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ستادیاخبار

)۰۶:۱۱-۹۹/۱۰/۲۱(استینشزگامربهشایستهتوجهنیازمندحساسوظایفدلیلبهقانونیپزشکی

سازمان رییس – شمال قانونیباران گفت:پزشکی قانونیکشور کهپزشکی حساسی و تخصصی وظایف دلیل به و است بالندگی و توسعه حال در سازمانی

استینیزگشایستهامربهتوجهنیازمنددارد

چهارشنبه روز صبح مسجدی دکتر – عالی فرشته قلم به شمال باران گزارش گ17به نهاد تاسیس سالروز گرامیداشت مناسبت به که ای جلسه در ماه ینشزدی

گ هسته اعضای حضور با بزو سازمان گرینش هسته و گیرد قرار توجه مورد باید که است الزاماتی جمله از انقالب دوم گام سند به توجه افزود: شد، ینشزگزار

شود.میمحسوبسنداینکردناجراییدردخیلهایمجموعهجملهازداردسازمانهایورودیلرکنتدرکهمهمینقشواسطهبه

رهب معظم مقام سخنان به اشاره با تصروی انقالب دوم گام سند در انتخابری نهادها و ها سازمان در کار برای باید افرادی که شده تاکید سند این در کرد: یح

باشد.مهمبرایشانماندنچگونهوماندنچراوبودهپایبنداصولبهکامالکهشوند

رهب معظم مقام داد: ادامه مسجدی دیگردکتر جای در بیتری اهل و قرآن معارف از گرفتن کمک با و نداشتیم قبلی تجربه انقالب در ما که دارند اشاره ی

بب جلو به گام به گام ها دشمنی و ها توطئه مشکالت، موانع، تمام با را انقالب عالمرتوانستیم و باانگیزه مومن، جوان، نسل همت با نظام این اهداف و یم

شد.خواهدمحقق

سازمان قانونیرییس درپزشکی افراد انتخاب معیار و مبنا باید و است مهم بسیار شایسته افراد انتخاب که دهد می نشان نکات این داشت: اظهار کشور

گزگ کار اهمیت به اشاره با باشد.وی نکات همین نیز درزینش قانونیینش قانونیافزود:پزشکی ساالنهپزشکی که جایی و قضایی سیستم از بخشی عنوان به

باشد.پایبندافرادانتخابدراصولاینبرجدیطوربهبایدگیردمیصورتآنبهمراجعهمیلیون2.5حدود

گ مجموعه در که افرادی حضور از خرسندی ابراز با مسجدی شدنزدکتر شناخته البته کرد: خاطرنشان هستند، خدمت مشغول سازمان قانونیینش بهپزشکی

ت سالم از یکی مطرعنوان اصول به توجه و افراد انتخاب که است مطلب این موید خود کشور های دستگاه گرین در شده، گرفتهزح قرار توجه مورد آنان ینش

است.سازماندرینشزگمجموعهخوبعملکردنشانگراینواست

گ هسته رییس داودآبادی حمید دکتر همچنین جلسه این گزدر های فعالیت از گزارشی مجموعه، این همکاران های تالش از تشکر ضمن سازمان ینشزینش

کردارایه

)۰۷:۲۴-۹۹/۱۰/۲۱(گرفتگیزگاجانباختگانوحشتناکآمار

گرفتگیزگاجانباختگانوحشتناکآمار

دادند.دستازراخودجانتهراندرکنونتایرجاسالابتدایازگرفتگیزگادلیلبهنفرهادهبرنا/

قانونیسازمان درپزشکی کرد: جا9اعالم سال نخست م91یرماه مراکزرمورد به منواکسیدکربن باگاز مسمومیت از ناشی قانونیگ تهرانپزشکی استان
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سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که شده مونواکسیدکربن98ارجاع گاز از ناشی فوت تعداد داشته84که افزایش درصد هشت بود شده اعالم نفر

است.

بودهاند.نزنیزنفر19ومردنفر72یرسالجاماهه9درگرفتگیزگافوتی91تعدادازازهمچنین

instagram.com/akharinkhabar

تیکیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۱۲-۹۹/۱۰/۲۱(آموزنده!امامجازات،|10منطقهدربارنخستینبراییار»ر«موتوحرطاجرای

آما نسبت گذشته سال که میدهد نشان کشور قانونی پزشکی سازمان موتورسوارانرآمارهای تلفات از4ی سنی100نفر گروه تعداد، این از که است بوده نفر سال49تا18هزار
دادهاند.اختصاصخودبهراموتورسیکلتهاتصادفتلفاتآمارینربیشت

بسیارهمشه گفته به : خسروی بهاره _ آنالین درری کارشناسان، از زودتر60تا50ی دقیقه چند برای فقط آنها اغلب مقصرند. موتورسوران تصادفات این درصد

ه گاهی رفتار این که میزنند دور را قانون فرهنگساررسیدن برای است وقتی چند میزند. رقم را نرسیدن طزگز تصادفات، کاهش و «موتوری ابتکاررح به یار»

بز تهران راهور جرپلیس که طرحی اجراست؛ حال در تهران شهر حادثهخیز تقاطعهای در همیارگ را متخلفان رانندگیریمه و راهنمایی پلیس به کمک و ی

ط این است. کرده تعیین قانون اعمال بهربرای آن از پس و اجرا پایتخت دهم تکه در نخستینبار برای این60ح در شد. داده تعمیم پایتخت حادثهساز نقطه

پرداختهایم.پایتختدهمتکهدریادشدهحرطاجرایبهگزارش

سر9ساعت رانندگی و راهنمایی مأموران وجود ایستادهاند. تقاطع این طوالنی قرمز چراغ پشت موتورسواران آزادی. خیابان تقاطع رودکی، خیابان صبح،

ط اجرای از عدهای گویا اما نکنند، خطا پا از دست و کنند رعایت را احتیاط جانب اغلب شده باعث پیادهرورچهارراه وارد ترافیک زدن دور برای و بیخبرند ح

میشود.آغازماجراومیشوند

ارتکاب صورت در حتم5موتورسیکلتسوار رانندگی و راهنمایی مأموران سوی از مهم جتخلف حرًا تخلفات این از یکی میشود. توقیف موتور و درریمه کت

ص نقض نمونههای ما البته است. شهررپیادهرو معابر در روزمره ترددهای در را قانون این مزیح تصادفات به منجر گاهی حتی تخلف این دیدهایم. گبارریاد

موتورسوا ما گزارش سوژه نخستین است. شده هم جبرانناپذیر لباسرو ساعتی چند باید و میشود شناخته متخلف بهعنوان پیادهرو از عبور با که است ی

کند.راهنماییرامتخلفانوکندتنبرقانونمأمور

خدایا «حمیدرضا منطقهرسروان راهور پلیس آموزش رئیس ط10ی» و میکند متوقف را متخلف موتورسوار اینر، میدهد. توضیح موتورسوار برای را ح

تق متخلف اجبایبرموتورسوار توفیق ساعتی دو یکی همیارًا مأموری پایان در او میشود. نصیبش پلیس با «همکاری میگوید: جالبیریتش تجربه پلیس با ی

فتگیگرگازجانباختگانکوحشتناآمارخبر:ینآخر|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IIJQ4XKJ


بسیا میزنند. کله و سر قانونشکن افراد تعداد چه با روز طول در مأموران کنید فکر است. کالفهکنندهای کار قانونشکن افراد راهنمایی و هدایت ازربود. ی

گرفتم.»یادساعتچندایندرنداشتمتوجهآنبهیادزکهراقانونیموارد

اث فرهنگ کردن نهادینه و مستقیم آموزش کرده ثابت مهمترتجربه است. طرگذارتر اجرای از هدف موتورین فرهنگسارح میانزیار ترافیکی قوانین ی

س است. ترافیکی تصادفات کاهش و طرشهروندان این اجرای نحوه درباره تهران راهور پلیس غرب «رکالنتر میدهد: توضیح تصادفات60تا50ح درصد

میشود.آنهافوتیاحرجبهمنجرموتورسیکلتسواران

ط دلیل، همین موتوربه طرح جمله از ابتکاریار بزرحهای تهران فاتب راهور پلیس جری جای به بار این است. تصادفات کاهش برای ازرگ متخلف افراد یمه

باشند.»پلیسهمیارکهمیکنیمدعوتآنها

یاد مرور به کار این با میبرد. پی زودتر خود تخلفات و اشتباهات به شود، همراه پلیس با متخلف موتورسوار وقتی است معتقد برجی» «قاسم سرهنگ

میشوند.مسئولیتپذیرقانونمقابلدرواقعدرونکنندتوقفپیادهرعابگاهرگذپشتنکنند،ترددپیادهروهادربگذارند،احترامقانونبهمیگیرند

ط «این میدهد: توضیح ادامه در برجی منطقهرسرهنگ از در10ح آن، ادامه در و شد شروع احترام60تهران فرهنگ که زمانی تا پایتخت، حادثهخیز تقاطع

میشود.»اجراخودجوشبهصورتهممناطقیدرالبتهحرطایندارد.ادامهشود،نهادینهشهروندانمیانقانونبه

ط این نمیمانند. مخفی پلیس تیزبین چشم از و میکنند تخطی قانون از نحوی هر به که افرادی نیستند؛ کم متخلف موتورسواران بعضیهارتعداد برای ح

شه به ماجرا آخر آیا که میپرسند آنها است. سؤالبرانگیز هم عدهای برای و مهیج حتی و جویایرجالب که کنجکاو موتورسواران از یکی میرسیم. قانونمدار ی

ط این «کاش میگوید: اینباره در بود ماجرا میشد.راصل اجرا زودتر ه5ح کلی و شده توقیف تخلف دلیل به موتورم که است رویزسال سالها این در ینه

پا از موتورم آوردن بیرون برای مانده جردستم پرداخت از بهتر خیلی ببینیم، آموزش و شویم معطل چهارراه سر ساعتی دو یکی اگر میکنم فکر یمهرکینگ.

است.»یراداطوالنیچرخهکردنطیونقدی

م10منطقه پهنه طزکردر این اجرای از میزبانی در پایتخت بخشهای نخستین از یکی طری فلسفه اما بود. آموزشی جالب موتورح فردرح چیست؟ یار

چهکا جرمتخلف برای باید را سری منطقهریمه راهور پلیس آموزش رئیس دهد. انجام قانون از ط10پیچی «این میدهد: توضیح اینباره سردارردر ابتکار با ح

بز تهران راهور پلیس رئیس حمیدی» موتورسوار«محمدحسین میشود. اجرا کهرگ، حرج5ی ممنوعه: حریمه پیادهرو، در حرکت ویژه، خط در دررکت کت

میشود.»یمهرجباشد،کردهمخدوشراپالکشیاباشدنداشتهپالکیاایمنیکالههمچنینباشد،داشتهخالفجهت

خدایا «حمیدرضا سروان گفته طربه این در جری»، بررح، میکنیم، متوقف را او موتور جرائم داشتن صورت در یعنی است. پلیس با همراهی خاطی فرد یمه

بر مبنی میثاقنامهای هم پایان در کند. هدایت را متخلف افراد قوانین طبق میخواهیم و میدهیم دستش راکت و میپوشانیم پلیس مخصوص کاور تنش

میشود.امضامیکند،رعایتراقوانینونمیکندتخلفدیگراینکه

خدایا طرسروان این اجرای به اشاره با منطقهری حادثهخیر تقاطعهای در ط10ح حاضر، حال «در موتورمیگوید: بزرح – توحید خیابان تقاطع در گراهریار

میشود.»اجرابهبودیتقاطعورودکیخیابانتقاطعآزادی،خیاباننواب،

شورایارانیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۵:۵۶-۹۹/۱۰/۲۲(کارحوادثاثربرنفر۱۲۵۸گرم

دادند.دستازراخودجانکارازناشیحوداثدرنفر۱۲۵۸ی،رجاسالآبانپایانتافروردینابتدایازکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمان-ایرنا-تهران

سازمان از ایرنا دوشنبه روز گزارش قانونیبه زمانیپزشکی بازه این در مقایسه۱۲۵۸کشور، در رقم این دادند، دست از را خود جان کار از ناشی حوداث در نفر

است.شدهبیشتردرصد۳.۹بود،نفر۱۲۱۱تلفاتآمارکهقبلسالمشابهمدتبا

مدت این در کار حوادث تلفات کل و۱۲۳۵از مرد حالیستزنفر۲۳نفر در این بودند، قبلن سال ماهه هشت کار حوادث در شده فوت مردان تعداد ۱۲۰۵که

بود.نفر۶زنانتعدادو

با تهران های استان مدت این در گزارش این اساس با۲۷۷بر شرقی آذربایجان با۹۰، رضوی خراسان بیشت۸۵و دو،رفوتی با بوشهر های استان و ین

اند.داشتهراکارحوادثتلفاتآمارینرکمتفوتیهفتبایربختیاوچهارمحالوپنجبابویراحمدوکهگیلویه

بلندیازسقوطاثربرکارحوادثتلفاتدرصد۴۲

قانونی بیشتپزشکی همواره بلندی از سقوط است: کرده تاکید گزارش این بهردر نزدیک و دهد می اختصاص خود به کار حوادث تلفات آمار در را سهم ین

نیز امسال ماهه هشت در شود. می شامل را تلفات از که۵۳۸نیمی اند داده دست از را خود جان بلندی از سقوط دلیل به کار حوادث قربانیان از ۴۲.۸نفر

گیرد.میدربرراتلفاتکلدرصد

با سخت جسم اصابت بلندی، از سقوط از م۲۴.۲فوتی،۳۰۴پس دالیل دوم رتبه در و داده اختصاص خود به کار حوادث تلفات کل از حوادثردرصد در گ

دارند.قرارکارحوادثدرگرمبعدیهایرتبهدرنژاکسیکمبودوسوختگیگرفتگی،قربهمچوندالیلیاست؛گرفتهقرارکار

کارحوادثمصدومانآمارکاهش

مراکز به که کار حوادث مصدومان آمار امسال ماهه هشت قانونیدر اندپزشکی کرده مدت۹.۳مراجعه این در است، یافته کاهش و۱۷درصد ۳۹۸هزار

بودند.مردآناننفر۶۲۸وهزار۱۶ونزآناننفر۷۷۰کهاندکردهمراجعهقانونیپزشکیمراکزبهکارحوادثمصدوم

آموزنده!اماات،مجاز|10منطقهدربارنخستینایبریار»«موتورحطرایاجرآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه
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اخیرهایسالدرکارحوادثتلفاتافزایش

آمارهای (۹بررسی اخیر سال۱۳۹۸تا۱۳۹۰ساله از کاهشی روند دهنده نشان به۱۳۹۴تا۱۳۹۲) است مالیم شیب با افزایشی کلی روند یک آن از پس و

هستیم.فوتی۴۹۴وهزاربا۱۳۹۴سالدرآنمیزانینرکمتوفوتی۹۹۴وهزاربا۱۳۹۲سالدرکارحوادثازناشیتلفاتمیزانینربیشتشاهدکهیرطو

کارحوادثاثربرنفر۱۲۵۸گمرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۵:۱۴-۹۹/۱۰/۲۲(تهرانماه-9درگرفتگیزگادلیلبهنفر91فوت

ماپیامجمله،روزنامهدیگر:منابع

۲ ۷

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HIHJDTIA


)۰۶:۱۳-۹۹/۱۰/۲۱(استیرکشومیانگینازباالترآذربایجانشرقیدرخشونتآمیزجرایم

۵
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شیرازغربقانونیپزشکیمعایناتکزرمساختماناحداثکلنگفارس؛استانبهقوهقضاییهیاسترسفرمصوباتاجرایراستایدر
)۰۶:۱۹-۹۹/۱۰/۲۱(شدزدهزمینبه

خبراتحادیرخبپایگاهاقتصادبومی/سرآمد،اقتصادسایه،روزنامهدیگر:منابع

)۰۷:۱۵-۹۹/۱۰/۲۱(گرفتراکرمانشاهی13جانخاموش"ِل"قاتامسال؛ماهه9در

داد.خبرامسالماهه9دراستاندرکربنکسیدومنگازبامسمومیتاثربرنفر13باختنجانازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدیکرمانشاهایسنا/

تش در ایسنا، با گو و گفت در خانی سلیم آمارردکتر قانونیماهه9یح درپزشکی گفت: سال9استان ابتدای و13ماهه به571هزار نزاع ادعای با پزشکینفر

هستند.نزنفر3381ومردنفر190هزارو10تعداداینازکهاندکردهمراجعهقانونی

است.نداشتهچندانیتغییرنفر،614وهزار13مراجعهباقبلسالمشابهمدتبهنسبتتعداداینشد:یادآوروی

هستند.زندنفر1733ومردنفر4596تعداداینازکهاندکردهمراجعهتصادفادعایبانفر6329همچنینامسالماهه9درافزود:خانی

است.داشتهکاهشنفر1700حدودنفر8052مراجعهباگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتتعداداینکرد:یحرتصوی

قانونیکلرمدی باختنپزشکی جان از ادامه در کرمانشاه تعداد346استان این از وافزود: داد خبر مدت این طی استان تصادف در و274نفر مرد نفر72نفر

است.داشتهکاهشدرصد24نفر،458فوتباگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهاندبودهنز

۴ ۳
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در استان کار حوادث مصدومین ادامه در را9خانی سال ابتدای تص465ماهه و اعالم تعدادرنفر این از کرد: و450یح تعدادزنفر15مرد این و اند بوده ن

است.داشتهکاهشدرصد13مصدوم540باگذشتهسالمشابهمدتبهنسبت

است.بودهنزنفریکومردنفر32تعداداینازکرد:یحرتصواعالمنفر33مدتاینطیهمراکارحادثههایفوتیمسئولاین

ب جمله از دیگر حوادث های فوتی آمار به هم ای اشاره ادامه در دررخانی افزود: و داشت گرفتگی امسال9ق ب16ماهه اثر بر ازرنفر را خود جان گرفتگی ق

اند.بودهنزنفردوومردنفر14تعداداینازکهدادنددست

بودند.نزنفر28ومردنفر23تعداداینازکهدادنددستازسوختگیاثربرراخودجاناستاندرنیزنفر51مدتاینطیافزود:وی

هستند.نزنفرششومردنفر29تعداداینازوافزود:دادخبرهمامسالماهه9دراستانآبهایدرنفر35شدنقرغازخانی

پیامانتهای

آنالینایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۳۶-۹۹/۱۰/۲۱(گازبامسمومیتاثربرنفر13فوتشدند/قرغکرمانشاهآبهایدرنفر31امسال

دادهاند.دستازراخودجاناستانآبهایدرشدنقرغاثربرنفر35آذرماهپایانتاسالابتدایازگفت:کرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش آماررگزاربه ارائه با رسانه اصحاب جمع در امروز خانی سلیم کرمانشاه، از فارس سپ9ی جارماهه سال از شده قانونییری اظهارپزشکی استان،

آذرماه پایان تا سال ابتدای از و13داشت: به571هزار نزاع ادعای با قانونینفر کهپزشکی گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در که اند کرده 13مراجعه

است.نداشتهچندانیتغییرنفر،614وهزار

را زمانی بازده این در تصادف مراجعات آمار و6وی که329هزار گذشته سال مشابه مدت به نسبت تعداد این افزود: و کرد عنوان و8نفر بود،52هزار نفر

میدهد.نشانراکاهشیروند

کل قانونیمدیر کاهشپزشکی به اشاره با کرمانشاه طی24استان تصادفی فوتیهای امسال9درصدی جانباختگان تعداد گفت: امسال، نفر346ماهه

است.داشتهکاهشنفر112کهبودهنفر458کهگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرکهبوده

ترتیب به را زمانی بازده این در استان کار حوادث فوتیها و مصدومین با33و465وی گذشته سال مشابه مدت به نسبت تعداد این کرد: اعالم 540نفر

است.داشتهکاهشدرصد13مصدوم

طی خانی؛ گفته جا9به سال ب16یرماهه براثر سوختگی،51قگرفتگی،رنفر اثر بر من13نفر گاز با مسمومیت اثر بر وونفر کربن غ35کسید اثر بر شدنرنفر ق

فتگرارمانشاهیکر13جانخاموش"ِل"قاتایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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دادهاند.دستازراخودجاناستانآبهایدر

پپیام/انتهای

)۱۲:۱۱-۹۹/۱۰/۲۱(کرمانشاهگرفت-رانفر13جانکربنکسیدومنگازبامسمومیت

داد.خبرامسالابتدایماهه9دراستاندرکربنکسیدومنگازبامسمومیتاثربرنفر13باختنجانازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدی

تش در ، خانی سلیم ، کرمانشاه از جوان خبرنگاران باشگاه استانهای گروه گزارش آمارربه قانونیماهه9یح درپزشکی گفت: سال9استان ابتدای 13ماهه

هستند.نزنفر3381ومردنفر190هزارو10تعداداینازکهاندکردهمراجعهقانونیپزشکیبهنزاعادعایبانفر571وهزار

است.نداشتهچندانیتغییرنفر،614وهزار13مراجعهباپارسالمشابهمدتبهنسبتتعداداینشد:یادآوراو

هستند.نزنفر1733ومردنفر4596تعداداینازکهاندکردهمراجعهتصادفادعایبانفر6329همچنینامسالافزود:خانی

است.داشتهکاهشنفر1700حدودنفر8052مراجعهباپارسالمشابهمدتبهنسبتتعداداینکرد:بیاناو

قانونیکلرمدی باختنپزشکی جان از ادامه در کرمانشاه تعداد346استان این از وافزود: داد خبر مدت این طی استان تصادف در و274نفر مرد نفر72نفر

است.داشتهکاهشدرصد24نفر،458فوتباپارسالمشابهمدتبهنسبتکهاندبودهنز

استان در امسال کار حوادث مصدومین ادامه در تعداد465خانی این از کرد: بیان و اعالم و450نفر مدتزنفر15مرد به نسبت تعداد این و اند بوده ن

است.داشتهکاهشدرصد13مصدوم540باپارسالمشابه

است.بودهنزنفریکومردنفر32تعداداینازکرد:بیانواعالمنفر33مدتاینطیهمراکارحادثهفوتیهایمسئولاین

ب جمله از دیگر حوادث فوتیهای آمار به هم اشارهای ادامه در دررخانی افزود: و داشت گرفتگی امسال9ق ب16ماهه اثر بر ازرنفر را خود جان گرفتگی ق

اند.بودهنزنفردوومردنفر14تعداداینازکهدادنددست

بودند.نزنفر28ومردنفر23تعداداینازکهدادنددستازسوختگیاثربرراخودجاناستاندرنیزنفر51مدتاینطیافزود:او

هستند.نزنفرششومردنفر29تعداداینازوافزود:دادخبرهمامسالماهه9دراستانآبهایدرنفر35شدنقرغازخانی

زپیام/انتهای

گازبامسمومیتاثربرنفر13فوتشدند/قغرمانشاهکرآبهایدرنفر31امسالس:فار|خبرخبرادامهادامه
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اعتباراستانقضائیشورایجلسهدرکرمانشاه؛بهقضائیهقوهرئیساستانیسفردرقانونیپزشکیکزرمچهارساختاعتبارتخصیص
)۰۵:۱۸-۹۹/۱۰/۲۲(کرمانشاهساخت-

)۰۷:۵۲-۹۹/۱۰/۲۱(لرستاندرکسیدکربنومنگازبامسمومیتدرصدی33افزایش

گنمایی:ربز

داد.خبراستاندرکسیدکربنومنگازبامسمومیتدرصدی33افزایشازلرستانقانونیپزشکیکلرمدی/ایسنا-لرستانندای

مدی نظیفی، حمیدرضا قانونیکلردکتر درپزشکی موجود آمارهای اساس بر کرد: اظهار جا9لرستان سال من12یرماهه گاز با مسمومیت اثر بر کسیدکربنونفر

میدهد.نشانراافزایشدرصد33بوده،نفر9تلفاتآمارکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهدادنددستازراخودجاناستاندر

گاز با مسمومیت تلفات کل از اینکه بیان با امسال،9درcoوی و7ماهه مرد شدهزنفر5نفر ثبت گرفتگی گاز موارد تعداد کرد: بیان بودند، پزشکین

جاقانونی سال تعداد17یردر این از که بوده سال5نفر ساعات واپسین در مرد سایت98نفر در موجود ثبتی آمار در که کردند فوت گرفتگی گاز پزشکیبراثر

شدهاند.ثبت99سالماهفروردیندرلرستانقانونی

گرمایشیوسایلازدرستاستفادهبرقانونیپزشکیتاکید

قانونیکلرمدی استفادهپزشکی ایام این در گاز با مسمومیت تلفات آمار افزایش خصوص در زمستان فصل و هوا شدن سردتر به توجه با کرد: اضافه استان

است.یرضروگرمایشیهایسیستمازدرست
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م بیشتر که آنجا از گفت: منرنظیفی گاز با مسمومیت از ناشی میافتد،وگهای اتفاق زمستان فصل در ویژه به و سال دوم نیمه در قانونیکسیدکربن ازپزشکی

کنند.یرگیوجلناگوارحوادثبروزازگرمایشی،سیستمهاییرگیرکابهونصبدردقتوایمنینکاترعایتبامیکنددرخواستهموطنان

،... و پنبه علوفه، خاشاک، چوب، مثل گیاهان اجزای باشند. کربن منواکسید گاز تولید منبع میتوانند فسیلی و گیاهی منشا با سوختها تمام افزود: وی

نفت، مثل فسیلی سوختهای و نخی پارچههای گیاهخوار، حیوانات فضوالت یا و سنگ زغال زغال، مثل است شده ایجاد آنها در تغییراتی که گیاهی مواد

اکسیزبن که شرایطی در میتوانند پالستیکی پارچههای قیر، پالستیک، الستیک، مانند میشود تهیه مواد این از که مادهای هر و طبیعی گاز گازوئیل، نژین،

کنند.تولیدکربنمنواکسیدهمانیاوزغالگازوبسوزندناقصصورتبهباشد،نداشتهوجودهوادرکافی

م و سمی بسیار که هواست از سبکتر و بیمزه بیرنگ، بیبو، زغال گاز اینکه بیان با هوایرنظیفی در آن درصد یک تا نیم غلظت کرد: اضافه است، آور گ

مدت در م15تنفسی باعث تنفسیردقیقه هوای در گاز این غلظت چنانچه و میشود سزگ خیلی میتواند باشد مریاد باعث غلظتهایریع در حتی و شود گ

م باعث میتواند قراررباال گاز این تأثیر تحت انسان که زمانی تا کربن، گازمنواکسید بودن رنگ و بو بدون به توجه با که است آن مهم نکته شود؛ آنی گ

نمیشود.هوادرکربنمنواکسیدگازوجودمتوجهنشودظاهرویدرمسمومیتآثارویدرنگی

کربنمنواکسیدگازتولیدازیرپیشگیدرهواتهویهنقش

مهمت گفت: جلروی در نکته کافی(اکسیرگیوین هوای رساندن کربن، منواکسید گاز تولید از هوایژی سوختی ماده به اگر است. سوختنی ماده به کافی) ن

است.منواکسیدکربنگازتولیدازیرپیشگیدرنکتهینرتمهمهواتهویهبنابراینکرد.نخواهدتولیدکربنمنواکسیدگازبرسد،کافی

قانونیکلرمدی دپزشکی و منفذ وجود است الزم حرارتی وسیله برای دودکش وجود که همانقدر شد: یادآور مسکونیرلرستان فضای به هوا ورود برای یچهای

ضرو دارد، قرار آن در حرارتی وسیله نهایتارکه و تهویه در اختالل یعنی واین رفت نخواهد هم بیرون به که است واضح شود داخل نتواند هوا اگر است. ی

است.شدهفراهمکربنمنواکسیدتولیدبرایشرایط

بود.خواهدآندرداغهواییانرجدهندهنشانحرارتی،وسیلهخودازدورترتوجهیقابلفاصلهدردودکشلولهبودنداغگفت:وی

ابتداییت کرد: بیان کربن منواکسید گاز با مسموم شخص با برخورد صحیح نحوه به اشاره با بهترنظیفی و گرفتگی،رین گاز دچار شخص با دربرخورد اقدام ین

مسمومیترخا آن در که است محیطی از او کردن سرج انتقال سپس و است داده اکسیرخ تجویز برای درمانی مراکز به وی بالفاصله و اقداماتژیع سایر و ن

داشته را دقت و توجه این است شده بیهوش و مسموم شخصی و دارد وجود منواکسیدکربن آن در که فضایی به ورود هنگام به که است مهم بسیار اما الزم؛

از بیرون به دوباره کنیم، باز را پنجرهها و درها کنیم، حبس را خودمان نفس امکان حد تا است بهتر نشویم. مسمومیت و گرفتگی گاز دچار خودمان که باشیم

کنیم.مراجعتوشویمجرخامحیطآنازکردن،تازهنفسبرایبارچندینبودالزماگروشویمواردکمکبرایمجددوکنیمتازهنفسگردیمربفضاآن

)۱۴:۴۰-۹۹/۱۰/۲۱(فارسسیمایوصدایرگزارخبدییکموبیستبازدیدهایُپرُپربازدید؛خبرهای

ببینید.رافارسسیمایوصدایرگزارخبسایتگزارشهایوخبرهاینربازدیدتُپر

خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا ،ری فارس بازدیدتکز خبرُپر دی یکم و بیست خبرهای شرگزارین به فارس، سیما و صدا است:قطعیزحری آب20یر ساعته
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فارسدرروستاییمسکنیزسامقاومتسهیالتپرداخت

ستانلردرکربندکسیومنگازبامسمومیتصدیدر33ایشافزستان:لرندای|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIJ4ASU3


یمربگیجدیکرونالرکنتدرراویتامینهانقش

شیرازغربقانونیپزشکیمعایناتکزرمساختآغاز

فارسدر19کوویدبیمارهزار158ازبیشبهبودی

فسایخیرتاهایخانهناخوشروزوحال

گازرسانیشبکهتوسعهعلتبهگازقطع

ساعت3ازکمتردرقاتلیردستگی

کهنویه–خنججادهتصادفدرکشته4

فارسدرکروناجانباختگاندرصدی85کاهش

آبادهدرعمدغیرجرائمزندانیانآزادی

1404سالتاکشوردرگلخانههکتارهزار48ایجاد

ایماهوارهپخشقابلیتوفارسشبکه

سفارسیمایوصدایارگزخبردییکموبیستدیدهایبازُپرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۱۰/۲۲۱۳۹۹/۱۰/۲۲

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	پزشکی قانونی به دلیل وظایف حساس نیازمند توجه شایسته به امر گزینش است (۹۹/۱۰/۲۱-۰۶:۱۱)
	آمار وحشتناک جانباختگان گازگرفتگی (۹۹/۱۰/۲۱-۰۷:۲۴)
	اجرای طرح «موتوریار» برای نخستین بار در منطقه 10 | مجازات، اما آموزنده! (۹۹/۱۰/۲۱-۰۸:۱۲)
	مرگ ۱۲۵۸ نفر بر اثر حوادث کار (۹۹/۱۰/۲۲-۰۵:۵۶)
	اخبار استانی
	فوت 91 نفر به دلیل گازگرفتگی در 9 ماه- تهران (۹۹/۱۰/۲۲-۰۵:۱۴)
	جرایم خشونتآمیز در آذربایجانشرقی بالاتر از میانگین کشوری است (۹۹/۱۰/۲۱-۰۶:۱۳)
	در راستای اجرای مصوبات سفر ریاست قوهقضاییه به استان فارس؛ کلنگ احداث ساختمان مرکز معاینات پزشکی قانونی غرب شیراز به زمین زده شد (۹۹/۱۰/۲۱-۰۶:۱۹)
	در 9 ماهه امسال؛ "قاتلِ خاموش" جان 13 کرمانشاهی را گرفت (۹۹/۱۰/۲۱-۰۷:۱۵)
	امسال 31 نفر در آبهای کرمانشاه غرق شدند/ فوت 13 نفر بر اثر مسمومیت با گاز (۹۹/۱۰/۲۱-۰۸:۳۶)
	مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان 13 نفر را گرفت- کرمانشاه (۹۹/۱۰/۲۱-۱۲:۱۱)
	تخصیص اعتبار ساخت چهار مرکز پزشکی قانونی در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به کرمانشاه؛ در جلسه شورای قضائی استان اعتبار ساخت- کرمانشاه (۹۹/۱۰/۲۲-۰۵:۱۸)
	افزایش 33 درصدی مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در لرستان (۹۹/۱۰/۲۱-۰۷:۵۲)
	خبرهای پُربازدید؛ پُر بازدیدهای بیست و یکم دی خبرگزاری صدا و سیمای فارس (۹۹/۱۰/۲۱-۱۴:۴۰)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




