیورنگبیعلت

س سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت احتمارعالیم و استفراغ و تهوع بیمارانگیجه، در باشد. می اغما و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد اًل

باشد.دهندههشدارعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیهایناراحتیبهمبتال

اگر که داشت توجه باید کرد. اشاره ها مردمک تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به توان می مسمومیت عالیم سایر از

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر در قوایوفردی اختالل یا عضوی فلج نظیر پیشرفته عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهتواندمیگازاینباشدیدمسمومیتشود.مغز

هش و (نود گذشته سال در است که35)تگفتنی دادند دست از را خود جان کربن منواکسید گاز اثر بر مازندران در سال24نفر دوم ماهه شش در آن نفر

است.شدهگزارش

شمالگستراقتصادیرخبپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۳:۱۳-۹۹/۰۹/۰۵(مازندران)(نشدقانونیپزشکیدرمراجعینبهمنتبیخدمتارایهمانعکرونا

ط اجرای راستای در کل اداره این : گفت قانونی پزشکی کل تکرمدیر بهرح رسانی خدمت حال در ، کرونایی ای هفته دو تعطیالت ایام در تسهیالت نمودن فراهم و رجوع ارباب یم
است.استانکزرم16درمراجعین

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبه مبنیپزشکی کرونا با مبارزه ملی ستاد تصمیمات اجرای راستای در اینکه اعالم با عباسی علی دکتر ، مازندران استان

، ای هفته دو تعطیلی قانونیبر وپزشکی دانسته واجب خود بر را مراجعین به خدمت قضائیه قوه در پزشکی کارشناسی بازوی بعنوان و وظیفه حسب بر

دهند.میادامهرسانیخدمتبهمنتبیخدمتوبسیجیروحیهباکلادارهاینکنانرکاوپزشکان

کل قانونیمدیر ویروسپزشکی با رویارویی مقدم خط در سالمت مدافعان که روزهایی در گفت: مردم به رسانی خدمت اولویت بر تاکید با مازندران استان

کرونا ویروس انتقال و شیوع مانع ایام این در بهداشتی های پروتکل رعایت با تا خواست مردم از ، کرونا ویروس تصاعدی شیوع علیرغم و دارند قرار کرونا

.هستیمآنهاکناریربیمااینبامبارزهدرکهدهیمنشانوکردهکمکسالمتنظامفعاالنبهوشده

)۱۴:۰۵-۹۹/۰۹/۰۶(مازندراندر98سالنفر35خاموشگرم

گذشتهرمدی سال گفت: مازندران قانونی پزشکی که35کل دادند دست از را خود جان کربن منواکسید گاز با مسمومیت اثر بر مازندران در در24نفر آن گزارش6نفر سال دوم ماهه
است.شده

ان)(مازندرفتگیگرگازخصوصدرهشداران:مازندراستانقانونیشکیپزکلهادارعمومیروابطمسئولیا:آر|خبرخبرادامهادامه
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م و مسمومیت درباره امروز عباسی دررعلی بیشتر که خاموش گفت6گ در هستیم مواجه آن با سال دوم خبوماهه خبرنگار با شهرستانرگزارگو در فارس ی

پیشگیرسا قابل کربن منواکسید گاز با مسمومیت کرد: اظهار بگیرندری، جدی را هشدارها باید که میکنیم توصیه مردم به دلیل همین به است پیشبینی و ی

نباشیم.زمینهایندرمشکلیشاهدتا

بکا و نصب در ایمنی نکات است الزم گرمایشی وسایل از استفاده افزایش و هوا شدن سردتر به باتوجه افزود: سالرگیروی سرد فصل در گرمایشی وسایل ی

باشیم.داشتهزمینهایندررادقتنهایتوشودگرفتهجدی

قانونیکلرمدی مدیپزشکی ضرورت بر تاکید با بارمازندران ارتباط در ایمنی توصیههای به باید کرد: خاطرنشان گرمایشی، لوازم از بهینه استفاده زمینه در یت

شود.دقتدودکشازکربنکسیدومونگازخروجیمسیروگرمایشیوسایلازصحیحاستفادهوبودنسالم

بیشت دودکش فاقد یا و فنی نقص دارای یا قدیمی گرمایشی وسایل از استفاده اینکه اعالم با مسؤول میشوند،راین محسوب مسمومیت به ابتال موارد ین

مرتص از مواردی همچنین کرد: نگهداریح براثر خاموش بخارگ لوله بررسی عدم و چادر در پیکنیک از استفاده حمام، در آبگرمکن مناری درزی بهویژه ل

شود.توجههشدارهاوتوصیههابهاستالزمکهداشتیمییالقها

گذشته سال شد: یادآور که35عباسی دادند دست از را خود جان کربن منواکسید گاز با مسمومیت اثر بر مازندران در در24نفر آن سال6نفر دوم ماهه

است.شدهگزارش

/ج86034پیام/انتهای

مازندپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۰۰-۹۹/۰۹/۰۸(نباشندنگرانمردممازندران/درپرندگانآنفلوانزایشیوعخطرزنگ

آورده همراه به نیز استان دامداران برای را جدیدی نگرانی پرندگان حاد فوق آنفلوانزای شیوع انداخته، مشکل به را مردم مناسبات کرونا منحوس ویروس که شرایطی در - استانها گروه
است.

خب گزارش بیمارگزاربه انواع با سرما، فصل آغاز با هرساله مازندران، از تسنیم بیماری هستیم. روبرو ویروسی پیشگیریهای و مراقبت با تنها که یریهایی

بیما این از ماندن امان در برای پروتکلها و تالشها تمامی کرونا، ویروس شیوع گستردگی به باتوجه امسال اما ماند. مصون آنها به ابتال از پیشرمیتوان ی

شود.یشهکنرزودترهرچهتامیرود

رو چند میبرد، سر به کرونایی قرنطینه دوران در کشور نقاط سایر همانند که قوتزمازندران آن به پرندگان حاد فوق آنفوالنزای ویروس ورود خبر که میشود ی

بیما شد. تأیید و آبرگرفته و مهاجر وحشی پرندگان در که ویروسی وزی خانگی پرندگان وحشی، پرندگان به را آن راحتی به میتوانند و میکند پیدا بروز ی

انمازندردر98سالنفر35خاموشگمرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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کنند.مبتالراانسانودادهانتقالبومی

آب تاالب سه در حاضر حال شدهزدر مشاهده پرندگان حاد فوق ویروس کشور، فی تاالب جمله از شد دیده پرندگان در تلفاتی بارو است. مازندران یدونکنار

د ما استان اینکه به بیمارتوجه ورگیر مهاجر و وحشی پرندگان تلفات انسانی، سالمت خطر زنگ پرندگان، حاد فوق آنفوالنزای ویروس ورود است، کرونا ی

است.درآوردهصدابهرابومیپرندگان

کمترخط که چراکهری بزند. رقم استان در انسانی فاجعهای میتواند آن از غفلت احتمالین پرندگان، حاد فوق آنفوالنزای ویروس کنار در کرونا ویروس وجود

حادت شرایط گیردراینکه شکل حیاتزی سوئی از میبخشد. قوت احتمال این بر امر همین و دارد جهش قابلیت کرونا ویروس که، دلیل این به است. یاد

است.گرفتهقرارتهدیددرنیزپرندگان

مرغدا باشند. نداشته را وحشی مهاجر پرندگان با ارتباط امکان تا دارد اهمیت بسیار بومی و خانگی پرندگان از مراقبت شرایط این میتوانندردر صنعتی، یهای

جل برای عملی تمهیدات نیازمند که باشند پرندگان حاد فوق آنفوالنزای ویروس قربانیان دیگر خسارترگیواز از گذری زمستان مهاجر پرندگان شکار است.اما

میکند.تهدیدراانساندریربیمااینگسترشکهباشدیرخطینرمهمتشایدمختلف،نواحیدرفروشوتاالباین

کرونا ابتال خطر که شرایطی در و نیفتد خطر به انسان جان سالمت تا است الزم تدابیر کردن عملی و پدیده این با مقابله برای جدی ورود نیازمند بنابراین

دیگ معضل است، کمین در گرهمواره محیطری سازمان جدی ورود نباشیم. نیز وحش حیات خسارت شاهد طرفی از و نشود آدمی جان وزیبانگیر یست

جل محلی، جوامع آموزش با میتوان و میشود دیده موضوع این به استان کنترگیودامپزشکی پرندگان، شکار از بیماری صدماترل گسترش از ، تاالب در ی

کرد.یرپیشگییربیمااین

نخورندپرندگانشکارگوشتازمردم

مدی رضوانی، حسین قانونیکلرسید فوقپزشکی آنفلوانزای کانونهای از یکی عنوان به کشور دامپزشکی سازمان سوی از مازندران اینکه اعالم با نیز مازندران

شد.معرفیپرندگانحادفوقآنفلوانزایکانونسهازیکیمازندراننکنند.شکاررایزآبپرندگانمهاجرتاخواستمردمازشد،معرفیکشوردرپرندگانحاد

مخ عنوان به توانند می میکنند، گذارنی زمستان استان تاالبهای در اکنون هم که مهاجر وحشی پرندگان اینکه بر تاکید با بیمازوی ناقل و آنفلوانزایرن ی

کنند.پرهیزجداآنانفروشویدرخیاوشکارازخانوادهوخودسالمتیحفظبرایتاخواستمردمازباشند،پرندگانحادفوق

تاالبهایرمدی اطراف در که روستائیانی از مازندران استان دامپزشکی نگهدازکل صورت در تا خواست میکنند زندگی مهاجر پرندگان بومیریستگاه طیور ی

حصا منرضمن در پرندگان این کردن محصور و نگهدازکشی مکان ، نگهدارل از و نمایند مسقف را آبری پرندگان توامان سایرزی کنار در غاز و اردک نظیر ی

نمایند.یرخودداماکیان

همکا ضمن تا خواست روستائیان از ادمه در خروی از دامپزشکی بهداشتی هشدارهای به توجه و دامپزشکی ماموران با افرادری از ماکیان انواع فروش و ید

کنند.پرهیزًاجددستفروشوگرددوره

بیما این به مازندران طیور صنعت بودن آلوده بر مبنی گزارشی هیچ کنون تا خوشبختانه رضوانی، گفته واحدهایربه متصدیان از بنابراین نشده گزارش ی

ادارات با را مراتب فورا عادی غیر تلفات مشاهده صورت در و گرفته جدی خود واحدهای در را ای قرنطینه بهداشتی موارد تا میکنم درخواست صنعتی طیور

بگذارند.میاندردامپزشکی

پورنقیمعظمهازگزارش

عصرامروزسالم،اقتصادملیت،آنالین،اتحادیرخبپایگاهدیگر:منابع

نباشنداننگردممران/مازندردرگاندپرنایآنفلوانزشیوعخطرزنگتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۶:۴۷-۹۹/۰۹/۰۶(کردندفوتکارازناشیحوادثاثربرآذربایجانشرقیدرنفر۸۱

اند.دادهدستازراخودجانکارازناشیحوادثاثربراستانایندرنفر۸۱یرجاسالدرگفت:آذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی-ایرنا-یزرتب

افزود: خبرنگاران با گو و گفت در پنجشنبه روز فرد، صفایی استانعلی در کار حوادث از ناشی باختگان جان گذشته،آمار سال مشابه مدت به نفر۲۳نسبت

است.یافتهافزایش

مدت این در داشت: اظهار ادارات۸۱۰وی به کار حوادث از ناشی مصدومیت اثر بر نیز قانونینفر شاملپزشکی که اند کرده مراجعه و۶۶استان نز۱۵مرد

بودند.

قانونیکلرمدی گفت:پزشکی نیزآذربایجانشرقی امسال ماه مهر کا۱۰در حادثه علت به قبلرنفر سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که کردند فوت ی

و داشته کاهش نفر کا۱۲۵هفت حوادث مصدومیت علت به نیز اداراترنفر به قانونیی مشابهپزشکی مدت به نسبت نیز آمار این که کردند مراجعه استان

میدهد.نشانافزایشدرصدیکگذشتهسال

کا حوادث شدگان فوت کل تعداد داد: ادامه فرد، سالرضفایی در با۹۸ی آنان۹۶برابر از نفر یک که بود وزنفر بودند مرد بقیه و مصدومینن کل تعداد

بودند.مرد۲۹۰وهزاریکونز۳۵شاملکهبودنفر۳۲۵وهزاریکبابرابرنیز۹۸سالدرکنندهمراجعهکارحوادث

ایرانی-آنالینتوسعهکنا،ری،رآذپیاماقتصادی،گزارشگرنیوز،رکاآینده،اقتصادیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهایلنا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
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