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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 به نام خدا

  13۹۹شهریور  11دوشنبه 

 فهرست مطالب

 01 ..................................................................... خبرها متن و نیعناو: اول بخش

 01........................................................................................................................................!دینرس کرونا یوروی اردیلیم کی د،یرس سوم کیپ

 01....................................................................................................................................................... شد پلمب تهران در متخلف خانه قهوه 01

 00 ............................................................................................................................... ییکرونا یلیتحص سال در "رفتن مدرسه" دینبا و دیبا

 00 ........................................................................................................................... ندیبب بیآس دینبا کرونا طیشرا در مردم تصاداق و شتیمع

 01 ..................................................................................................................................... م؟یکن چه مدارس در کرونا یامدهایپ کاهش یبرا

 01 .............................................................................................. ستین یالزام آموزان دانش حضور/پرورش و آموزش ریوز دیجد میتصم

 01......................................................................................................... 01 دیکوو از یناش ییغذا یناامن با مقابله در رانیا اقدامات حیتشر

 01 ................................................................ است یهمکار آماده پرورش و آموزش نیادیبن تحول سند ارتقاء و اصالح یبرا زنان یشورا

 01 ....................................................................... کشور یپزشک علوم یها دانشگاه برتر ییدانشجو یها کانون انتخاب جشنواره یبرگزار

 01 ........................................................................................................................................ است یدوراپزشک یاصل یمبنا یکیالکترون نسخه

 01 .................................................................................................................................................. کرونا با مبارزه زیخاکر از تر عقب خط کی

 01 ................................................................................................................. افتی شیافزا ییدارو اهانیگ صنعت فناوران به یرسان خدمت

 01 ....................................................................................................................... دیجد یلیتحص سال با یمجاز یها رساختیز کردن فراهم

 01 .................................................................................................................... جام تربت در( ع) رضا امام یدارالشفا ییاجرا اتیعمل آغاز

 01............................................ است مارانیب زدن غیت شان تخصص که یپزشکان/ درمان کادر زحمات و آبرو به اطبا یبرخ حراج چوب

 01 .............................................................................................................. زدی یها مارستانیب در کرونا به مشکوک ماریب 081 شدن یبستر

 01 .................................................................................................................................. دارد را کشور در یگذار هیسرما تیامن نیباالتر دزی



 

 

 

 

4 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 11 ......................................................................................................................... ماسک از استفاده در یاصفهان شهروندان تیحساس کاهش

 11 ............................................................................................. هینبیز یدارالشفا و( ع)رضا امام یخصوص مارستانیب دو حداثا در عیتسر

 10 ............................................................................................................. دارد ازین الیر اردیلیم 011 دارو نیتام یبرا اسوجی یپزشک علوم

 10 ................................................................................................................. دیکن تماشا کینزد از را کرونا صیتشخ تست صد تا صفر | دینیبب

 11 ...................................................................................................... میندار پزشک کمبود/ باشند مردم خدمت در ساعته 02 سالمت کادر

 11 .................................................................................................................................... یقلب یماریب به کرونا افتگانیبهبود یابتال احتمال

 11 .................................................................................................................................................................................... کرونا از دور روستاها

 11 .......................................................................................................................... شود یم یبررس یفرزندآور لیتسه یمردم یکارها راه

 11 ........................... سیپرد-تهران یمترو خط یبررس/سیدرپرد یپزشک علوم دانشگاه ربهیقد یخواب تخت061مارستانیب یواگذار

 11 .............................................................................................................................................. شد( ع)نیحس امام مکتب ییفدا پرستار نیا

 11 ................................................................. هستند ییکرونا هشدار و قرمز تیوضع در شهرستان 06/  النیگ رد ریوم مرگ آمار کاهش

 11 ........................................................... یجراح یها نهیهز افتیدر یبرا مارستانیب سردخانه در مقتول کی جسد کردن یمخف | دینیبب

 11 .................... خاص یها پروتکل با و کرونا بحران از پس اصفهان استان در عضو وندیپ 5 انجام داد؛ کاهش را اعضا وندیپ آمار کرونا

 11 ................................................................................................................................................... 01-دیکوو بحران از سمیترور سوءاستفاه

 11 ............................................................................................................................................. است اوج یروزها شهیاند در زنجان تکواندو

 11 .................................................................................................... است مانکاریپ با آن عواقب و اراک عصریول رستانمایب پروژه تیمسئول

 11 .......................................................................................... ریتصاو+شد اعزام ددشتیسپ یالقیی یریعشا مناطق به یپزشک میت |لرستان

 11 .................................................................................................................................................................. ییهوا اورژانس با نفر 06 نجات

 11 .......................................................................................................................................... دارد یریچشمگ یتاالسم آمار هنوز که یاستان

 10..................................................................................................................... یمل توسعه صندوق منابع صیتخص انتظار چشم درمان؛ کادر

 10................................................................................................................................. یوندیپ مارانیب کیالکترون حواله سامانه یانداز راه
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 11 ................................................................. کرونا براثر یالبرز 2 فوت/ البرز یها مارستانیب در کرونا به مشکوک نفر 60 نشد یبستر

 11 ..................................................................................... شد ها خانواده یفرزندآور یبرا یقیتشو بسته هیارا خواستار گلستان استاندار

 11 .......................................................................................................رانیا انیقل و گاریس یتنباکوها در نیسنگ فلزات یباال غلظت وجود

 k ......................................................................................................................................... 11 نیتامیو با مهارکرونا تا یباف یمنف خطرات از

 11 ....................................................................................................................................................... فارس نوآموز هزار 26 سالمت سنجش

 11 ............................................................................................................................................ میده آموزش کرونا با مقابله یبرا را کودکان

 11 ............................................................................................................................................ آنفلوانزا به ابتال از یریشگیپ و یبهداشت نکات

 11 ....................................................................................................................... نشوند لیتبد کرونا انتقال کانون به مدارس میکن یم تالش

 11...................................................... شوند یم عیتوز یحام سامانه قیطر از خاص یها رخشکیش/ خشک یرهایش یمقطع کمبود رفع

 11 ........................................................................................................................................... بابل یها مارستانیب به یتنفس ماریب 11 انتقال

 11 ............................................................................................................................................................. سخت زییپا تا تلخ نزمستا از کرونا

 11 ..................................................................................... 00:6: ساعت 0911 وریشهر 01 یدولت ارز نیتام یدرصد 50 کاهش از ینگران

 11 .......................................................................................................................... ناجا ژهیو یها گانی در ماسک عیتوز و دیتول روند ادامه

 11 ................................................................................................. دارد ادامه نیاربع تا پالسما نذر/ خون نذر شیپو در یزدی 0511شرکت

 11 ................................................................................................................................................................. کرونا ظلمت در دوباره یها نفس

 10 .................................................................................................................................................... مصدوم 05 با گلستان امروز بامداد زلزله

 11 .................................................................................................................................. لحظه نیا تا مصدوم 05 فات؛تل بدون گلستان زلزله

 11 ......................................................................................................................... البرز اورژانس یها نیتکنس توسط تیمامور هزار9انجام

 11 ............... !ست؟یک عهده بر کرونا یها یفوت نیتدف وهیش بر نظارت/پاسارگاد در ییکرونا مردگان مرگبار نیتدف از هولناک یتیروا

 11 ...................................................................................................... یقورچا انییروستا زدگان زلزله به یاضطرار اسکان و یامدادرسان

 11 ............................................................................................. است انجام حال در خسارت یابیارز/گلستان زلزله در نفر 92 تیمصدوم
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 11 ...... ماه وریشهر 02 در امتحان دوم نوبت یبرگزار/  شد منتشر یشگاهیآزما علوم یتخصص یلیتکم دوره آزمون اول مرحله جینتا

 11 ............................................................................................................................................................. کرج در منیا محرم شیپو هیاختتام

 11 .................................................................................................................................. دارد هم یعاطف بُعد ناکرو بحران بدانند لمسازانیف

 11 ................................................................................................................. !استخوان یبرا پاچه کله آب تا بدن یبرا زردچوبه خواص از

 11 ........................................................................................................................................................................ کرونا استرس و مدرسه شوق

 11 .......................................................................................................................... یبهشت دیشه دانشگاه در ماه مهر یلیتحص مسالین کاهش

 11 ...... کند یم یدگیرس ها تیشکا به تنها کار روابط ناظر/ ها یرشرکتیغ و ها یشرکت انیم بهداشت وزارت دیجد ضیتبع شدن سوژه

 11 ....................................................................... نکنند اعتنا یمجاز یفضا غاتیتبل به مردم/ دیباش نداشته کرونا واکسن از معجزه انتظار

 11 ................................................................. ریتصاو+  ییکرونا یروزها در مردم به خدمت صحنه در سمنان یجیبس بانوان یجهاد عزم

 10 ............................................................................................... کرونا با مقابله ستاد کار دستور در کرونا هوشمند تیریمد سامانه یطراح

 11 ......................................................... یمجاز آموزش جهت الزم رساختیز یساز فراهم ضرورت/ مدارس ییبازگشا یدهاینبا و دیبا

 11 .................................................................................................................... یاریبخت و چهارمحال در کرونا تست هزار 06 از شیب انجام

 11 ................................................................................................................ کرد وارد خسارت گناباد یگردشگر به درصد 15 از شیب کرونا

 11 ................................................................................................................ یمرکز استان یپزشک و یصنعت جامعه در کرونا وعیش شیافزا

 11 ................................................................................................................................................... داشت مصدوم نفر 00 ان،یرام لرزه نیزم

 11 ......................................................................................................شود یم اقامه مازندران مساجد در ها وتکلپر تیرعا با جماعت نماز

 11 ................................................................................................................................................................... !کرونا زنگ: نوشت امروز وطن

 11 .................................................................................................................... کرونا به ابتال و اکیتر باطارت درباره یجنجال مقاله یماجرا

 11 ............................................... کردند اهدا ماسک هزار 051/ کرونا یماریب با مقابله در کرمانشاه سالمت حوزه نیریخ ریچشمگ نقش

 11 ......................................................................................................................................... میکن یتیامن فرهنگ نیگزیجا را یفرهنگ تیامن

 11 .................................................................................................................................................................................. آمد ییکرونا مجازات
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 11 .............................................................. ییکرونا کودکان در واکسن قیتزر شرط/ ونیسنایواکس قیتعو صورت در اطفال فلج بازگشت

 10 .................................................................. یشرق جانیآذربا در کرونا به انیمبتال شمار یبرابر دو شیافزا علل از ها مسافرت شیافزا

 11 ............................................................................است یمل اعتبارات جذب ازمندین "ساوه مارستانیب" ساخت روند در عیتسر |یمرکز

 11 ..................... دولت یها وعده وخم چیپ در عنبرآباد کاره مهین مارستانیب/ ندارد مارستانیب که یشهرستان از میتسن تیروا |گزارش

 کشور در آنفلوآنزا واکسن/ ردیگ ینم قرار عموم دسترس در 0100 تا کرونا واکسن/ شود ینم دیتول یداخل یآنفلوآنزا واکسن

 11 .............................................................................................................................................................................................. است شده وارد

 11 ................ هستند متهم خودشان که دهند یم نظر حادثه درباره یکسان: اطهر نایس کینیکل انفجار یا صفحه هزار 5 پرونده بازپرس

 11 ......................................................... شود یم انجام وریشهر 06 تا شاد شبکه در یآموزش یمحتواها تمام یبارگذار: ییرزایم یحاج

 11........................................................................................................................... مشهد یپزشک علوم دانشگاه از بهداشت وزارت یقدردان

 11................................................................................................................... شود یم برگزار مهر سوم پرستاران یا حرفه تیصالح آزمون

 11 ............................................................................................................................................... کشور در ییبایز اعمال آمار کاهش و کرونا

 11 .................................................................................................................... بود خواهد مستمر فارس مدارس بهداشت تیوضع بر نظارت

 11 ............................................................................................................................ خرما هسته با اسپاسم کاهش تا یینانو دستکش دیتول از

 11 .................................................................................................................است شده کم یبهداشت یها پروتکل تیرعا در مردم تیحساس

 11 ..................................................... یمرکز بانک از دارو کنندگان نیتام درخواست/ ارز صیتخص انتظار در آنفلوآنزا واکسن واردات

 11 .......................................................................................................................... شود؟ یم باز یخارج گردشگران یرو به رانیا یمرزها

 11 .................................................... دور چندان نه ندهیآ در دارو کمبود مشکل احتمال/ دارو ارز صیتخص به یمرکز بانک یتوجه یب

 11 ...................................................................................................... یمرکز بانک از دارو ارز درخواست/آنفلوانزا واکسن نیتام تیوضع

 11 ........................................................................................................................ کرونا به آموزان دانش یابتال با منازل در روسیو گردش

 10.............................................................................. زدند ماسک مدارس ییبازگشا روز در شهرستان 1 آموزان دانش درصد 11 از شیب

 11 ...................................................................................................................... دیا کرده سردرگم را آموزان دانش دولت؛ به مجلس تذکر
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 11 .......................................................................................... ابدی شیافزا یمارستانیب یها تخت/ لرستان در کرونا یماریب یصعود روند

 11 ................................................................................................................................................ گرفت رانیا در را گرید نفر 001 جان کرونا

 11 ....... دارند کننده نییتع ینقش نهیزم نیا در ها خانواده ؛یبهداشت نکات تیرعا یبرا آموزان دانش به دادن یآگاه ضرورت |النیگ

 11 ............................................................................................ شد پرداخت سبزوار در کرونا از متضرر یفرهنگ مشاغل به الیر اردیلیم09

 11 ................................................................................ ها نامه وهیش تیرعا از نانیاطم و فارس استان در مدارس یبهداشت تیوضع شیپا

 11 ................................................................................................... کنند یم زیتجو یتجار نام با را دارو "قانون برخالف" پزشکان یبرخ

 11............................................................................................................................................... شد اهدا یقم ساله 01 نوجوان بدن یاعضا

 11....................................................................................................................................... کرد تجربه را کرونا کیپ نیتر یطوالن خوزستان

 11 ............................................................................................................................................................................... واکسن یجو و جست در

 11 ......................................................................................................................... بهداشت ارتوز یسو از دارو ارز صیتخص ندیفرا یریگیپ

 آموزش سنجش مرکز سیرئ ینظر یهاشم دیسع دیس و بهداشت وزارت یآموزش معاون حقدوست اکبر یعل با دیسپ مصاحبه در

 11 ............................................................................. نگاه کی در( هفتم و چهل دوره) 11 سال یاریدست آزمون شد حیتشر کشور، یپزشک

 10 .................................................................................................................. کرمان جنوب در یجار سال نخست مهین یط پزشک 50 جذب

 11 .......................................................................................................... زنجان در سمیبوتول به ابتال اثر بر یفوت نفر کی و یسترب ماریب 29

 11 ................................................................................................................... لمیف+  کرونا یماریب با مقابله یها نامه وهیش نیآخر یریگیپ

 11 ......................................... نکردند افتیدر را خود مطالبات درمان کادر/  دولت کام به کرونا نام به ؛یمل توسعه صندوق از برداشت

 11 ..................................................................................................................... است ها مارستانیب فهیوظ یپزشک یها زباله یساز خطر یب

 11 ............................................................................................................. است بوده کرونا با مبارزه ستاد میتصم با مدارس ییبازگشا نحوه

 11 ........................................................................................................................................................... گذشته روز شبانه در ماریب 091 فوت

 11 ........................................................................................................................................ وریشهر 06 در یپزشک و یعلم دیپربازد نیعناو

 11 ........................................................................................................................... پابرجاست یبعد زیخ خطر/ ییناکرو یها مرگ کاهش
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 11 ................................................................................................. شدند متولد IVF روش با نوزاد 5/گلستان در سقط 9211 از شیب ثبت

 11 ...................................................................................................................... هستند کرونا واکسن دیتول یمدع که ییکشورها با مذاکره

 011 .................................................................................................... شوند یم یبند گروه راحمدیبو و هیلویکهگ مدارس در آموزان دانش

 011 ............................................................................... کرد یقدردان کرونا با مقابله یراستا در یمرکز استاندار خدمات از بهداشت ریوز

 010 .......................................................................................................لمیف+  یبهداشت پروتکل تیرعا بدون تجمع با کرونا به ابتال شیافزا

 010 ........................................................................... ساوه ساکن یافغان پناهندگان از ملل سازمان یعال یایساریکم یمال تیحما ضرورت

 011 .............................................................................................. شدند بارور نیمراجع درصد 25شد؛ ساله 9 کرج یبارور نا درمان مرکز

 011 ........................................................................................ استان در کرونا آمار شیافزا و افراد یبرخ یتوجه یب از درمان کادر هیگال
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 عناوین و متن خبرها: بخش اول

 !پیک سوم رسید، یک میلیارد یوروی کرونا نرسید

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:25 - آریا 

با توجه به هشدارها و تذکرات مراجع بهداشتی برای لزوم آمادگی جهت  -خبرگزاری آریا

مواجهه با پیک سوم کرونا همزمان با پاییز ، اما هنوز پرداخت یک میلیارد یورویی از صندوق 

 وزارتسخنگوی ... گالیه دارد  بهداشت وزارتتوسعه ملی به هزینه های کرونا انجام نشده و 

و بر اساس  13۹۹شهریور  16از دیروز تا امروز : خصوص آخرین آمار کرونای کشور در روز گذشته گفتدر  بهداشت

نفر از  ۹15در کشور شناسایی شد که  1۹بیمار جدید مبتال به کووید ۹۹2معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و 

 ... آنها بستری شدند 

هفته اخیر در خصوص مقابله با کرونا گرفته شد و انتقاداتی به گزارش خبرگزاری آریا، پس از تصمیماتی که در چند 

شهریور ماه، تعداد  14در هفته منتهی به  1۹-را هم به همراه داشت گفته می شود در روند کشوری بیماری کووید

کل موارد مرگ و ابتال نسبت به هفته پیش کاهش یافته بود اما به نظر می رسد در اواخر این هفته یک پیک جدید 

 خفیف در حال شکل گیری باشد

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:15 - ایکنا

 گاه نگار اپیدمیولوژیک بیماری کرونا منتشر شد

 

 قهوه خانه متخلف در تهران پلمب شد 01

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:16 - ایرنا 

سانی درباره رعایت آداب و دیگر نهادهای متولی تمام تالش خود را به اطالع ر بهداشت وزارتدر حالی که رسانه ها، 

تنفسی، شستن دست ها، خودداری از روبوسی و دست دادن معطوف کرده اند باید اذعان کرد که استفاده از وسایل 

مشترک مانند قلیان می تواند سهم باالیی در انتقال انواع ویروس ها داشته باشد و توجه به پروتکل های بهداشتی در 

به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم روز دوشنبه پایگاه خبری پلیس، ... خوردار است این مکان ها از اهمیت ویژه بر

ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومیروز گذشته در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و سالمت عمومی مردم و 

http://www.aryanews.com/News/20200907112224302/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3921439/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3921439/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84030004/%D9%A1%D9%A0-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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 ... بازدید کردند  جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از واحدهای صنفی عرضه کننده قلیان در نقاط مختلف شهر تهران

متصدی متخلف هم اخطار کتبی دادند و توجه بیش از پیش آنان به پروتکل های  53در این طرح مأموران به 

 بهداشتی را خواستار شدند

 

 در سال تحصیلی کرونایی "مدرسه رفتن"باید و نباید 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:21 - ایسنا 

ri بارگذاری پیام های بهداشتی روی سایت و شبکه های مجازی، نصب پوستر سامانه ،

و نصب  1۹1، درمان و آموزش پزشکی به شماره تلفن بهداشت وزارتپاسخگویی شکایات 

دکتر سیدمحمد علوی در گفت وگو ... در این راستا باید انجام شود  4131پوستر معرفی سامانه 

در این : شهریورماه و الزام دستگاه ها به انجام وظایف مربوط، اظهار کرد 15ازگشایی مدارس از با ایسنا، با اشاره به ب

راستا وظیفه بهداشت، تدوین و نظارت بر اجرای پروتکل ها است بنابراین بهداشت نیز اقدامات الزم را توصیه و بر آن 

بنا بر این پروتکل ها، : هداشتی برای مدارس، افزودوی با اشاره به پروتکل های تدوین شده ب... ... ها نظارت می کند 

تعداد مناسب افراد در کالس ها، قرار دادن صندلی، نیمکت و کامپیوتر دانش آموز و نظایر آن در فواصل الزم و ایمن 

و استفاده از ماسک توسط دانش آموزان و معلمان و کارکنان در مدت زمان حضور در مدرسه باید در مدرسه رعایت 

 ندشو

 

 :معاون استاندار کرمانشاه

 معیشت و اقتصاد مردم در شرایط کرونا نباید آسیب ببیند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:21 - ایرنا 

تا : شبانه روز گذشته خبر داد و گفت در 1۹بیمار کووید 13۹از فوت  بهداشت وزارتسخنگوی 

بیمار جدید  ۹۹2و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و  13۹۹شهریور  16روز 

 وزارتسخنگوی ... نفر از آنها بستری شدند  ۹15در کشور شناسایی شد که  1۹مبتال به کووید

یماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص نفر از ب ۹11هزار و  333با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون  بهداشت

در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند  1۹نفر از بیماران مبتال به کووید 3122: شده اند، اظهار داشت

 ... 

استانهای آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، : افزود بهداشت وزارتسخنگوی 

http://www.isna.ir/news/99061712633/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84030005/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF
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کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان نیز در وضعیت 

 هشدار قرار دارند

 

 می دهدایرناپالس گزارش 

 برای کاهش پیامدهای کرونا در مدارس چه کنیم؟

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:21 - ایرنا 

 

تشکیل شد به این نتیجه رسیده اند که بین  بهداشت وزارتبه گفته وی، در جلسه ای که با 

این وضعیت ها فاصله زیادی وجود ندارد و حتی در مناطق سفید نیز عدم رعایت پروتکل ها 

در همه مناطق کشور جدا از وضعیت سفید، زرد و قرمز یک پروتکل می تواند سبب شیوع بیماری شود بنابراین 

به گزارش ایرناپالس، ... بهداشتی اجرا خواهد شد و دانش آموزان در مدرسه با شرایط خاص حضور خواهند داشت 

ه تا پیش از شروع بازگشایی مدارس اما و اگرهای بسیاری دربار... شهریورماه آغاز شد  15سال تحصیلی جدید از 

برخی که مخالف حضور دانش آموزان در مدارس بودند آن را باعث گسترش همه ... بازگشایی مدارس اعالم شد 

در این میان برخی نیز ... گیری دانسته و اعالم کردند که آموزش باید به صورت غیرحضوری و مجازی انجام شود 

 خود و کشور را با این وضعیت تطبیق دهیم اعالم کردند نباید دانش آموزان قربانی شرایط کنونی شده و باید

 

 حضور دانش آموزان الزامی نیست/تصمیم جدید وزیر آموزش و پرورش

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:21 - امروز نیوز 

نیز آمده است که دانش آموزانی که  بهداشت وزارتدر شیوه نامه : وزیر آموزش و پرورش گفت

در مدارس حضور می یابند، ساعات کوتاهی در مدرسه خواهند بود و بنابراین باید بخشی از 

سرویس جامعه امروز نیوز ؛ آموزش ... آموزش های آن ها نیز به صورت غیرحضوری انجام شود 

ما موظفیم خدمات آموزشی را به همه : نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محسن حاجی میرزایی گفتو پرورش به 

دانش آموزان ارائه کنیم و تدابیر الزم اندیشیده شده است و امکان آموزش حضوری، آموزش تلویزیونی و آموزش از 

ز نظر ما اولویت با آموزش حضوری است و ا: وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد... ... طریق سامانه شاد فراهم کرده ایم 

ما توصیه آموزش حضور داریم چون در مدرسه تقویت آموزش ذهنی و روانی دانش آموزان داریم و آموزش بهتر شکل 

https://plus.irna.ir/news/84029499/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.emrooznews.com/news/299382/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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دانش آموزانی باید یکی از دو روش حضوری یا مجازی را انتخاب و به مدرسه : وی تاکید کرد... ... بهتری می گیرد 

 اعالم کنند

  :ت دیگرسای 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:21 - ایران اکونومیست

 حضور دانش آموزان الزامی نیست

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:28 - ایلنا

 حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:2۹ - پارسینه

 ضوری یا مجازی را به مدرسه اعالم کنیدروش ح/ الزام حضور دانش آموزان در مدارس برداشته شد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:32 - باشگاه خبرنگاران

 حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:35 - میزان

 تصمیم آموزش و پرورش برای حضور دانش آموزان در مدرسه تغییر کرد

 

 01تشریح اقدامات ایران در مقابله با ناامنی غذایی ناشی از کووید 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:4۹ - ایسنا 

جمهوری اسالمی ایران با اجرای : اضافه کرد بهداشت وزارتمدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه 

برنامه های حمایتی در تالش است ضمن حفظ دستاوردهای حاصل در زمینه کاهش قابل 

مالحظه سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال که حاصل تالش های دودهه اخیر در کشور است، 

 1۹سال و سالمندان در برابر بیماری کوویداز اقشار آسیب پذیر تغذیه ای از جمله زنان باردار و کودکان زیرپنج 

از جمله اقداماتی که در شرایط فعلی بحران کرونا در کشور در دست اجراست : وی ادامه داد... محافظت کند 

در شبکه های  سالمت الکترونیک پروندهشناسایی کودکان زیرپنج سال مبتال به سوءتغذیه و نیازمند از طریق 

، معاونت رفاه ( ره)معرفی آنان به سازمان های حمایتی از جمله کمیته امداد حضرت امام بهداشتی، درمانی کشور و 

اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی است که مطابق با سبد غذایی تعریف 

 ، ماهانه کمک های غذایی را ارائه می کنند بهداشت وزارتشده توسط 

  :رسایت دیگ 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:11 - روزنامه سپید

 13:6: ساعت 13۹۹شهریور  11 1۹اقدامات ایران در مقابله با ناامنی غذایی ناشی از کووید 

http://iraneconomist.com/fa/news/360987/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://iraneconomist.com/fa/news/360987/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/964461-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/964461-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.parsine.com/fa/news/652932/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.parsine.com/fa/news/652932/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7484011/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7484011/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/653733/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/653733/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99061712571/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19308
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19308
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  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:26 - سالمت نیوز

 1۹تشریح اقدامات ایران در مقابله با ناامنی غذایی ناشی از کووید 

 

 ل بنیادین آموزش و پرورش آماده همکاری استشورای زنان برای اصالح و ارتقاء سند تحو

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:23 - شورای عالی انقالب فرهنگی 

 

ارائه شد که بر اساس آمار اعالمی از  همچنین گزارش آمارهای سقط های غیر قانونی در جلسه

هزار 251حدود  ۹8، سقط های غیرقانونی انجام شده در کشور در سال بهداشت وزارتسوی 

هزار در سال عنوان  611تا  بهداشت وزارتسقط جنین در سال و همچنین طبق آمار ارائه شده یکی از مسئوالن 

 ... شده است 

در ادامه عوارض پزشکی و روانشناسی سقط جنین مورد بحث و بررسی اعضای جلسه قرار گرفت که اهم نظرات و 

 : پیشنهادات اعضا به شرح ذیل است

تأکید بر راه اندازی مهدکودک ها در ادارات و مراکز دانشگاهی، تأمین امنیت شغلی برای بانوان شاغل بعد از فرزند 

عطای مشوق های اقتصادی و تهیه بسته های فرهنگی، مطالبه از مراجع قضایی برای آوردن و مرخصی زایمان، ا

و معاونت نظارت سازمان نظام  بهداشت وزارتمقابله با مراکز غیر قانونی سقط جنین، مطالبه از معاونت درمان 

مرتبط با سالمت پزشکی برای انجام وظایف قانونی خود در حوزه نظارت بر فعالیت مراکزی که فعالیت حرفه ای 

دارند و ابطال پروانه متخلفین و معرفی آنها به مراجع قضایی، مطالبه از پلیس فتا و دادستانی در موضوع تبلیغات 

غیرقانونی سقط، مطالبه از کارگروه مقابله با قاچاق کاال و ارز در موضوع قاچاق داروهای سقط، تدوین برنامه های 

انجام سقط عمدی و عوارض آن برای مادر، تکریم نقش مهم مادری به عنوان رسانه ای و تبلیغی پیرامون گناه 

 مأموریت مهم اجتماعی و همچنین ایجاد بسته های حمایتی برای مادران باردار و شیرده

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:4۹ - ایلنا

 درصد سقط های عمدی در چارچوب خانواده ۹3انجام 

 

 برگزاری جشنواره انتخاب کانون های دانشجویی برتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:58 - ایرنا 

http://www.salamatnews.com/news/299377/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
http://www.salamatnews.com/news/299377/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
https://sccr.ir/News/14497/1/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/964432-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/964432-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84029889/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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، درمان بهداشت وزارتکانون های هالل احمر : رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر افزود

و آموزش پزشکی در راستای مشارکت در این جشنواره ضمن دریافت فرم، باید ارسال 

دریافت این مجوز با ... ثبت نمایند  ۹۹تا شهریور۹8مستندات فعالیت های کانون خود را از مهر 

و مرحوم  بهداشت وزارتهمت و تالش دکتر سیماسادات الری معاون فرهنگی و دانشجویی 

... محمدمهدی صالحی معاون وقت فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صورت گرفت حجت االسالم 

 نمکی سعیداعالم آمادگی کانون های هالل احمر علوم پزشکی با توجه به شیوع ویروس کرونا طی نامه ای خطاب به 

اری مسابقه اینستاگرامی به مناسبت وزیر بهداشت، کارگاه توانمندسازی دبیران و نایب دبیران به صورت وبینار، برگز

هفته جهانی هالل احمر ویژه دانشجویان سراسر کشور، ایجاد ربات تلگرامی پویش دانشجویی اهدای خون با عنوان 

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی، زمینه سازی برای تفاهم نامه  1۹قرار مهربانی ، تقدیر از 

بخشی از فعالیت  بهداشت وزارتجمعیت هالل احمر و معاونت فرهنگی و دانشجویی  مشترک بین سازمان جوانان

 های این کانون در ماه های گذشته و همزمان با شیوع کرونا در کشور بوده است

 

 :سرپرست سازمان بیمه سالمت

 نسخه الکترونیکی مبنای اصلی دوراپزشکی است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:54 - ایرنا 

و شکل گیری  بهداشت وزارتبر اساس تکلیف قانونی : معاون سازمان بیمه سالمت بیان کرد

، همه تراکنش های بیمه ای افراد هم می تواند در این بستر نهادینه سالمت الکترونیک پرونده

رنا، طاهر موهبتی روز دوشنبه در مراسم اعطای گواهی به گزارش خبرنگار سالمت ای... شود 

نسخه الکترونیکی در حال : های صالحیت عملکرد نسخه الکترونیک که در سازمان بیمه سالمت برگزار شد، افزود

درصد این میزان نسخه الکترونیکی و  11تا  61... درصد مطب ها به صورت آنالین اجرایی می شود  16حاضر در 

درصد داروخانه ها با همه مشکالتی که دارند تحت پوشش نسخه  51در حال حاضر ... اق سنجی است بقیه، استحق

خدمت در سامانه تعیین خدمت در حال  131راهنماهای بالینی اکنون کنترل می شود و ... پیچی الکترونیک هستند 

 کنترل است

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:56 - امروز نیوز

 نسخه الکترونیکی مبنای اصلی دوراپزشکی است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:26 - روزنامه سپید

 13:6: ساعت 13۹۹شهریور  11نسخه الکترونیکی مبنای اصلی دوراپزشکی است 

https://www.irna.ir/news/84029849/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/299355/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/299355/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19309
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19309
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 ساعته در اصفهان؛ 01گزارشی از یکی از مرکز خدمات سرپایی 

 یک خط عقب تر از خاکریز مبارزه با کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:45 - ایسنا 

با استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور و افزایش شمار مبتالیان و جان باختگان، تدابیری برای 

قرار گرفت که از  بهداشت وزارتافزایش اقدامات مراقبتی و درمانی در دستور کار مسئوالن 

ساعته سرپایی برای تشخیص اولیه کرونا و ارائه خدمات  16ه اندازی مراکز جمله این تدابیر، را

مراجعان نیز از گروه های مختلفی هستند؛ از ... مورد نیاز به افراد مشکوک و عالمت دار و گروه های پرخطر بود 

ای اولین بار و با ساکنان منطقه که پیش از این نیز به این مرکز جامع سالمت مراجعه می کردند تا افرادی که بر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای مراجعه  3113و یا  بهداشت وزارتراهنمایی پزشک معالج و یا سامانه های تلفنی 

برای راه اندازی مراکز منتخب بیماری های  بهداشت وزارتوی با اشاره به تدبیر ... به این مرکز راهنمایی می شوند 

مرکز داریم که در این مراکز تیم  6در اصفهان : شهرستان ها، یادآور می شودتنفسی با دسترسی مناسب در همه 

 توانمند و با تجربه ای مستقر شده و پزشک، پرستار و نمونه گیر آزمایشگاه پاسخگوی مراجعان هستند

 

 خدمت رسانی به فناوران صنعت گیاهان دارویی افزایش یافت

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:45 - ایرنا 

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری، معاونت عمران و توسعه 

امور شهری و روستایی وزارت کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت میراث فرهنگی وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دفتر 

، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نهادهای بهداشت وزارتنی طب ایرا

هستند که با ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

ناوری در صنعت گیاهان دارویی تاکید شد و در این تفاهم نامه بر حمایت از توسعه ف... ... تفاهم نامه منعقد کردند 

ستاد ... هماهنگی های الزم برای توسعه حمایت از استارتاپ ها و شرکت های فناور این حوزه، پیش بینی شده است 

توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون دهها تفاهم نامه 

 اجرایی مختلف با هدف خدمات رسانی به شرکت های فناور این حوزه امضاء کرده استبا دستگاه های 

https://www.isna.ir/news/99061712565/%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84029909/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:41 - آقای خبر

 خدمت رسانی به فناوران صنعت گیاهان دارویی افزایش یافت

 

 /پزشکی زنجان آغاز ترم تحصیلی جدید دانشگاه علوم/

 فراهم کردن زیرساخت های مجازی با سال تحصیلی جدید

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:41 - ایسنا 

این مسئول با بیان اینکه در وضعیت قرمز کرونایی دروس تئوری به صورت مجازی، دروس 

کارورزی و : کارورزی و کارآموزی به صورت فشرده ولی حضوری برگزار می شود، تصریح کرد

 بیمارستانهای استان است که بر حسب شرایط  بیمارستانکارآموزی دانشجویان پزشکی در 

و فروردین سال جاری باید دروس و  ۹8ی است برای جبران تاخیر در آموزش در ماه اسفند زون بندی شده اند، گفتن

محمد قائمی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با نحوه آموزش ... دوره ها به صورت فشرده به دانشجویان تدریس شود 

ریورماه انتخاب رشته دانشجویان شه 15از : در ترم تحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، اظهار کرد

آغاز شده و اساتید این دانشگاه اقدام به بارگذاری مطالب درسی در فضای مجازی برای برگزاری کالس به صورت 

: وی با اشاره به اینکه استان زنجان از لحاظ بیماری کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد، افزود... ... مجازی کرده اند 

یق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان مبنی بر نحوه شیوه نامه ای از طر

 برگزاری کالس های درسی در وضعیت های قرمز، هشدار، زرد و سفید ارسال شده است

 

 در تربت جام( ع)آغاز عملیات اجرایی دارالشفای امام رضا 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:45 - باشگاه خبرنگاران 

( ع)دارالشفای امام رضا  پزشکی تجهیزات: رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام ادامه داد

تخصصی پزشکی، توسط تولیت آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد و در همه رشته های 

اورژانس، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و تمامی بخش های تخصصی و شنوایی سنجی و 

محمد افکار رییس دانشکده علوم پزشکی تربت جام در گفت وگو با خبرنگار گروه استان ... بینایی سنجی می باشد 

در این ( ع)یی دارالشفای امام رضا های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، با اشاره به آغاز عملیات اجرا

https://aghayekhabar.ir/82219/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
https://aghayekhabar.ir/82219/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
https://www.isna.ir/news/99061712569/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7483893/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85
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روز سفت کاری را تحویل دهد و بعد از آن کل پروژه ساختمانی 111قرار است این پروژه در مدت : شهرستان،گفت

( ع)واقف کلینیک دارالشفای امام رضا : او افزود... ... ماه توسط پیمانکار تحویل دانشکده خواهد شد  18در مدت 

 بیشتربخوانید ... ... مترمربع ساخته می شود  211هزار  2طبقه با زیر بنای  2است، که در تولیت آستان قدس رضوی 

 به زودی در تربت جام افتتاح می شود ( ع)دارالشفای امام رضا

 

 آنا گزارش می دهد؛

صص شان تیغ زدن پزشکانی که تخ/ چوب حراج برخی اطبا به آبرو و زحمات کادر درمان

 بیماران است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:15 - آنا 

مراجعه کرده و پس از  بیمارستانست که بیمار به پزشکی در یک نمونه از آن بدین تربیت ا

معاینات و بررسی های تخصصی، پزشک تشخیص می دهد که بیمار باید تحت عمل جراحی 

تا اینجای کار روند درمان به صورت عادی ... قرار گیرد و زمانی نیز برای بیمار تعیین می شود 

در جریان است اما بروز اقدام متخلفانه آنجا ظهور می کند که بیمار برای آگاهی از هزینه عمل جراحی به بخش مالی 

آقای : مراجعه کرده و هزینه درمان را جویا شود که با پاسخ جالبی از سوی متصدی آن مواجه می شود بیمارستان

نمونه دیگر که شاید جالب تر از ... هستند و ما اجازه نداریم هزینه عمل را اعالم کنیم  بیمارستاناران دکتر از سهامد

ویزیت و پس از تشخیص ( در تهران)مورد فوق باشد این است که پزشک، بیمارانش را در مطبی واقع در باالی شهر 

در شرایطی که )ی انجام عمل معرفی می کند را برا بیمارستاناین که بیمار نیازمند عمل جراحی است تنها یک 

در )که آن هم در خارج از استان تهران ( های دیگر هم حضور دارد بیمارستانپزشک برای طبابت و عمل جراحی در 

است، ارجاع می دهد و از آنجایی که بعضاً تخصص پزشک بیمار را به سوی خود کشانده ( یکی از مناطق استان البرز

 نی مراجعه می کندبه آن مرکز درما

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:41 - سالمت نیوز
 چوب حراج برخی اطبا به آبرو و زحمات کادر درمان

 پزشکانی که تخصص شان تیغ زدن بیماران است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:51 - کارگر آنالین

 پزشکانی که تخصص شان تیغ زدن بیماران است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:31 - شعار سال

 دریافت هزینه درمان بر اساس نرخ اعالمی پزشکان

https://ana.press/fa/news/46/512896/%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.salamatnews.com/news/299358/-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.salamatnews.com/news/299358/-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100941/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100941/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%BA-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://shoaresal.ir/fa/news/298701/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://shoaresal.ir/fa/news/298701/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های یزد 081بستری شدن 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:41 - خبرگزاری صدا و سیما 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد در گفتگو با 

های  بیمارستانبیمار مشکوک به کرونا در  181هم اکنون : خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت

نفر از این تعداد در بخش مراقبت های ویژه  53: سلمانی گفت... ... استان بستری هستند 

نوری شادکام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی نیز در خصوص وضعیت استان . ... ..بستری هستند 

شهریورماه انجام شد، ابرکوه در وضعیت قرمز و یزد،  13بر اساس آخرین ویرایش اپلیکیشن ماسک که در روز : افزود

عیت قرار دارند و تنها شهر وضعیت سفید مهریز، خاتم و میبد در وضعیت نارنجی و بافق، بهاباد، تفت و اردکان در وض

 ...استان نیز اشکذر است 

 

 :استاندار یزد

 یزد باالترین امنیت سرمایه گذاری در کشور را دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:42 - ایسنا 

استاندار در ادامه به اقدامات صورت گرفته در استان برای مقابله با کرونا نیز اشاره و تصریح 

بودیم هر چند دومین استان کرونا زده کشور بودیم اما در اقدامات پیشگیرانه استان اول : کرد

بحران به عنوان اولین استان در کشور  بیمارستانبه طوری که در استقرار آزمایشگاه و ایجاد 

محمدعلی طالبی صبح ... مذکور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت  بیمارستاناقدام کردیم و طی یک ماه آینده 

د مقاومتی استان یزد که به ریاست رضا امروز دوشنبه هفدهم شهریورماه در نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصا

اردکانیان وزیر نیرو برگزار شد، ضمن اشاره به عملکرد خوب استان در حوزه اقتصاد مقاومتی با وجود محدودیت های 

خوشبختانه رشد سرمایه گذاری در استان هم در بحث صدور جواز تاسیس و هم واگذاری : موجود در کشور، گفت

استان یزد رتبه اول امنیت سرمایه گذاری در کشور را کسب : وی افزود... ... اشته است زمین جهش قابل توجهی د

کرده و طی این مدت طرح های بزرگی مورد بهره برداری قرار گرفته و افق روشنی نیز به روی طرح های نیمه تمام 

 استان گشوده شده است

https://www.iribnews.ir/fa/news/2815600/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061712457/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:45 - فصل اقتصاد

 یزد باالترین امنیت سرمایه گذاری در کشور را دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:46 - اقتصادگردان
 :استاندار یزد

 یزد باالترین امنیت سرمایه گذاری در کشور را دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:54 - پایگاه خبری قلم

 شور را داردیزد باالترین امنیت سرمایه گذاری در ک

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:12 - فصل تجارت

 یزد باالترین امنیت سرمایه گذاری در کشور را دارد

 

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد

 ت شهروندان اصفهانی در استفاده از ماسککاهش حساسی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:13 - خبرگزاری مهر 

معین کرونا از ابتدای  بیمارستانآرش نجیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به چهار 

های غرضی، امین، خورشید و عیسی بن  بیمارستان: اظهار داشت 1۹شیوع ویروس کووید 

در اردیبهشت ماه با رعایت : وی افزود... مریم از ابتدا به بیماران کرونا تخصیص یافت 

عیسی بن مریم از مدار  بیمارستان، 1۹دستورالعمل های بهداشتی توسط شهروندان و کاهش آمار مبتالیان به کووید 

گوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه پس از الزامی شدن سخن... های مرجع کرونا خارج شد  بیمارستان

عیسی بن مریم به بیماران مبتال به کرونا تخصیص  بیمارستانتمام بیمارستانها در پذیرش بیماران کرونایی، بخشی از 

نایی را در دستور خورشید، غرضی و امین به ترتیب از ابتدای شهریورماه پذیرش بیماران کرو بیمارستان: یافت، افزود

 کار ندارند

 

 :نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس تاکید کرد

 و دارالشفای زینبیه( ع)تسریع در احداث دو بیمارستان خصوصی امام رضا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:13 - ایسنا 

http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/576744/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/576744/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/159655/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/159655/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://qalamna.ir/fa/news/164633/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4
https://qalamna.ir/fa/news/164633/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/415391/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/415391/%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5017383/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
http://www.isna.ir/news/99061712508/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87


 

 

 

 

21 

  بولتن خبری حوزه سالمت
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 بیمارستاندر ( ع)گودرزی با اشاره به احداث ساختمان درمانی قرینه اورژانس امام حسن

پیرو هماهنگی صورت گرفته مقرر شد با مشارکت دانشگاه علوم : خاطرنشان کرد (ره)امام

پزشکی، خیرین سالمت و اعتبارات وزارت بهداشت و درمان جهت توسعه و ارتقاء کیفیت 

قرینه اورژانس امام حسن علیه السالم احداث ( ره)امام خمینی بیمارستانخدمات درمانی در 

و ( ع)خصوصی امام رضا بیمارستانو اشترینان در مجلس با تأکید بر تسریع احداث دو نماینده مردم بروجرد ... شود 

طی دو سال گذشته با پیگیری مستمر و مساعدت  بیمارستانموافقت اصولی این دو : دارالشفای زینبیه، اضافه کرد

طی : گاران، اظهار کردشهریورماه در جمع خبرن 11عباس گودرزی امروز ... وزارت بهداشت و درمان صادر شده است 

جلسه ای که با نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در دفتر ارتباطات مردمی مجلس شورای اسالمی برگزار 

 شد مسائل مختلف شهرستان مورد بررسی قرار گرفت

 

 دارد میلیارد ریال نیاز 011علوم پزشکی یاسوج برای تامین دارو 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:14 - ایرنا 

این اعتبار برای : امام بخش قائدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت

 بیمارانو خرید دارو برای  ۹8تا  13۹6پرداخت مطالبات شرکت های دارویی در سال های 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه ... ،سرطانی و کرونایی مورد نیاز است خاص

میلیارد ریال اعتبار نیاز  41،سرطانی و کرونایی در استان نیز خاص بیمارانبرای تامین داروی :تصریح کرد و بویراحمد

بیمار پیوندی در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند  141بیمار خاص و  211،سرطانبیماری مبتال به  811... است 

میلیارد ریال  251از دانشگاه علوم پزشکی یاسوجهم اکنون شرکت های دارو : وی بیان کرد... ... مصرف دارو هستند 

 مطالبات دارند و این امر باعث شده که تنها به صورت نقدی داروهای مورد نیاز را تحویل مسئوالن دهند

 

 صفر تا صد تست تشخیص کرونا را از نزدیک تماشا کنید |ببینید 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:22 - خبر آنالین 

 142۹132کد خبر ...  BM  ...264 256 31دریافت 

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:45 - 11رویداد 

https://www.irna.ir/news/84029813/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DB%B2%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429732/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://www.rouydad24.com/fa/news/229371/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85


 

 

 

 

22 

  بولتن خبری حوزه سالمت
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 فیلم+صفر تا صد تست تشخیص کرونا 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:51 - خبر ویژه

 صفر تا صد تست تشخیص کرونا را از نزدیک تماشا کنید |ببینید 

 

 کمبود پزشک نداریم/ ساعته در خدمت مردم باشند 02کادر سالمت 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:34 - خبرگزاری فارس 

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، پیش از ظهر امروز نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم 

اه علوم پزشکی گیالن، معاونین، مدیران و پزشکی گیالن با حضور ارسالن ساالری، رئیس دانشگ

وی ... های مرکز استان در سالن اجالس حوزه ریاست برگزار شد  بیمارستانهمچنین رؤسای 

عالوه بر پزشکان موجود در سطح : با بیان اینکه در تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی پزشک کافی وجود دارد، افزود

های سطح استان اعزام شده اند و بعید می دانیم با شروع به  بیمارستانو به پزشک جدید جذب  12مراکز درمانی، 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تأکید بر ارائه ... کار این عزیزان کمبود پزشک در سطح استان داشته باشیم 

صبح فعال هستند  های استان علیرغم اینکه در نوبت بیمارستان: ساعته در مراکز درمانی استان، گفت 24خدمات 

باید در نوبت عصر و شب نیز فعال بوده و پزشکان در مراکز بیمارستانی حضور داشته باشند و به مردم و بیماران 

 خدمات مکفی ارائه کنند

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:51 - خبرگزاری برنا
 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 کمبود پزشک نداریم/ ساعته در خدمت مردم باشند 24کادر سالمت 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:58 - ایسنا
 :نرئیس دانشگاه علوم پزشکی گیال

 انتقال نیرو از بخش بهداشتی درمانی به اداری ممنوع است

 

 احتمال ابتالی بهبودیافتگان کرونا به بیماری قلبی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:34 - باشگاه خبرنگاران 

http://khabarevije.ir/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86/
http://khabarevije.ir/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86/
https://farsnews.ir/news/13990617000425/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054864
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054864
http://www.isna.ir/news/99061712588/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.isna.ir/news/99061712588/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7483261/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
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نداشتند و عالئم خفیفی از  بیمارستانبیشتر بیماران در این مطالعه نیازی به بستری شدن در 

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران ... ند بیماری داشت

تعداد بسیاری : جوان ، گرگ فونارو، استاد قلب شناسی در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، گفت

نوعی آسیب قلبی را تجربه می  1۹از مطالعات نشان می دهد بسیاری از بهبودیافتگان کووید 

این مسئله پیچیده ... زمینه ای قلبی نداشته باشند و یا دچار کرونای ضعیف شده باشند  کنند، حتی اگر بیماری

این استاد قلب ... ... کارشناسان مراقبت های بهداشتی را در مورد افزایش بالقوه نارسایی قلبی نگران کرده است 

بستری شدن داشتند، دچار آسیب در اوایل همه گیری، مشخص شد که بسیاری از بیمارانی که نیاز به : شناسی گفت

اما اخیراً نیز تشخیص داده شده است که حتی برخی از بیماران کرونایی که عالئم خفیفی دارند و ... های قلبی شدند 

 به ویروس ضعیف تری مبتال شدند، از آسیب قلبی رنج می برند

 

 روستاها دور از کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - همشهری  

در این مرحله تمرکز ما بر گروه های سنی پرخطر ازجمله افراد مبتال به دیابت، فشار خون، 

باالی  MBB، مادران باردار و افراد دارای درمانی شیمیدارای بیماری های تنفسی، تحت 

تب کرونا گاهی در استانی اوج می گیرد و در استانی ... مریم سرخوش خبرنگار ... بود 41

برخی دلیل ... فروکش می کند، گاهی یک استان را به مرز هشدار می رساند و دوباره به منطقه سفید تبدیل می کند 

... والن بهداشت هر استان، کادر درمان و البته وجود تجهیزات پزشکی می دانند این نوسانات را عملکرد متفاوت مسئ

اما رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت که با آغاز کرونا، سفرهای استانی را در رأس برنامه هایش 

 ... قرار داده، نظری متفاوت دارد 

د فاکتورهای اجتماعی، سفرهای بین استانی و تفاوت عوامل متعدد دیگری مانن: جعفر صادق تبریزی معتقد است

اجرای پروتکل های بهداشتی در شهرهای گردشگرپذیر با دیگر مناطق، افزایش سفر به روستاها، نزدیکی مناطق 

روستایی و شهری در برخی استان های کشور، همدلی و همراهی بیشتر برخی جوامع شهری و روستایی در رعایت 

 ی وپروتکل های بهداشت

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:35 - سالمت نیوز

 روستاها دور از کرونا

 

 راه کارهای مردمی تسهیل فرزندآوری بررسی می شود

http://newspaper.hamshahri.org/id/109412/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.html
http://www.salamatnews.com/news/299373/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.salamatnews.com/news/299373/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 

 

 

 

24 

  بولتن خبری حوزه سالمت
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 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:21 - ایکنا 

ش ایکنا، دفتر قم مؤسسه انقالب اسالمی اولین نشست از مجموعه هم اندیشی های به گزار

این نشست روز ... ... برگزار می کند  فرزندآوریخود را با موضوع راه کارهای مردمیِ تسهیل 

، پالک 28در قم، خیابان شهدا، کوچه  12:31تا  11:31شهریورماه، از ساعت  1۹چهارشنبه، 

 نشست یادشده با حضور حجت االسالم والمسلمین علی ابوترابی، سرکار خانم اردبیلی ... ... برگزار می شود  121

یادآور می شود، ... ... و حجت االسالم المسلمین محمدحسین ندیمی از فعاالن عرصه جمعیّت برگزار خواهد شد 

ای حضور در این نشست تا ساعت عالقه مندان با توجه به شرایط کرونایی و ضرورت رعایت موارد بهداشتی، باید بر

 انتهای پیام... ... اعالم حضور کنند  1۹۹2113818۹روز سه شنبه از طریق پیامک  15

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:32 - شبستان

 برگزاری نشست علمی راه کارهای مردمی تسهیل فرزندآوری

 

 استاندار تهران خبر داد

بررسی خط /تخت خوابی قدیربه دانشگاه علوم پزشکی درپردیس061واگذاری بیمارستان

 پردیس-متروی تهران

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:51 - ایسنا 

درصدی بیشترین رشد جمعیت را در میان شهرستان های استان دارد و خدمات زیربنایی  3

برای این جمعیت فراهم نشده است؛ برای مثال در حوزه سرانه تخت بیمارستانی با کمبود 

قدیر که به اتمام رسیده به  بیمارستانمواجه است لذا با بخش خصوصی مذاکره شده که 

: وی افزود... علوم پزشکی هبه شود که در حال حاضر مقدمات آن فراهم و صورتجلسات آن آماده شده است  دانشگاه

تخت خوابی خیرساز تحویل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خواهد شد  161 بیمارستانظرف یک ماه آینده این 

ن محسنی بندپی در گفت وگو با ایسنا، در انوشیروا... که بتوانند به مردم خدمات بهداشتی و درمانی ارائه کنند 

... ... ...  11شهرستان پردیس در استان تهران با رشد : تشریح روند تکمیل زیرساخت ها در شهرستان پردیس گفت

هزارنفری است که احتماال  111کمبود فضاهای آموزشی و ورزشی از دیگر مشکالت این شهرستان : وی ادامه داد

هزارنفر افزایش پیدا می کند که به تناسب این جمعیت  311سرشماری سال بعد به  جمعیت این شهرستان در

خدمات آموزشی، ورزشی و فرهنگی در شهرستان وجود ندارد، لذا از همین االن درخواستی به وزیر راه و شهرسازی 

https://iqna.ir/fa/news/3921429/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://shabestan.ir/detail/News/968925
http://shabestan.ir/detail/News/968925
http://www.isna.ir/news/99061712217/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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رساخت ها توسط نوشتیم که نسبت به تامین این زیرساخت اقدام شود که خوشبختانه توجه ویژه ای به تامین زی

 وزیر وجود دارد

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:16 - پایگاه خبری اعتماد

 تخت خوابی قدیر تا یک ماه آینده 161واگذاری بیمارستان 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:26 - ایران خبر

 پردیس-بررسی خط متروی تهران/تخت خوابی قدیربه دانشگاه علوم پزشکی درپردیس161واگذاری بیمارستان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:41 - شهر فردا

 تخت خوابی قدیربه دانشگاه علوم پزشکی درپردیس161واگذاری بیمارستان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:55 - سالمت نیوز
 ار تهران خبر داداستاند

 پردیس-بررسی خط متروی تهران/تخت خوابی قدیربه دانشگاه علوم پزشکی درپردیس161واگذاری بیمارستان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - روزنامه سپید

 1۹:6: ساعت 13۹۹شهریور  11دیر به دانشگاه علوم پزشکی درپردیس تخت خوابی ق161واگذاری بیمارستان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - اصالحات پرس

 پردیس-بررسی خط متروی تهران/تخت خوابی قدیربه دانشگاه علوم پزشکی درپردیس161واگذاری بیمارستان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:12 - کیمیا نیوز

 پردیس-بررسی خط متروی تهران/تخت خوابی قدیربه دانشگاه علوم پزشکی درپردیس161واگذاری بیمارستان

 

 شد( ع)این پرستار فدایی مکتب امام حسین

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:13 - خبرگزاری فارس 

کرد و گرنه هیچ تعهدی نداشت ( ع)پدرم، پرستاری بود که خودش را فدای مکتب امام حسین

بابا ... نرو  بیمارستاندیگر به ... بماند، چون بازنشست شده بود  بیمارستانکه با آمدن کرونا در 

و به بیماران، حاال که بدتر از زمان جنگ نیست، باید  بیمارستانگفت من تعهد دارم به 

بقیة اهلل بود و بیش از همه در معرض ابتال به این ویروس تازه  بیمارستانپرستار بخش اورژانس ... باشم  بیمارستان

و خدمت پدرم در موج اول  بیمارستانبیماران کرونا یی به دو هفته از ورود ... می رفت  بیمارستانهر روز به ... وارد 

کرونا نگذشته بود که عالئم ابتال به کرونا در پدر و مادر و خاله ام که همسایه ما بود و مرتب با هم در رفت و آمد 

 بودیم بروز کرد

https://etemadonline.com/content/431138/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-160-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://etemadonline.com/content/431138/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-160-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153590/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153590/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://shahrefarda.ir/fa/news/116839/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://shahrefarda.ir/fa/news/116839/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://www.salamatnews.com/news/299340/-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://www.salamatnews.com/news/299340/-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19301
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19301
https://eslahaatpress.com/News/33933/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://eslahaatpress.com/News/33933/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
http://www.kimiyanews.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/116724-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.html
http://www.kimiyanews.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/116724-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%B1%DB%B6%DB%B0%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.html
https://farsnews.ir/news/13990616000287/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:14 - آقای خبر

 شد( ع)این پرستار فدایی مکتب امام حسین

 13۹۹شهریور  11شنبه دو 12:31 - تازه تزین ها

 شد( ع)این پرستار فدایی مکتب امام حسین

 

 شهرستان در وضعیت قرمز و هشدار کرونایی هستند 06/ کاهش آمار مرگ ومیر در گیالن 

 13۹۹یور شهر 11دوشنبه  11:16 - خبرگزاری فارس 

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، آبتین حیدر زاده امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به 

در حال : های گیالن، اظهار کرد بیمارستانآخرین وضعیت بیماران کرونا یی بستری بوده در 

های استان بستری بوده و این آمار هرروز متغیر است زیرا بعضی  بیمارستاننفر در  351حاضر 

های  بیمارستاندرصد افراد بستری شده در  31حیدرزاده ... از بیماران مرخص شده و بعضی دیگر بستری می شوند 

ت با محدودیت های هفته ای و یا ماهانه نمی توان جلوی شیوع این ویروس را گرف: استان را مسافر دانست و گفت

شهرستان  ۹وی از قرمز بودن ... ... سال درگیر کرونا باشد  11زیرا طبق گفته سازمان جهانی بهداشت شاید جهان تا 

شهرستان های آستارا، تالش، رشت، آستانه اشرفیه، الهیجان، : گیالن در رابطه با شیوع ویروس کرونا خبر داد و افزود

 رمز بوده و دیگر شهرستان ها هم در وضعیت هشدار جدی قرار دارندبندر انزلی، رودسر، رشت و لنگرود در وضعیت ق

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:43 - دی نیوز 1

 شهرستان در وضعیت قرمز و هشدار کرونایی هستند 16/ کاهش آمار مرگ ومیر در گیالن

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - گیالنستان
 :گیالن معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

 شهرستان در وضعیت قرمز و هشدار کرونایی هستند 16/ کاهش آمار مرگ ومیر در گیالن 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:14 - پایگاه خبری گسترش

 !شهر شمال نروید ۹اگر جانتان را دوست دارید به این 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:24 - مثلث

 شهر ترسناک کرونایی ایران؛ قید سفر را بزنید ۹

 

https://aghayekhabar.ir/81971/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF/
https://aghayekhabar.ir/81971/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF/
https://www.tazetarinha.com/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF/
https://www.tazetarinha.com/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF/
https://farsnews.ir/news/13990617000221/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86--%DB%B1%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.8deynews.com/520198/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
http://www.gilanestan.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
http://www.gilanestan.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7/
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-120827
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-120827
https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-69828
https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-69828
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 یافت هزینه های جراحیمخفی کردن جسد یک مقتول در سردخانه بیمارستان برای در |ببینید 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - خبر آنالین 

 142۹641کد خبر ...  BM  ...266 256 2دریافت 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:33 - الینشفا آن

 فیلم/ مخفی کردن جسد یک مقتول در سردخانه بیمارستان برای دریافت هزینه های جراحی

 

پیوند عضو در استان اصفهان پس از بحران کرونا  5کرونا آمار پیوند اعضا را کاهش داد؛ انجام 

 و با پروتکل های خاص

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:22 - خبرگزاری تسنیم 

یم از اصفهان ، ساالنه تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به دالیل مختف و به ویژه تصادف به گزارش خبرگزاری تسن

دچار مرگ مغزی می شوند و این افراد می توانند ناجیان خوبی برای افرادی باشند که به دلیل بیمار بودن عضوی از 

ها موظف  بیمارستانزش پزشکی، طبق بخشنامه وزیر بهداشت درمان و آمو... بستری هستند  بیمارستانبدن، در 

دارند را به صورت روزانه به مرکز اعضا پیوند اعالم  6هستند بیمارانی که ضریب هوشی پایین و جی سی اس زیر 

کنند و اگر در معاینات مشخص شود بیمار دچار مرگ مغزی شده است، در آن زمان با احترام به نظر پزشک معالج 

مسئول واحد فراهم ... د با خانواده فرد مرگ مغزی صحبت های الزم می شود چنانچه فرد مناسب اهدا عضو باش

الزهرا در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به وضعیت اهدای عضو استان  بیمارستانآوری اعضا پیوند 

ستگان یا خود متوفی قبل تا قبل از ورود کرونا اهدای عضو فرد مرگ مغزی با رضایت ب: در شرایط کرونا اظهار داشت

 از فوت روال عادی خود را داشت

 

 01-سوءاستفاه تروریسم از بحران کووید

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:53 - ایسنا 

https://www.khabaronline.ir/news/1429641/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/264286/%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2342577/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-5-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.isna.ir/news/99061712386/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

سخنرانان ما افزایش اهمیت جرایم سایبری را در ماه های گذشته موردتوجه : ورونکف گفت

درصدی در وب سایت های رمز گیری در سه ماهه  351قراردادند، جرایم سایبری با افزایش 

ها و مراکز سالمت را هدف قرار داده  بیمارستان، بسیاری از سیستم های 2121نخست سال 

اردسون، رئیس اجرایی موسسه مطالعات پیشرفته رادکلیف، تروریسم را هدف لوئیز ریچ... بودند 

تروریسم در همه اشکال و مظاهرش ... قرار دادن عمدی افراد غیرنظامی برای یک هدف سیاسی تعریف کرده است 

ها عمیق  این زخم... تروریسم موجب آسیب رسانی به افراد، خانواده ها و جامعه می شود ... یک چالش جهانی است 

کارشناسان نگرانی های ... ... هستند و باوجودی که با گذشت زمان خوب می شوند، هرگز اثر آن ناپدید نمی شود 

جدیدی را درباره اتحادهای سازشکارانه در میان کشورهای درگیر جنگ نشان دادند که با مقامات ملی خصومت 

 هستند 1۹-از بحران کووید دارند و به دنبال سوءاستفاده از آسیب پذیری های ناشی

 

 تکواندو زنجان در اندیشه روزهای اوج است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:56 - ایرنا 

زنجان ( ع)امام حسین  بیمارستانحضور شماری از جامعه تکواندو این استان در : سپهری افزود

ساله  ۹5به منظور تقدیر و تجلیل از مدافعان سالمت، حضور در منزل حاج صدقعلی کاظمی 

تکواندوکار در پارک  211رکت اجرای حرکات نمایشی با ش( پیشکسوت ورزش کشتی پهلوانی)

تکواندو زنجان دارای : علی سپهری، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود... بانوان شهر زنجان، از دیگر برنامه ها بود 

مدال های ملی، بین المللی، جهانی و آسیایی است و قصد دارد با راهیابی به بازی های المپیک و کسب نشان، 

، چهاردهم شهریور ماه به عنوان روز جهانی 2116وی با بیان اینکه از سال ... ... کند کلکسیون خود را تکمیل 

به مناسبت گرامیداشت این روز هر سال برنامه های مختلفی به منظور : تکواندو نامگذاری شده است، اظهار داشت

... ... برای خانواده ها نمایان سازد  ارتباط گیری جامعه تکواندو با بطن اجتماع برگزار می شود تا خود را بهتر و بیشتر

متاسفانه امسال بیماری ویروس کرونا، گریبان همه را گرفته و در این میان، جامعه ورزش تکواندو نیز : سپهری، افزود

 متحمل خسارت های بسیار شده است

 

 با پیمانکار است مسئولیت پروژه بیمارستان ولیعصر اراک و عواقب آن

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:31 - باشگاه خبرنگاران 

https://www.irna.ir/news/84029423/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7483540/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک ،حجت االسالم 

 بیمارستانمسئولیت پروژه : عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت

حجت ... انکار است و باید این شرایط را با جدیت بپذیرد ولیعصر اراک و عواقب آن با پیم

با اشاره به اینکه پروژه ملی باید با حساسیت بیشتری از سوی پیمانکار : االسالم موسوی افزود

ولیعصر اراک باید مسئولیت ابتدا تا انتهای پروژه را بپذیرد، نیروی  بیمارستانپیمانکار پروژه : دنبال شود، افزود

... عملیاتی در پروژه را اضافه کند و قطعا عملکرد پیمانکار در عمل به تعهدات در شورای تامین استان دنبال می شود 

 بیمارستانز پروژه انتظار طوالنی و مزمنی در استان مرکزی برای بهره برداری ا: حجت االسالم موسوی تاکید کرد

ولیعصر اراک وجود دارد که البته ساخت آن انتظار به حق است و مردم و مسئوالن سال ها منتظر نتیجه رسیدن این 

 پروژه هستند

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - خبرگزاری صدا و سیما

 خسارت تاخیر در ساخت پروژه بیمارستان ولیعصر اراک توسط پیمانکار باید پرداخت شود

 

 تصاویر+تیم پزشکی به مناطق عشایری ییالقی سپیددشت اعزام شد |لرستان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:1۹ - خبرگزاری تسنیم 

تیم 6: سرهنگ عبدالوحید ملک آرا در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در خرم آباد اظهار داشت

تخصصی، عمومی و دندانپزشکی شهید دکتر رهنمون با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان، 

عه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان و کانون بسیج جام

سپیددشت به ( ره)امام خمینی بیمارستانشهرستان سپیدست جهت ارائه خدمات تخصصی به اهالی عشایری به 

این تیم شامل فوق تخصص قلب و عروق، متخصص اطفال، متخصص : وی افزود... ... مدت یک روز اعزام شدند 

پزشک عمومی، دندانپزشک، بهداشت محیط، ماما،  3اح عمومی، عفونی، متخصص زنان و زایمان، روانپزشک، جر

، آزمایشگاه و داروخانه بود که جهت ارائه خدمات 115کارشناسان واحد پیشگیری مبارزه با بیماری ها، اورژانس 

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه ... ... بهداشتی و درمانی به اهالی عشایرنشین این منطقه اعزام شدند 

لرستان با اشاره به ارائه خدمات عمومی و تخصصی، مشاوره، آموزش و مشاوره به صورت رایگان ( ع)ضرت ابوالفضلح

بیماران ارجاعی عمدتا از جامعه عشایری، روستاهای اطراف و بعضا از سطح شهر : به اهالی این منطقه عنوان کرد

 تخصصی خود را دریافت کردند بودند که پس از مراجعه به پزشک متخصص مورد نیازشان، ویزیت

https://www.iribnews.ir/fa/news/2815467/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815467/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343373/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - تجارت آنالین

 تصاویر+تیم پزشکی به مناطق عشایری ییالقی سپیددشت اعزام شد |لرستان

 

 نفر با اورژانس هوایی 06نجات 

 13۹۹ شهریور 11دوشنبه  11:21 - خبرگزاری صدا و سیما 

 

درصد از این ماموریت ها مربوط به فوریت های پزشکی بوده است  81منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه حدود 

... بوده است  بیمارستاناین خدمات شامل انتقال مجروحان حوادث ترافیکی و جاده ای، انتقال مادران باردار به : افزود

خدمات : ن ؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفتبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفها

 ... نفر منجر شد  26سورتی پرواز بوده که به نجات  32اورژانس هوایی استان اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون با 

شده  مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه فوریت های پزشکی هوایی با همکاری هوانیروز انجام

پد بالگرد در سطح استان اصفهان جانمایی شده که از این شمار هفت مورد برای استقرار و انتقال  44: است، گفت

 ... مجروحان و بیماران بهره برداری شده است و بقیه در حال احداث است 

ستان اصفهان، پایگاه جاده ای در ا 1۹پایگاه فوریت های پزشکی شهری و  125شیشه فروش با اشاره به وجود 

مأموریت در سطح استان  811تا  611این پایگاه ها که به آمبوالنس مجهز هستند روزانه بین : خاطرنشان کرد

 مأموریت انجام می دهند

 

 در سیستان و بلوچستان ،

 استانی که هنوز آمار تاالسمی چشمگیری دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:22 - خبرگزاری صدا و سیما 

ار زمانی بیشتر جلب توجه می کند که متوجه می شویم شمار قابل توجهی از این همانطور که اشاره شد، این ام

 چاهی برای بودجه درمانی استان ... مبتال هستند  تاالسمینوزادان به 

در  تاالسمیبیمار مبتال به  211هزار و  3در حال حاضر : مدیرکل انتفال خون سیستان و بلوچستان نیز می گوید

درصد از کل ذخیره خون  61هزار واحد خون معادل  11سهیال خسروی گفت؛سالیانه ... استان زندگی می کنند 

http://tejaratonline.ir/fa/news/131064/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%7C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://tejaratonline.ir/fa/news/131064/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%7C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815559/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815589/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

 

 

 

31 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

درصد از خون های اهدایی در این خطه از کشور را  65اختصاص می یابد و  تاالسمیاستان برای تزریق به بیماران 

 ؟ تاالسمیچرا ... شامل می شود 

در استان را ازدواج های فامیلی، بی توجهی به  تاالسمی مدیرکل انتفال خون سیستان و بلوچستان علت آمار باالی

 توصیه مشاوران ازدواج و انجام ندادن مشاوره قبل از ازدواج و آزمایش ژنتیک عنوان می کند

 

 کادر درمان؛ چشم انتظار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:58 - روزنامه سپید 

، تورم سالمت تحول طرحنظام سالمت ما قبل از کرونا نیز با مشکالت مالی بجا مانده از 

 ... افسارگسیخته، نوسان مداوم نرخ ارز و مشکالت تحریم ها، مواجه بود 

هایمان، توان جسمی و دریافتی  بیمارستاناقتصاد کوچک نشد، ولی ما درآمدهای اقتصادی 

بسیاری از مطالبات جامعه پزشکی به مجوز برداشت یک ... گرفتیم آب شد  نیروهای صدیقمان و آنچه باید می

 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی منوط شده، در حالی که تاکنون فقط یک سوم این منابع تخصیص یافته است 

 امین جاللوند 

صاص به هزینه های مقابله در شرایطی که با صدور مجوز برای برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و اخت

درصد این  31با کرونا موافقت شده است، اما گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که تاکنون فقط حدود

 مبلغ پرداخت شده است

  :سایت دیگر 0

 13۹۹ شهریور 11دوشنبه  11:23 - شفا آنالین

 کادر درمان؛ چشم انتظار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی

 

 راه اندازی سامانه حواله الکترونیک بیماران پیوندی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:31 - خبرگزاری صدا و سیما 

وی با بیان اینکه برای انجام عمل پیوند نیز شیوه نامه های خاصی از طرف وزارت بهداشت 

: اعالم شده است تا عدم ابتال فرد مرگ مغزی به کرونا، به درستی مشخص شود، گفت

منتصریه ابالغ شده است و تمام اعمال جراحی پیوند  بیمارستاندستورالعمل بهداشتی پیوند به 

http://sepidonline.ir/d/73175-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%9B-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C.html
http://shafaonline.ir/fa/news/264285/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264285/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.iribnews.ir/fa/news/2815558/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
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منتصریه برای  بیمارستانکار بزرگ دیگری که در :توحیدی ادامه داد... نامه اجرایی می شود براساس این شیوه 

بیماران انجام شده است برقراری تماس تلفنی با تمام بیماران پیوند کلیه و کبد است تا آموزش های الزم به آنها ارائه 

کارشناس پیوند و فراهم آوری ... شود  شود؛ عالوه براین از حیث شرایط جسمانی نیز اطالعات الزم جمع آوری

 بیمارستانتمام بیماران پیوندی نیازمند از طریق مددکاری : اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت

 شناسایی شدند و با همکاری خیرین، شهرداری و استانداری به آنها بسته های بهداشتی و معیشتی اهدا شد

 

 البرزی براثر کرونا 2فوت / نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان های البرز 60بستری شدن 

 13۹۹ شهریور 11دوشنبه  11:33 - باشگاه خبرنگاران 

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز ، محمد فتحی، سرپرست 

نفر به صورت سرپایی به  6۹2ساعت گذشته تعداد 24طی : دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت

 بیمارستانمورد در  61مراکز درمانی و بهداشتی استان با عالئم مشکوک مراجعه کرده اند که 

مجموع کل موارد بستری شامل قطعی، محتمل : سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود... ... ها بستری شده اند 

 412هزار و  15نفر بوده که از این تعداد  841هزارو  15و مشکوک از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز در استان البرز 

نفر شامل موارد قطعی،  3۹5حی با بیان این که در حال حاضر تعداد فت... ... نفر مورد قطعی مثبت و بستری بوده اند 

او ... ... است  1۹نفر بیمار قطعی کووید  161از این تعداد : محتمل و مشکوک در مراکز درمانی بستری هستند افزود

یماران بستری تعداد ب: بیمار بستری شده جوان و پایین تر از سن پنجاه هستند گفت 83با اشاره به این که تعداد 

 نفر رسید 116ساعته گذشته به  24شده ی بد حال طی 

 

 استاندار گلستان خواستار ارایه بسته تشویقی برای فرزندآوری خانواده ها شد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:34 - ایرنا 

هادی حق شناس عصر یکشنبه در نشست شورای راهبردی جمعیت گلستان از بنیاد مسکن 

سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعاون، کار و رفاه انقالب اسالمی، راه و شهرسازی، 

اجتماعی خواست طرح مناسب و کاربردی در حوزه مسکن و ایجاد اشتغال برای ترغیب جوانان 

این دسته : وی بدون اشاره به آمار کارکنان مجرد دستگاه های گلستان بیان کرد... ... به ازدواج تهیه و تدوین کنند 

ر صورت ازدواج از بسته های تشویقی مانند تبدیل وضعیت از رسمی آزمایش به رسمی برخوردار از کارمندان د

مدیرکل ثبت احوال گلستان هم در این جلسه با ارایه آماری از وقایع حیاتی استان گفت که در پنج ... ... خواهند شد 

https://www.yjc.ir/fa/news/7483765/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B6%DB%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84029325/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7
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 ۹...  4به مدت مشابه سال قبل  مورد ازدواج در گلستان ثبت شد که نسبت 54ماهه نخست امسال هفت هزار و 

شهرستان آزادشهر، آق قال،  11در این مدت ثبت ازدواج در : حمیدرضا مطیع اظهار داشت... ... درصد افزایش یافت 

ترکمن، رامیان، علی آباد، کردکوی، گالیکش، گرگان، گمیشان، مراوه تپه و مینودشت صعودی در بندرگز بدون تغییر 

 له منفی بودو در گنبدکاووس و کال

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - اتحاد آنالین

 تشویقی برای فرزندآوری خانواده ها شد استاندار گلستان خواستار ارایه بسته

 

 پژوهشگران عنوان کردند

 وجود غلظت باالی فلزات سنگین در تنباکوهای سیگار و قلیان ایران

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:18 - ایسنا 

یی و آب، همچنین از طریق تنفس و وارد محیط زیست می شوند و انسان با خوردن مواد غذا

همچنین انجام نظارت بیش تر بر کارخانه ... ، این عناصر را دریافت می کند دخانیاتمصرف 

و وضع قوانین سخت گیرانه در استانداردهای بهداشتی نشان های تجاری  دخانیاتهای تولید 

به گزارش ایسنا، فلزاتی که چگالی آن ها ... رد ضرورت دارد و باید در دستور کار قرار گی دخانیاتداخلی و وارداتی 

حداقل پنج برابر بیشتر از آب باشد، به عنوان فلزات سنگین دسته بندی می شوند و بر اساس اعالم آژانس بین 

و ترکیبات ( Ii)، کروم شش ظرفیتی (RA)، آرسنیک (IC)؛ عناصر کادمیوم (BRAI)المللی تحقیقات سرطان 

همچنین ترکیبات غیرآلی سرب، کبالت و فلز نیکل نیز در گروه ... طان زای انسانی قرار دارند در گروه سر( ir)نیکل 

فلزات سنگین از طریق فاضالب، مواد زائد جامد، شیرابه، ... ... احتماال سرطان زا برای انسان طبقه بندی می شوند 

 لجن، مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و 

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:42 - اتحاد آنالین

 وجود غلظت باالی فلزات سنگین در تنباکوهای سیگار و قلیان ایران

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:15 - عصر ایران

 وجود غلظت باالی فلزات سنگین در تنباکوهای سیگار و قلیان ایران

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:13 - بازتاب

 ین در تنباکوهای سیگار و قلیان ایرانوجود غلظت باالی فلزات سنگ

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:1۹ - اکو فارس

http://etehadonline.com/news/795753/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://etehadonline.com/news/795753/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061612017/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://etehadonline.com/news/795764/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://etehadonline.com/news/795764/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.asriran.com/fa/news/745655/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.asriran.com/fa/news/745655/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://baztab.ir/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88/
https://baztab.ir/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88/
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=389684
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=389684
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 وجود غلظت باالی فلزات سنگین در تنباکوهای سیگار و قلیان ایران

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:42 - خلیج فارس

 وجود غلظت باالی فلزات سنگین در تنباکوهای سیگار و قلیان ایران

 

 مروری بر مهم ترین رویداد های حوزه سالمت؛

 kاز خطرات منفی بافی تا مهارکرونا با ویتامین 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:11 - یماخبرگزاری صدا و س 

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ جدیدترین دستورالعمل ها برای 

پیشگیری از سرطان و بحران بهداشتی در یمن از مهم ترین رویداد ها در بخش سالمت، درمان 

 ...مشروح خبر ... حوزه بهداشت ... ... ساعت گذشته بود  24و بهداشت در 

 ...مشروح خبر ... ... 

 ...مشروح خبر ... حوزه سالمت ... ... 

 ...مشروح خبر ... ... 

 ...مشروح خبر ... ... 

 ...مشروح خبر ... ... 

 ...مشروح خبر ... ... 

 ...مشروح خبر ... حوزه درمان ... ... 

ا بر سلول های مغزی آن ها تاثیر منفی دانشمندان روسی اعالم کردند که اقامت طوالنی مدت فضانوردان در فض... ... 

 ...مشروح خبر ... ... میگذارد 

 

 هزار نوآموز فارس 26سنجش سالمت 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:41 - خبرگزاری صدا و سیما 

این طرح به منظور ارزیابی سالمت و غربالگری جسمی، حسی و آمادگی : وی اظهارداشت

 بهداشتتحصیلی نوآموزان شامل، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، بررسی قد، وزن و وضعیت 

رئیس آموزش و پرورش استثنایی فارس در گفت و گو با ... اجرا می شود  دندان و دهان

نفر برای سنجش سالمت نوبت گیری  424هزار و  53شهریور،  23تا : خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس ، گفت

http://pgnews.ir/module/news/352615/
http://pgnews.ir/module/news/352615/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814939/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-k
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815359/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DB%B4%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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اط ویژه با توجه به شر: محسن بهشتی پور افزود... ... هزار نوآموز انجام شده است  46کرده اند که تاکنون سنجش 

امسال از لحاظ شیوع کرونا، تمامی شیوه نامه های بهداشتی در پایگاه های سنجش به خوبی رعایت می شود و 

پایگاه سنجش سالمت  68بهشتی پور با بیان اینکه این طرح در ... ... ... والدین از این نظر دغدغه ای نداشته باشند 

نوآموزان مناطق عشایری از این طرح، پایگاه های سیار به محل  برای برخورداری: ثابت انجام می شود، ادامه داد

 زندگی عشایر این استان مراجعه می کنند

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:41 - باشگاه خبرنگاران

 هزار نوآموز فارس 46سنجش سالمت 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:11 - وزارت آموزش و پرورش

 موز بدو ورود به دبستان در استان فارسهزار نوآ 46اجرای طرح سنجش سالمت برای 

 

 کودکان را برای مقابله با کرونا آموزش دهیم

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:16 - ایرنا 

به گزارش روز دوشنبه دانشگاه ... در کشور باید تقویت شود  ارجاع نظامسیستم : وی ادامه داد

علوم پزشکی تهران، دکتر از خانواده ها خواست رعایت دستورالعمل های بهداشتی را به 

کودکان آب بازی را دوست دارند؛ خانواده ها از این : فرزندان خود آموزش دهند اظهار داشت

با این اقدام بچه ها شرطی می شوند و استفاده از ... آموزش دهند طریق می توانند شست و شوی دست را به آنان 

همچنین کودکانی که بیماری زمینه ای دارند با دستور پزشک : وی افزود... ... مواد ضدعفونی را هم یاد می گیرند 

که به ما شده توقع داریم اعتمادی : رییس بیمارستان مرکز طبی کودکان تصریح کرد... ... واکسن آنفوالنزا بزنند 

... ... است، تداوم داشته باشد و ما به مردم و به سیستم درمانی قول می دهیم که این اعتماد را به سرانجام برسانیم 

به دنبال راه : شروین بدو از برنامه های این مرکز را راه اندازی مرکز آزمایش اختصاصی کرونا عنوان کرد و یادآور شد

 ی کرونا در مرکز طبی هستیماندازی مرکز آزمایش اختصاص

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:21 - امروز نیوز

 کودکان را برای مقابله با ویروس کرونا آموزش دهیم

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:23 - شفقنا

 کودکان را برای مقابله با کرونا آموزش دهیم

https://www.yjc.ir/fa/news/7483691/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DB%B4%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.yjc.ir/fa/news/7483691/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DB%B4%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://medu.ir/fa/news/item/1276593/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-46-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2?ocode=90230005
http://medu.ir/fa/news/item/1276593/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-46-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2?ocode=90230005
https://www.irna.ir/news/84029673/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.emrooznews.com/news/299236/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.emrooznews.com/news/299236/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.shafaqna.com/news/1007697/
https://fa.shafaqna.com/news/1007697/
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 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:21 - سالمت نیوز

 کودکان را برای مقابله با کرونا آموزش دهیم

 

 سیستان و بلوچستان ،

 نکات بهداشتی و پیشگیری از ابتال به آنفلوانزا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:42 - خبرگزاری صدا و سیما 

مطابق برنامه : دکتر فرزانه فرجیان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم گفت

به ... ، توزیع واکسن آنفلوآنزا قبل از پایان شهریورماه آغاز خواهد شد دارو و غذا سازماناعالمی 

خصص بیماری های عفونی و گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان ، مت

رعایت فاصله اجتماعی، ضدعفونی کردن دست ها، استفاده از ماسک و : گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت

... ... کاهش میزان ترددهای غیرضروری، در کنترل و کاهش میزان شیوع بیماری های واگیردار سهم بسزایی دارد 

سرد شدن هوا و بسته شدن درو پنجره خانه ها ، تهویه هوا در فضای داخلی خانه دکتر کوهپایه با اشاره به اینکه با 

الزم است تا خانواده ها خیلی بیشتر : کمتر می شود و این امر بستر ابتال به بیماری را مساعدتر می کند، تاکید کرد 

 از قبل نکات بهداشتی را رعایت کنند

 

 :دانشگاه علوم پزشکی قزوین سرپرست

 تالش می کنیم مدارس به کانون انتقال کرونا تبدیل نشوند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:13 - ایسنا 

اعالم شده تا اواخر  دارو و غذا سازماناز طرف : وی با اشاره به واکسن آنفوالنزا عنوان کرد

شهریور واکسن آنفلوانزا در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و داروخانه ها قرار می گیرد و 

تأکید شده است که این واکسن را گروه های پرخطر استفاده کنند، درواقع استفاده از این 

ا با اشاره به وضعیت استان قزوین پیمان نامدار در گفت وگو با ایسن... واکسن برای عموم مردم توصیه نشده است 

طبق آخرین آمار شهرستان های قزوین و تاکستان همچنان قرمز هستند، : درخصوص شیوع کرونا تصریح کرد

شهرستان بویین زهرا نارنجی و سه شهرستان دیگر استان قزوین زرد است و با این حساب هیچ کدام از شهرستان 

وضعیت هر شهرستان بر اساس تعداد بستری به ازای هر : وی افزود... ... ند های استان ازنظر شیوع کرونا امن نیست

http://www.salamatnews.com/news/299376/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
http://www.salamatnews.com/news/299376/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815314/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99061712231/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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نفر بستری در روز داریم، در قزوین  5صد هزار نفر مشخص می شود، شهرستان تاکستان به ازای هر صد هزار نفر 

 3این میزان 

 

اص از طریق سامانه حامی توزیع می شیرخشک های خ/ رفع کمبود مقطعی شیرهای خشک

 شوند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:28 - خبرگزاری فارس 

در  دارو و غذا سازمانغذاهای ویژه بهادر صیدمحمدیان رئیس اداره شیر خشک های رژیمی و 

گفت وگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس، درخصوص وضعیت توزیع و تامین شیرهای 

شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه تحت نظارت اداره کل امور : خشک در کشور گفت

ای ویژه یارانه ای و فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل دو دسته هستند، یک دسته شیرخشک های رژیمی و غذاه

دسته دیگر شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه غیر یارانه ای که مشمول ارز رسمی هستند و هر دو دسته جنبه 

 سازمانبا توجه به اینکه : گفت دارو و غذا سازمانرئیس اداره شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه ... درمانی دارند 

برند  3بصورتی که برای هر بیماری ) ر تامین شیرخشک های متابولیک کرده است اقدام به ایجاد تنوع د دارو و غذا

در حال حاضر کمبودی در شیرخشک های مربوط به ( وجود دارد و در هر صورت بیمار بدون شیر نخواهد ماند

ل و حم IivrC-1۹بیماران متابولیک وجود ندارد و با توجه به مشکالت تخصیص ارز و همین طور شیوع بیماری 

نقل زمینی این فرآورده ها با مشکل رو به رو شده بود که سازمان برای رفع مشکل به محض اعالم شرکت های وارد 

کننده از طریق امور بین الملل و وزارت امور خارجه اقدام به حل مشکل بسته شدن مرز ها و عدم امکان ترخیص 

 محموله نمود

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - ایسکانیوز
 رئیس اداره شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو خبرداد؛

 توزیع شیرخشک های خاص از طریق سامانه حامی/رفع کمبود مقطعی شیرهای خشک

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:12 - ایران اکونومیست

 رفع کمبود مقطعی شیرهای خشک

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:48 - افکار نیوز

 مشکل کمبود مقطعی شیرهای خشک حل شد

 

https://farsnews.ir/news/13990616000793/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
http://www.iscanews.ir/news/1080221/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-...
http://www.iscanews.ir/news/1080221/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-...
http://iraneconomist.com/fa/news/360972/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9
http://iraneconomist.com/fa/news/360972/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/992304-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/992304-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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 تنفسی به بیمارستان های بابلبیمار  11انتقال 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:46 - باشگاه خبرنگاران 

این زمان برای :افزود در مردادماه مصدوماناو در مورد میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا 

به گزارش ... دقیقه بوده است 11دقیقه و برای ماموریت های جاده ای  1ماموریت های شهری 

خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس 

تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل انتقال  بیمار تنفسی را در مردادماه امسال به بیمارستان ۹۹این سازمان : بابل گفت

ماموریت آن  ۹81ماموریت در این مدت انجام داده است که  461هزار و  2این سازمان :او افزود... ... داده است 

از این تعداد ماموریت هایی که سازمان اورژانس :لعلی گفت... ... ماموریت جاده ای بوده است  41۹شهری و یکهزار و 

رئیس سازمان ... ... ... بیمار یا مصدوم را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند  ۹45داده است  بابل انجام

بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های سازمان اورژانس پیش بیمارستانی بابل در :اورژانس بابل گفت

 مورد بوده است52د و ماموریت مسمومیت با مور ۹4مورد و قلبی با ۹۹مرداد بود، ماموریت های تنفسی با 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:21 - آریا

 بیمار تنفسی به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل۹۹انتقال 

 

 کرونا از زمستان تلخ تا پاییز سخت

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - ایرنا 

اعالم کرد که تقاضا برای ماسک و مواد  دارو و غذا سازمانمحمدرضا شانه ساز، رئیس 

نگرانی ها و شایعات ادامه داشت تا اینکه ... ضدعفونی از ظرفیت تولید کشور بیشتر است 

عد از وزارت بهداشت در اولین نشست خبری خود ب پزشکی تجهیزاتحسین صفوی مدیر کل 

تولید ماسک سه الیه در کشور افزایش یافته، نسبت به قبل از کرونا چهار : اردیبهشت امسال اعالم کرد 21کرونا در 

در مورد اقالم حفاظتی و کیت های : گفت دارو و غذا سازمان پزشکی تجهیزاتمدیرکل ...  2برابر شده و به 

 تشخیصی کامال بر تولیدات داخلی متکی هستیم

  :یگرسایت د 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:18 - امروز نیوز

 ویروس کرونا از زمستان تلخ تا پاییز دشوار

https://www.yjc.ir/fa/news/7483711/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://www.aryanews.com/News/20200907131522105/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-99%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://www.aryanews.com/News/20200907131522105/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-99%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://www.irna.ir/news/84026880/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D8%AA
https://www.emrooznews.com/news/299226/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.emrooznews.com/news/299226/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1
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 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:4۹ - شفا آنالین

 کرونا از زمستان تلخ تا پاییز سخت

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:26 - افق تهران

 شرکت تحقیقاتی دنیا برای ساخت واکسن کرونا111فعالیت 

 

 00:6: ساعت 0911شهریور  01درصدی تامین ارز دولتی  50نگرانی از کاهش 

 13۹۹شهریور  11ه دوشنب 11:11 - روزنامه سپید 

به گزارش خبرنگار سپید ، در نشست مشورتی اضطراری وزیر بهداشت با انجمن های صنفی، 

و مدیران کل  دارو و غذا سازمان، رئیس پزشکی تجهیزاتسندیکاها و فعاالن صنعت دارو و 

از  پزشکی تجهیزاتبه ارائه گزارش از آخرین وضعیت ارزی دارو و  پزشکی تجهیزاتدارو و 

میلیون دالر ثبت سفارش  1۹64شهریورماه  15تا نیمه شهریورماه پرداخته و گزارش دادند که تا روز  ۹۹ابتدای سال 

 درصدی را نشان می دهد ۹صورت پذیرفته که نسبت به سال گذشته در زمان مشابه کاهش  پزشکی تجهیزاتدارو و 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:18 - شفا آنالین

 درصدی تامین ارز دولتی 51نگرانی از کاهش 

 

 ادامه روند تولید و توزیع ماسک در یگان های ویژه ناجا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:12 - باشگاه خبرنگاران 

کارکنان یگان های ویژه  خون اهدایکارکنان یگان های ویژه ناجا به نیازمندان  خون اهدای

ناجا با رعایت نکات بهداشتی نذر انتقال خون کارکنان تیپ یکم حضرت امیر المومنین علی 

سردار سرتیپ دوم سیدرضا موسوی فرمانده تیپ یکم حضرت امیر ... یگان های ویژه ( ع)

یگان های ویژه ناجا در گفت وگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه ( ع)المومنین علی 

به  هر جایی که: خبرنگاران جوان ، در پاسخ به سوالی مبنی بر ادامه روند تولید ماسک در یگان ویژه اظهار کرد

حضور یگان های ویژه ناجا نیاز باشد، یگان های ویژه به صورت داوطلبانه در عرصه هایی که بتوانیم قدمی برای مردم 

یکی از : یگان های ویژه ناجا افزود( ع)فرمانده تیپ یکم حضرت امیر المومنین علی ... ... برداریم حاضر می شوند 

http://shafaonline.ir/fa/news/264287/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/264287/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D8%AA
http://ofoghtehran.ir/41812/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE/
http://ofoghtehran.ir/41812/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE/
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19303
http://shafaonline.ir/fa/news/264284/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264284/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7477290/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
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ثری داشتند، موضوع تولید و توزیع ماسک بود که چندین ماه است عرصه هایی که یگان های ویژه ناجا حضور حداک

شروع شده و در حال حاضر هم این کار به صورت داوطلبانه در یگان های ویژه ناجا انجام می شود و افتخارمان این 

 است که در خدمت مردم عزیز ایران اسالمی هستیم

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:21 - ایسکانیوز
 فرمانده یگان های ویژه ناجا خبر داد؛

 ادامه روند تولید و توزیع ماسک در یگان های ویژه ناجا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:45 - ایران اکونومیست
 فرمانده یگان های ویژه ناجا خبر داد؛

 ادامه روند تولید و توزیع ماسک در یگان های ویژه ناجا

 

 نذر پالسما تا اربعین ادامه دارد/ یزدی در پویش نذر خون 0511شرکت

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - باشگاه خبرنگاران 

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ، نقی تقوائی مدیرکل انتقال 

نفر به مراکز انتقال  184یک هزار و روز نخست ماه محرم امسال  14در : خون استان یزد گفت

 4۹1خون استان برای شرکت در پویش نذر خون مراجعه کردند که از این تعداد یک هزار و 

در  "نذر خون و پالسما  "مدیر کل انتقال خون استان با اشاره به طرح پویش ... شدند  خون اهداینفر موفق به 

این پویش به صورت هماهنگ در سراسر کشور از تاسوعا آغاز شده و تا اربعین حسینی : انتقال خون استان، گفت

امین خون سالم در ماه های اخیر به علت شیوع ویروس کرونا، ت خون اهدایادامه دارد و هدف آن با توجه به کاهش 

با هدف مدیریت فاصله : ،گفت خون اهدایتقوائی با اشاره به طرح نوبت دهی اینترنتی ... و کافی برای بیماران است 

 خون اهدایگذاری اجتماعی و توزیع داوطلبین در زمان های مختلف، اهداکنندگان می توانند در سامانه نوبت دهی 

 otbCzaiکه در وب سایت این اداره کل به نشانی 

 

 نفس های دوباره در ظلمت کرونا

 13۹۹ شهریور 11دوشنبه  11:15 - باشگاه خبرنگاران 

http://www.iscanews.ir/news/1080212/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
http://www.iscanews.ir/news/1080212/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
http://iraneconomist.com/fa/news/360951/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
http://iraneconomist.com/fa/news/360951/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/7483717/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7480247/%D9%86%D9%81%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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به کرمان منتقل شدم، در ابتدا به مدت دو روز  آمبوالنسبا : این بهبود یافته کرونا بیان داشت

بستری شدم، کامل ریه هایم درگیر شده بود و می گفتند یا خودش یا بچه اش را باید نجات 

دهیم، به خاطر مشکل ریوی گفتند که بچه باید طبیعی به دنیا بیاید، چون اگر بیهوش می 

شدم دیگر به هوش نمی آمدم ، خون داخل ریه ام لخته شده بود، بچه ام به دنیا آمد، اما 

متاسفانه جان دلم زنده نماند، بعد از به دنیا آمدن بچه به بخش منتقل شدم، اما شب به کما رفتم و ضریب هوشی ام 

های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، به گزارش خبرنگار گروه استان ... بود و هیچ دارویی دیگر اثر نداشت  3روی 

قلمم در دستم می لرزد وقتی می خواهم از ویروسی بگویم که با بی انصافی تمام زندگی را از خیلی ها گرفت، کسانی 

که می توانستند باشند و جهان را جای بهتری برای زندگی کنند؛ گرچه این ویروس با آمدنش جهان را درگیر خود 

را تغییر داده است، اما این باعث شد تا قدر داشته هایمان را بیشتر بدانیم و از لحظه لحظه زندگی  کرده و زندگی ها

 لذت ببریم، از اینکه در کنار خانواده ایم و هنوز هم می توانیم نفس بکشیم باید شاکر خدا باشیم

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:21 - بوتیا نیوز
 با سرنوشت کرونایی زینب همراه باشید؛
 نفس های دوباره در ظلمت کرونا

 

 مصدوم 05زلزله بامداد امروز گلستان با 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:3۹ - خبرگزاری صدا و سیما 

و سایر  آمبوالنسدستگاه  3گروه امدادی به همراه  ۹سید رضا قادری با بیان اینکه هم اکنون 

گروه های ارزیابی خسارات نیز مشغول برآورد : تجهیزات امدادی در منطقه حاضر هستند گفت

 1...  5صدا و سیما مرکز گلستان ؛ در پی وقوع زلزله  به گزارش خبرگزاری... خسارات هستند 

ریشتری بامداد امروز در شهرستان رامیان به تعدادی از منازل مسکونی در روستا های قورچای، الهادی، ویرو و پا 

 15: مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان با اعالم این خبر گفت... ... درصد خسارت وارد شد  61تا  11قلعه بین 

نفر دیگر به مراکز درمانی شهرستان های  8نفر آنها سرپایی مداوا شده و  1نفر در این حادثه مصدوم شدند که 

: وی از بیمه بودن ساختمان های روستایی این منطقه خبر داد و اعالم کرد... ... ... رامیان و آزادشهر اعزام شده اند 

 ...ان ها را پرداخت خواهد کرد پس از اتمام ارزیابی ها بیمه، خسارت این ساختم

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:18 - خبرگزاری مهر
 :مدیر کل مدیریت بحران گلستان

 نفر افزایش یافت 15تعداد مصدومان زلزله رامیان به 

http://botianews.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
http://botianews.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815289/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/5017501/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5017501/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 :و یک دهم ریشتری  1زلزله 

 مصدوم تا این لحظه 05زلزله گلستان بدون تلفات؛ 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:45 - خبرگزاری صدا و سیما 

و سایر تجهیزات امدادی در  آمبوالنسدستگاه  3گروه امدادی به همراه  ۹سید رضا قادری با بیان اینکه هم اکنون 

خبر در حال تکمیل ... رات هستند گروه های ارزیابی خسارات نیز مشغول برآورد خسا: منطقه حاضر هستند گفت

 ...است 

دقیقه بامداد امروز رخ داد و  4و  2به گزارش خبرگزاری صداوسیما مراکز استان ها ، این زلزله ساعت ... ... 

کد ... روایت خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از زلزله بامداد امروز ... ... خوشبختانه تاکنون تلفات جانی نداشته است 

 ویدیو 

 مصدوم  15زلزله بامداد امروز گلستان با ... فیلم اصلی ... انلود د

در ... گروه امدادی برای کمک به مصدومان و چند تیم برای برآورد خسارتها در منطقه حاضر هستند  ۹هم اکنون 

ا های ریشتری بامداد امروز در شهرستان رامیان به تعدادی از منازل مسکونی در روست 1...  5پی وقوع زلزله 

مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان ... ... درصد خسارت وارد شد  61تا  11قورچای، الهادی، ویرو و پا قلعه بین 

نفر دیگر به مراکز  8نفر آنها سرپایی مداوا شده و  1نفر در این حادثه مصدوم شدند که  15: با اعالم این خبر گفت

 ام شده انددرمانی شهرستان های رامیان و آزادشهر اعز

 

 هزار ماموریت توسط تکنسین های اورژانس البرز9انجام

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:45 - سپیدار آنالین 

نس اورژا آمبوالنسدستگاه  ۹دستگاه اتوبوس، یک فروند بالگرد و  1در حادثه فوق : بابایی گفت

رئیس مرکز فوریت های ... البرز به محل اعزام شده و امداد رسانی به مصدومین را انجام دادند 

ماموریت  213هزارو 3تکنسین های اورژانس البرز در هفته ی گذشته به : پزشکی البرز گفت 

شهریور ماه، از هشتم تا در هفته ی دوم : مهرداد بابایی، رئیس مرکز فوریت های پزشکی البرز گفت... ... اعزام شدند 

تماس تلفنی بودند و تکنسین  58هزارو 11چهاردهم، کارشناسان واحد دیسپچ و ارتباطات اورژانس البرز پاسخگوی 

مورد از این ماموریت ها ترافیکی و  351: بابایی افزود... ماموریت اعزام شدند  213هزارو 3های اورژانس البرز نیز به 

نفر از خدمات اورژانس  581هزارو 2ث غیرترافیکی بود که در مجموع این ماموریت ها، مورد مربوط به حواد 2856

https://www.iribnews.ir/fa/news/2815395/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87
http://www.p-sepidar.ir/ejtemayi/241426-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%B3%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2.html
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نفر به بیمارستان  11نفر در محل درمان شده و هزارو 512پیش بیمارستانی البرز بهره بردند که از این بین، هزارو 

 منتقل شدند

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:4۹ - شهروند البرز

 ماموریت اعزام شد 3213در هفته گذشته اورژانس البرز به 

 

 !!بوق ممتد وضعیت قرمز کرونایی همچنان ادامه دارد

نظارت بر شیوه تدفین فوتی /روایتی هولناک از تدفین مرگبار مردگان کرونایی در پاسارگاد

 !های کرونا بر عهده کیست؟

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:26 - شیرازه 

بر اثر کرونا، با  های ویژه و پرسنل مجهز اجساد را به بهشت زهرای آن شهر منتقل می کنند فوت شدگان آمبوالنس

و از راهرویی جدا از محل رفت وآمد عمومی، به ساختمانی مجزا از ساختمان غسالخانه منتقل می شوند،  آمبوالنس

به گزارش شیرازه به ... قربانیان بیماری کرونا به ساختمان غسالخانه منتقل نمی شوندو اجساد شستشو نمی شود 

ی هشدار دهنده در وضعیت قرمز کرونایی و دخیل در این وضعیت، آمار فوتی نقل از طنین پاسارگاد، یکی از معیارها

نفر از همشهریانمان در شهرستان پاسارگاد قربانی  1تاکنون طبق اعالم رسمی متاسفانه ... ... های کرونایی است 

سعادت شهر با بیش از هشت محله علی آباد شهر ... ... کرونا شدند، قربانیانی که اکثریت آنها از محله علی آباد بودند 

هزار نفر جمعیت، محله ای با مردمانی متمدن و با فرهنگ است که همواره از نظر سطح فرهنگ در حوزه های 

مختلف و بویژه رعایت نکات بهداشتی زبانزد بودند و هستند اما این روزها،خبرهای خوبی از اوضاع کرونایی در این 

 محله، مخابره نمی شود

 

 امدادرسانی و اسکان اضطراری به زلزله زدگان روستاییان قورچای

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:11 - میزان 

 6، آمبوالنسدستگاه خودرو 3با ( نفر 51)تیم عملیاتی  16: ریشتر رامیان گلستان گفت 1

 -خبرگزاری میزان ... دستگاه خودروی کمک دار، یک دستگاه موتور به منطقه اعزام شده اند 

http://www.shahrvandalborz.com/fa/news/34143/
http://www.shahrvandalborz.com/fa/news/34143/
http://shiraze.ir/fa/news/141701/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/653579/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DB%8C
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بنا به اعالم پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، مهدی، ولی پور، رییس سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع 

نفر  3نفر روستای قورچای و  1)نفر  11یت وی با اشاره به مصدوم... ...  5بامداد در عمق  2:14زلزله در ساعت 

نفر در روستای قورچای اقدامات الزم 31امدادگران نسبت به امدادرسانی و اسکان اضطراری : افزود( روستای الهادی

 ... را انجام داده اند 

 ساخت ایستگاه جدید زمان رسیدن به محل حادثه را کاهش می دهد : بیشتر بخوانید

ن امداد و نجات دسترسی به روستا های الهادی و ویرو به علت ریزش کوه ممکن نیست و تردد به گفته رییس سازما

طبق بررسی تیم های ارزیاب و تماس تلفنی با دهیاران : ولی پور افزود... ... فقط با خودرو های کمک دار مقدور است 

عه، رجن، کشکک و روستا های محور خوش در روستا های متاثر از حادثه از جمله الهادی، باقرآباد، یدکالته، پاقل

 ییالق خوشبختانه خسارتی گزارش نشده است

  :سایت دیگر 1

 13۹۹ریور شه 11دوشنبه  1۹:46 - خبرگزاری صدا و سیما
 :رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر

 امدادرسانی و اسکان اضطراری به زلزله زدگان روستاییان قورچای

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:54 - خبرگزاری برنا
 :در پی وقوع زلزله بامداد امروز

 نفر 11مصدومیت /درسانی و اسکان اضطراری روستاییان قورچایامدا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:51 - سالمت نیوز

 زله زدگان روستاییان قورچایامدادرسانی و اسکان اضطراری به زل

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:3۹ - کارگر آنالین

 یامدادرسانی و اسکان اضطراری به زلزله زدگان روستاییان قورچا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - ایلنا
 :رئیس سازمان امداد و نجات خبرداد

 دسترسی به دو روستا ممکن نیست/ امدادرسانی و اسکان اضطراری به زلزله زدگان روستای قورچای

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:13 - آریا

 امدادرسانی و اسکان اضطراری به زلزله زدگان روستاییان قورچای

 

 ارزیابی خسارت در حال انجام است/نفر در زلزله گلستان 92مصدومیت 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:34 - پارسینه 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2815411/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815411/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054700
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054700
http://www.salamatnews.com/news/299339/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DB%8C
http://www.salamatnews.com/news/299339/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100853/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DB%8C/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100853/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DB%8C/
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/964272-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/964272-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.aryanews.com/News/20200907112952241/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%8A
http://www.aryanews.com/News/20200907112952241/%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%8A
https://www.parsine.com/fa/news/652839/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B3%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

به )دستگاه کمک دارسبک، یک دستگاه موتورسیکلت  6، آمبوالنسسه دستگاه : وی بیان کرد

هم اکنون : میقانی تصریح کرد... در این زلزله بکارگیری شد ( اورژانس آمبوالنسهمراه اتوبوس 

... و سایر تجهیزات در منطقه مستقر هستند  آمبوالنستیم امدادی هالل احمر و سه دستگاه  ۹

کیلومتری  ۹ریشتری در شهرستان رامیان در عمق  1...  5ساعت دو چهار دقیقه بامداد زلزله 

ای بود که در کل استان و حتی در استان های شدت این زمین لرزه به اندازه ... ... از سطح زمین به وقوع پیوست 

در پی این زلزله مردم به خیابان ها آمده و شب را ... ... مجاور مانند مازندران، خراسان شمالی و سمنان هم حس شد 

این زمین لرزه در روستاهای باالدست رامیان به واحدهای مسکونی ... ... در معابر عمومی و فضاهای باز سپری کردند 

تأسیسات زیربنایی خسارت زد که ارزیابی نهایی آن توسط بنیاد مسکن گلستان و دستگاه های اجرایی دیگر در و 

 حال انجام است

 

برگزاری نوبت / نتایج مرحله اول آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی منتشر شد 

 شهریور ماه 02دوم امتحان در 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - خبرگزاری دانشجو 

 سنجشدقیقه صبح در مرکز  31و  8شهریور ساعت  24مرحله دوم آزمون در روز دوشنبه 

واقع در تهران، خیابان آزادی، حدفاصل خیابان دکتر قریب و اسکندری،  پزشکی آموزش

داوطلبان مجاز به انتخاب محل ضروری است سوابق ... روبروی پارک اوستا برگزار خواهد شد 

 پزشکی آموزش سنجشآموزشی، پژوهشی، اجرایی، آزمایشگاهی و اطالعات مورد نیاز را از طریق سایت مرکز 

www  ... به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نتایج مرحله اول آزمون کتبی ورودی دوره تکمیلی

داوطلبان مجاز به انتخاب محل از ... ... تخصصی علوم آزمایشگاهی از سوی مرکز سنجش و آموزش پزشکی اعالم شد 

 نتخاب محل خود اقدام کنندمهلت دارند نسبت به ا ۹۹شهریور ماه  21شهریور ماه تا  11امروز 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:41 - ایسنا

 نتیجه مرحله اول آزمون تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اعالم شد

 

 به زودی برگزار می شود؛

 اختتامیه پویش محرم ایمن در کرج

https://snn.ir/fa/news/874001/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87
http://www.isna.ir/news/99061712470/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061712470/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:34 - ایلنا 

 ۹۹/5/31پویش محرم ایمن از مورخ : به گزارش ایلنا از البرز حمید رضا رحیمی ابداء، افزود

شد و از و درمان راه اندازی  بهداشت وزارتبا رویکرد رعایت پروتکل های  ۹۹/6/15لغایت 

عالقه مندان در خواست شد به منظور شرکت در این پویش از فعالیت هیئت های عزاداری 

... خود، نذری ها و دیگر فعالیت های مذهبی، فیلم و عکس تهیه کنند و آثار خود را به دبیرخانه پویش ارسال کنند 

اثر در قالب عکس و فیلم به دبیرخانه پویش  2۹1در همین راستا در پایان مهلت ارسال آثار، تعداد : وی عنوان کرد... 

اثر بصورت رای گیری در فضای مجازی به نمایش درآمد که  51ارسال شد و بر اساس کار کارشناسی شده تعداد 

: رحیمی ابداء تصریح کرد... ... نفرات برگزیده انتخاب و در روزهای ِ آتی هدایا و لوح تقدیر دوستان اعطاء خواهد شد 

نفر بعدی به رسم یادبود لوح تقدیم حضورشان  1ر اول منتخب در این مسابقه هدیه معنوی و لوح یادبود و به سه نف

 میشود

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:33 - ایرنا

 پویش محرم ایمن در کرج به پایان راه خود رسید

 

 فیلمسازان بدانند بحران کرونا بُعد عاطفی هم دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:28 - خبرگزاری فارس 

در ابتدای شیوع بیماری گرچه ارشاد و نیروی انتظامی همکاری خوبی : یقیموری ادامه داد

حساسیت  شتبهدا وزارتداشتند اما از آنجایی که هنوز ابعاد آن به طور کامل مشخص نبود، 

جواد یقیموری کارگردان مستند تنگ نای که متقاضی حضور ... های باالیی را اعمال می کرد 

در : در شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت است، در این باره به خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس گفت

ه های بیگانه و اخباری که در فضای مجازی اولیا شیوع بیماری کرونا در قم، به دلیل فعالیت های رسانه ای شبک

منتشر می شد، کرونا به دستاویزی برای کشورهای غربی تبدیل شده بود خاصه اینکه هنوز سیطره آن به اروپا و 

در آن روزها فضای سنگینی حاکم بود و شهر تقریباْ به سمت ناامید اجتماعی در : وی افزود... ... امریکا نرسیده بود 

این موضوع سبب شد برای شناخت بهتر ابعاد این بیماری و آگاهی سازی اجتماعی از آن، ساخت مستند حرکت بودِ 

 با موضوع کرونا را آغاز کنم

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:13 - صاف نیوز

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-86/964177-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://www.irna.ir/news/84029457/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84029457/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://farsnews.ir/news/13990616000896/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://safnews.ir/41483/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%B9/
https://safnews.ir/41483/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%B9/
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  ۹۹شهریور ماه  11

 فیلمسازان بدانند بحران کرونا بُعد عاطفی هم دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:45 - بالغ مازندران

 فیلمسازان بدانند بحران کرونا بُعد عاطفی هم دارد

 

 !از خواص زردچوبه برای بدن تا آب کله پاچه برای استخوان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:12 - اتحاد آنالین 

... 

  :سایت دیگر 01

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:43 - ایسنا
 طب ایرانی و کشمکش اظهاراتی غیرکارشناسی؛

 !برای استخوان "آب کله پاچه"برای بدن تا  "زردچوبه"از خواص 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:26 - ای خبرآق

 !برای استخوان” آب کله پاچه“برای بدن تا ” زردچوبه“از خواص 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  16:48 - اقتصاد نیوز

 ی می کند؟اس پیشگیر. زردچوبه از سرطان و ام

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:32 - باشگاه خبرنگاران

 !برای استخوان "آب کله پاچه"برای بدن تا  "زردچوبه"از خواص / طب ایرانی و کشمکش اظهاراتی غیرکارشناسی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:14 - شفا آنالین

 !برای استخوان "آب کله پاچه"برای بدن تا  "زردچوبه"از خواص 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - روزنامه سپید

 18:6: ساعت 13۹۹شهریور  11طب ایرانی و کشمکش اظهاراتی غیرکارشناسی 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - انتخاب

 !برای استخوان "آب کله پاچه"برای بدن تا  "زردچوبه"از خواص 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:12 - کیمیا نیوز

 !برای استخوان "آب کله پاچه"برای بدن تا  "زردچوبه"از خواص 

 13۹۹هریور ش 11دوشنبه  11:15 - اکو فارس

 !برای استخوان "آب کله پاچه"برای بدن تا  "زردچوبه"از خواص 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:32 - پایگاه خبری پایشگر

 !برای استخوان” آب کله پاچه“برای بدن تا ” زردچوبه“از خواص 

https://www.bloghnews.com/news/436588/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8-%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%85
https://www.bloghnews.com/news/436588/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8-%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%85
http://etehadonline.com/news/795767/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.isna.ir/news/99061611727/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.isna.ir/news/99061611727/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://aghayekhabar.ir/81405/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87/
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359917-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359917-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7483510/%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7483510/%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://shafaonline.ir/fa/news/264272/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://shafaonline.ir/fa/news/264272/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19297
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19297
https://www.entekhab.ir/fa/news/573179/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.entekhab.ir/fa/news/573179/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.kimiyanews.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/116717-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86.html
http://www.kimiyanews.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/116717-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86.html
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=389685
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=389685
http://paieshgar.ir/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87/
http://paieshgar.ir/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - شیعه نیوز
 طب ایرانی و کشمکش اظهاراتی غیرکارشناسی؛

 از خواص زردچوبه برای بدن تا آب کله پاچه برای استخوان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:12 - روزان

 !برای استخوان” آب کله پاچه“برای بدن تا ” زردچوبه“از خواص 

 

 شوق مدرسه و استرس کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  16:56 - ایرنا 

نفر در  658هزار و  386، درمان و آموزش پزشکی تاکنون بهداشت وزارتبراساس آخرین اعالم 

ساعت گذشته،  24نفر در  13۹کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده اند و با فوت 

استان در وضعیت قرمز  28نفر رسید و  2۹3هزار و  22شور به شمار جان باختگان کرونا در ک

به گزارش ایرنا ویروس کرونا تاکنون بسیاری از مناسبات فردی و اجتماعی را دستخوش ... یا هشدار کرونا قرار دارند 

شتی تغییر کرده و نوعی دیگر از زندگی برای مردم تعریف شده که اساس آن بر خودمراقبتی و رعایت اصول بهدا

بازگشایی اصناف و ادارات پس از محدودیت های فروردین ماه ... ... برای پیشگیری از ابتال به این بیماری استوار است 

امسال، فعالیت مدارس در اردیبهشت امسال برای سوال و رفع اشکال، برگزاری امتحانات حضوری برخی پایه های 

م ماه محرم توام با رعایت پروتکل های بهداشتی نشان داد که تحصیلی، آزمون های سراسری و اخیرا برگزاری مراس

 می توان حین مبارزه با کرونا، فعالیت ها را تعطیل نکرد

 

 کاهش نیمسال تحصیلی مهر ماه در دانشگاه شهید بهشتی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:12 - خبرگزاری فارس 

، درمان و آموزش پزشکی تالش بهداشت وزارتبا این شرایط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

کرده اند آموزش های آنالین را استاندارد کرده و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز اعالم 

ش به گزار... کرده است که بسته های اینترنتی ارزان قیمتی را در اختیار دانشجویان قرار دهد 

... همه جوامع را درگیر تبعات خود کرد  1۹خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، شیوع ویروس کووید 

قرنطینه، تعطیلی کسب و کارها و گرفتار شدن میلیون ها انسان در قید و بند بیمارستان، ماسک، الکل و مواد 

اقتصادی، فرهنگی و آموزشی نیز برای کاهش تجمعات  تعطیلی مراکز... ضدعفونی از جمله تاثیرات این ویروس بود 

https://www.shia-news.com/fa/news/238093/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.shia-news.com/fa/news/238093/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://roozannews.ir/fa/news/35202/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87/
http://roozannews.ir/fa/news/35202/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%86%D9%87/
https://www.irna.ir/news/84028406/%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://farsnews.ir/news/13990614000088/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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مراکز آموزشی از اولین نهادهایی بود که به سرعت توانست با ایجاد ... از دیگر نتایج همه گیری این ویروس بود 

در این میان برخی از واحدهای درسی نیاز ... بسترهایی، موضوع آموزش را به فضای مجازی و از راه دور منتقل کند 

کالس های حضوری دارند که مراکز آموزش عالی، هر کدام به طریقی با ایجاد پروتکل های بهداشتی اقدام به  به

 برگزاری آن کرده و خواهند کرد

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:38 - آقای خبر

 کاهش نیمسال تحصیلی مهر ماه در دانشگاه شهید بهشتی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:11 - بالغ مازندران

 کاهش نیمسال تحصیلی مهر ماه در دانشگاه شهید بهشتی

 

 ایلنا گزارش می دهد؛

ناظر روابط کار تنها / سوژه شدن تبعیض جدید وزارت بهداشت میان شرکتی ها و غیرشرکتی ها

 شکایت ها رسیدگی می کند به

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:32 - ایلنا 

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر مبنای اعالم رضا گل پیرا رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی 

هزار نفر از کل کادر نظام سالمت درگیر  1۹، تا اول مرداد،  بهداشت وزارتخدمات بالینی 

به عقیده مدیران ... هزار نفر پرستار هستند  12تا  11بیماری کرونا شدند که از این تعداد 

، درمان و آموزش پزشکی، کادر درمان در مواجهه با هزاران بیمار کرونایی از لحاظ جسمی فرسوده بهداشت ارتوز

، با وجود ابتالی تعداد زیادی از شرکتی ها به ویروس کرونا، در بهداشت وزارتآنها تاکید دارند که ... شده است 

، سیدکامل تقوی (شهریور 11)روز سه شنبه ... می شود  اجرای امتیازات شغلی میان آنها و غیرشرکتی ها تفاوت قائل

درصدی امتیازات فصل هشتم آیین  51نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی این وزارتخانه ، از افزایش 

نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیات علمی همه کارکنان دولتی گروه پرستاری اعم از پرستاری، اتاق عمل، 

 دارند، خبر داد بهداشت وزارتی، بهیار و کمک بهیار که حکم یا قرارداد مستقیم با مراکز تابعه هوشبر

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:51 - کارگر نیوز

 رکتی ها و غیرشرکتی هاسوژه شدن تبعیض جدید وزارت بهداشت میان ش

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - شعار سال

https://aghayekhabar.ir/81743/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4/
https://aghayekhabar.ir/81743/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4/
https://www.bloghnews.com/news/436600/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.bloghnews.com/news/436600/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/963053-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=54373
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=54373
https://shoaresal.ir/fa/news/298690/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C
https://shoaresal.ir/fa/news/298690/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C
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 ابتالی تعداد زیادی از پرستاران شرکتی به کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:36 - الع رسانی خانه پرستارپایگاه اط

 سوژه شدن تبعیض جدید وزارت بهداشت میان شرکتی ها و غیرشرکتی ها

 

 مردم به تبلیغات فضای مجازی اعتنا نکنند/ انتظار معجزه از واکسن کرونا نداشته باشید

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:21 - باشگاه خبرنگاران 

او از مردم خواست به تبلیغات فضای مجازی اعتنا نکنند، زیرا اگر واکسنی آماده شود و برای 

به گزارش خبرنگار ... اطالع رسانی می شود  بهداشت وزارتعموم قابل دسترس باشد از طریق 

گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر ، محمد مهدی خواجه ئیان معاون فنی مرکز 

فرآیند تولید واکسن کرونا زمان بَر است و هیچ کشوری نمی تواند در کوتاه مدت : بهداشت استان بوشهر بیان کرد

واکسن در مورد برخی بیماری ها : معاون فنی مرکز بهداشت استان بوشهر تاکید کرد...  ... ...این واکسن را تولید کند 

مانند سرخک قابل پیشگیری است، اگر واکسن بزنید با ایمنی باالیی این بیماری را نخواهید گرفت، اما درمورد 

به شمار می رود و باید هر سال  آنفلوآنزا و کرونا این اتفاق نمی افتد و در مورد این بیماری ها، واکسن کمک کننده

این گونه نیست که واکسن کرونا معجزه کند، : خواجه ئیان بیان کرد... ... تزریق شود، زیرا ویروس تغییر می کند 

 بنابراین حتی اگر واکسن کرونا هم تولید شود باید فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک را رعایت کنیم

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:51 - پایگاه خبری پیغام

 فرآیند تولید واکسن کرونا زمان بَر است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:28 - ندای استان

 انتظار معجزه از واکسن کرونا نداشته باشید:بوشهر معاون فنی بهداشت

 

 تصاویر+ عزم جهادی بانوان بسیجی سمنان در صحنه خدمت به مردم در روزهای کرونایی 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:46 - خبرگزاری تسنیم 

ونی کردن محیط، رعایت استفاده از ماسک و دستکش و شستشوی مداوم دست ها و ضدعف

فاصله اجتماعی از ضروری ترین راهکارها برای پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا از سوی 

http://khp.ir/1399/06/17/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4/
https://www.yjc.ir/fa/news/7483423/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=117462
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=117462
http://nedayostan.ir/?p=76657
http://nedayostan.ir/?p=76657
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343193/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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اعالم شد و بر این اساس بود که آستین های همت را بسیاری از زنان و مردان باال زدند تا نقشی  بهداشت وزارت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ... هرچند کوچک اما اثرگذار در جلوگیری از همه گیری این بیماری داشته باشند 

ن مسلح هشت سال جنگ را بر سمنان ، بسیجی چه در آن روزهای سخت و طاقت فرسایی که دشمنان تا بن دندا

کشورمان تحمیل کردند و چه در دوران بعد از دفاع مقدس و زمان سازندگی و کار و تالش برای آبادانی میهن 

اسالمی مان و چه در گاه وقوع حوادث و بالیای طبیعی و غیرطبیعی نظیر سیل و زلزله و دیگر حوادث پیشتاز و 

بیش از هفت ماه ... ... شتازی را در روزهای کرونایی همگان شاهد و ناظریم پیشگام و حاضر به یراق بوده و این پی

است که نه ایران بلکه جهان درگیر مبارزه با ویروس کرونا است، ویروسی که اولین بار در کشور چین ظاهر و سپس 

 در دیگر کشورها به سرعت انتشار یافت

 

 مدیریت هوشمند کرونا در دستور کار ستاد مقابله با کرونا طراحی سامانه

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:51 - باشگاه خبرنگاران 

ه در تهیه برنامه یک ساله تمامی دستگاه ها و نهاد ها باید توجه کنند ک: قاسمی تصریح کرد

حسین قاسمی دبیر کمیته ... را هم در نظر بگیرند  بهداشت وزارتخود الزم است که نظر 

اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت و گو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه 

و نهاد ها جهت همزیستی و زندگی با ویروس خبرنگاران جوان ، با اشاره به ارائه برنامه یک ساله تمامی دستگا ها 

طبق تصمیم و مصوبه ستادملی مقابله با کرونا، وزرات کشور مکلف شد که برنامه همزیستی با کرونا : کرونا اظهار کرد

ه برنامه یک ساله دستگا: او ادامه داد... ... را برای یک سال آینده از دستگاه ها، نهاد ها و قوای سه گانه دریافت کند 

دبیر ... ... ها شامل سه حوزه صیانت از پرسنل دستگاه ها، صیانت از ارباب رجوع ها و خدمات دهی به مردم است 

چند روز قبل، برنامه یک ساله با امضا وزیر کشور برای : کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت

 روز برای ارائه برنامه خود وقت دارند 15ا و نهاد ها حدود تمامی قوا و وزارتخانه ها ارسال شد که طبق آن دستگاه ه

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:5۹ - پارس نیوز

 جزئیات+ طراحی سامانه مدیریت هوشمند کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:3۹ - افکار نیوز

 اد مقابله با کروناطراحی سامانه مدیریت هوشمند کرونا در دستور کار ست

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:51 - ایران اکونومیست
 قاسمی مطرح کرد؛

 طراحی سامانه مدیریت هوشمند کرونا در دستور کار ستاد مقابله با کرونا

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7482470/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.parsnews.com/fa/tiny/news-625874
https://www.parsnews.com/fa/tiny/news-625874
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/992221-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/992221-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://iraneconomist.com/fa/news/360928/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://iraneconomist.com/fa/news/360928/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ضرورت فراهم سازی زیرساخت الزم جهت آموزش / باید و نبایدهای بازگشایی مدارس

 مجازی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:58 - خبرگزاری فارس 

و دانشگاه علوم پزشکی شیراز درخصوص  بهداشت وزارتمروری بر آمار اعالمی از سوی اگر 

میزان مبتالیان و جانباختگان ناشی از کرونا داشته باشیم، طی روزهای گذشته به طور متوسط 

نفر مبتال و بیش از صد نفر فوتی در کل کشور بوده و این آمار در سطح استان  1۹11روزانه 

... نفر فوتی بوده که نشان از وضعیت حاد کشور و استان فارس می باشد  5نفر مبتال و حداقل  211فارس بیش از 

استان در وضعیت  15استان در وضعیت قرمز و  13، درمان و آموزش پزشکی، بهداشت وزارتطبق اعالم سخنگوی 

طبق اعالم ... حالت قرمز است  زرد و هشدار می باشند که استان فارس نیز با وضعیت اعالمی زرد در لبه رسیدن به

همه مدارس به صورت رسمی در تمام مناطق کشور از شنبه،  بهداشت وزارتوزیر آموزش و پرورش و با هماهنگی 

 شهریور ماه بازگشایی شده و امکان تحصیل حضوری برای همه دانش آموزان فراهم می باشد 15

 

 هزار تست کرونا در چهارمحال و بختیاری 06انجام بیش از 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:11 - باشگاه خبرنگاران 

 درمان معاونبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد ، فریدون رحمانی 

وضعیت چهارمحال و بختیاری به لحاظ بیماری : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت

 26او با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون بیش از ... ... کرونا خوب نیست 

... ... مثبت بود تست بیش از شش هزار نفر : هزار تست از افراد مشکوک به این بیماری گرفته شده است، افزود

نفر جان خود را در چهارمحال و بختیاری  65رحمانی با بیان اینکه متاسفانه در دو ماه گذشته به طور متوسط ماهانه 

مشخص نیست فرد مبتال دقیقا از چه کسی و از چه راهی به کرونا : به دلیل ابتال به کرونا از دست دادند اضافه کرد

ستورالعمل های بهداشتی را نکنیم همگی به نوعی در مرگ این عزیزان دخیل هستیم مبتال می شود لذا اگر رعایت د

در حال حاضر : او ادامه داد... مورد مثبت ابتال به کرونا در چهارمحال و بختیاری  6شناسایی ... بیشتر بخوانید ... ... 

، البته در هفته های گذشته درصد آزمایش موارد بستری مثبت می شود 31درصد آزمایشات موارد سرپایی و  51

بیماران بدحال بیشتری در بخش های بیمارستانی در چهارمحال و بختیاری بستری شدند، یکی از دالیل این موضوع 

 هم به خاطر مراجعه دیرهنگام بیماران است

 

https://farsnews.ir/news/13990617000108/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7483480/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 درصد به گردشگری گناباد خسارت وارد کرد 15کرونا بیش از 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:14 - ایرنا 

و آموزش پزشکی شمار جانباختگان بیماری ، درمان بهداشت وزارتبنا بر اعالم سخنگوی 

استان کشور هم در وضعیت قرمز  28تن رسیده است و  2۹3هزار و  22در کشور به 1۹کووید 

: علیرضا شناسایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود... یا هشدار کرونا قرار دارند 

درصدی  ۹1خارجی به گناباد متوقف و موجب کاهش بیش از به دنبال شیوع بیماری همه گیر کرونا سفر گردشگران 

سفر گردشگران داخلی به این شهرستان شد و این مساله ضرر و زیان اقتصادی زیادی به واحدهای اقامتی و 

واحد  ۹واحد اقامتگاه بومگردی گناباد  12از مجموع : وی ادامه داد... ... بومگردی و صنایع دستی به همراه داشت 

 61برای اخذ تسهیالت حمایت از مشاغل آسیب دیده به بانکهای عامل معرفی شدند و به ازای هر اقامتگاه تاکنون 

: رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گناباد گفت... ... میلیون ریال تسیهالت پرداخت می شود 

به بانکهای عامل معرفی شدند که در مجموع همچنین از چهار هتل گناباد دو هتل دارای شرایط برای اخذ تسیهالت 

 میلیون ریال تسهیالت به آنها اعطا خواهد شد 511بیش از 

 

 افزایش شیوع کرونا در جامعه صنعتی و پزشکی استان مرکزی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:21 - ایسنا 

دکتر بهمن صادقی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص ابتالی اقشار مختلف به ویروس کرونا با 

تاکید بر اینکه متاسفانه هیچ قشر خاصی از این ویروس در امان نیست و همگان در نقاط 

استان مرکزی : شهری و روستایی و در فضاهای پرتراکم در خطر ابتال به ویروس هستند، افزود

است و خوشبختانه در ماه های ابتالیی شیوع کرونا، کنترل ویروس در فضاهای صنعتی استان مطلوب  استانی صنعتی

به دلیل طوالنی بودن پروسه شیوع بیماری و حضور طوالنی افراد در محل کار و : وی تصریح کرد... ... بوده است 

صادقی ... ... بیماری در صنعت استان هستیم  ارتباطاتی که خواه یا ناخواه ایجاد می شود، به مرور زمان شاهد افزایش

در حال حاضر : با اشاره به افزایش بیماری در جامعه پزشکی به نسبت کل جمعیت این قشر در استان مرکزی، گفت

با ارزیابی نسبت مشاغل در حوزه ابتالی به ویروس، ابتال در جامعه پزشکی بیشتر است چون درگیری این قشر از 

 انتهای پیام... ... و بیماران نسبت به دیگر مشاغل بسیار بیشتر است  جامعه با بیماری

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - سازمان نظام پزشکی

 افزایش شیوع کرونا در جامعه صنعتی و پزشکی استان مرکزی

https://www.irna.ir/news/84028891/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061712248/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://irimc.org/news/id/45281/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://irimc.org/news/id/45281/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 نفر مصدوم داشت 00زمین لرزه رامیان، 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:41 - انباشگاه خبرنگار 

فروند بالگرد اورژانس هوایی بابل و سمنان به منطقه اضافه  2خالدی با اشاره به آمادگی اعزام 

گلستان، مازندران و شاهرود  115، اورژانس بهداشت وزارتمرکز هدایت عملیات و بحران : کرد

به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه ... در آماده باش کامل هستند 

ریشتری در استان گلستان،  1...  5خبرنگاران جوان ، مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور از زمین لرزه 

رخ داد که بالفاصله  2:14، حدود ساعت (شهریور 11دوشنبه، )ثه بامداد امروز این حاد: حوالی رامیان خبر داد و گفت

نفر دچار مصدومیت که  22تا این لحظه : او افزود... ... تیم های ارزیاب از سازمان اورژانس کشور به محل اعزام شدند 

انتهای ... ... ... حل درمان شدند نفر در م 14نفر با اقدامات درمانی تکنسین های اورژانس به بیمارستان انتقال و  8

 /پیام

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:33 - کارگر آنالین

 نفر مصدوم داشت 22زمین لرزه رامیان، 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:38 - مازنی نیوز

 نفر مصدوم داشت 22زمین لرزه رامیان، : ورسخنگوی سازمان اورژانس کش

 

 :مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران

 نماز جماعت با رعایت پروتکل ها در مساجد مازندران اقامه می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:1۹ - خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت االسالم ناصر شکریان امیری صبح دوشنبه در جلسه شورای 

تسلیت ایام عزاداری و  اقامه نماز استان در سالن شهدای اداره کل تبلیغات اسالمی مازندران با

و ( ص) و اسارت اهل بیت رسول اهلل ( ع) سوگواری سرور و ساالر شهیدان ابا عبداهلل الحسین 

با اشاره به آغاز به کار فعالیت های مساجد شهرهای استان و اقامه نماز جماعت با رعایت دقیق پروتکل های 

ماز جماعت در تمامی مساجد شهرهای استان با رعایت ، اقامه ن:بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، اظهار داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/7483561/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100846/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DB%B2%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100846/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DB%B2%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
http://mazaninews.ir/?p=16256
http://mazaninews.ir/?p=16256
https://www.mehrnews.com/news/5017515/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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وی ... ... و درمان و فاصله گذاری اجتماعی و حداکثر یک ساعت برگزار می شود  بهداشت وزارتدقیق پروتکل های 

مسجد در جای جای استان و صدور مجوز برگزاری اقامه نماز  811در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار و 

مردم فهیم و والیتمدار مازندران با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و مواد ضد : جماعت، افزود

 می مساجد استان هستندعفونی کننده آماده برگزاری اقامه نماز جماعت در تما

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:26 - شمال نیوز

 نماز جماعت با رعایت پروتکل ها در مساجد مازندران اقامه می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:33 - حوزه

 روحانی در مساجد مازندران 1311اقامه نماز جماعت : حجت االسالم شکریان خبر داد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:54 - خبرگزاری فارس

 اقامه نماز جماعت در تمامی مساجد مازندران با رعایت پروتکل های بهداشتی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - ستاد اقامه نماز

 در تمامی مساجد مازندران با رعایت پروتکل های بهداشتی اقامه نماز جماعت

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:12 - ایسنا
 مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران خبر داد

 برگزاری نماز جماعت در تمامی مساجد مازندران

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:16 - چهار دانگه

 عایت پروتکل ها در مساجد مازندران اقامه می شودنماز جماعت با ر

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:21 - سکان نیوز

 نماز جماعت با رعایت پروتکل ها در مساجد مازندران اقامه می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:12 - پیام مازند

 برگزاری نماز جماعت در تمامی مساجد مازندران

 

 !زنگ کرونا: وطن امروز نوشت

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:41 - شفقنا 

 

توجه به این موضوع تا جایی است که وزیر اسبق آموزش و پرورش نیز با انتقاد از بازگشایی 

 وزارتگر اینکه اگر قرار باشد آموزش ادامه پیدا کند باید مجازی باشد، م: مدارس گفته است

اگر قرار باشد آموزش ادامه پیدا کند، : حاجی در ادامه گفت... اعالم کند ویروس کرونا ریشه کن شده است  بهداشت

http://www.shomalnews.com/view/205525/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/
http://www.shomalnews.com/view/205525/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://www.hawzahnews.com/news/917998/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/news/917998/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/13990617000121/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://farsnews.ir/news/13990617000121/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://www.namaz.ir/1399/06/17/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1/
http://www.namaz.ir/1399/06/17/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1/
https://www.isna.ir/news/99061712400/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99061712400/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://4dangehnews.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85/
https://4dangehnews.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85/
http://sokannews.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85/
http://sokannews.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85/
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146468/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.mazan-online.ir/Fa/News/146468/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.shafaqna.com/news/1007596/
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اعالم کند ویروس کرونا ریشه کن شده است اما اگر بیماری وجود داشته  بهداشت وزارتباید مجازی باشد، مگر اینکه 

مال ابتال و شیوع بیماری وجود دارد، منطقی ترین کار این است که برای دانش اعالم کند احت بهداشت وزارتباشد و 

آموزان محیطی امن فراهم شود و آن محیط امن در مدرسه برای بچه ها قابل فراهم شدن نیست، مگر اینکه حضور 

 دانش آموزان در مدارس را اختیاری کنند

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:56 - خبرگزاری مهر

 !زنگ کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:5۹ - امروز نیوز

 !زنگ کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:21 - تازه تزین ها

 !زنگ کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:46 - ایران خبر

 !زنگ کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:41 - فرهنگ سدید
 بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید با چاشنی کرونا؛

 !زنگ کرونا

 

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - ایسنا 

درباره این مقاله  بهداشت وزارتدکتر احسان شمسی گوشکی ، دبیر کارگروه اخالق در پژوهش 

بر اساس استانداردهای اخالق در پژوهش، هر فردی هنگامی که : و حواشی اش به ایسنا گفت

شمسی با بیان این که ... بخواهد پژوهشی را انجام دهد، باید از کمیته های اخالق اجازه بگیرد 

ز آن جایی که این مقاله به ا: نویسنده هر مقاله علمی نسبت به محتوای مقاله خود کامال مسئول است ، گفت

جمعیت قابل توجهی از ساکنان دو استان کشور و به خصوص استان کرمان انگ می زند و اعتیاد به مواد مخدر را 

موضوعی نرمال و سنتی تشریح می کند، به نظر می رسد مرتکب تخلف پژوهشی واضح شده است؛ البته این نظر 

ورد بر عهده کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بم و یا شخصی من است و اظهارنظر نهایی در این م

 ، درمان و آموزش پزشکی استبهداشت وزارتکمیته ملی اخالق در پژوهش 

https://www.mehrnews.com/news/5017547/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5017547/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.emrooznews.com/news/299159/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.emrooznews.com/news/299159/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tazetarinha.com/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.tazetarinha.com/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153592/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153592/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://farhangesadid.ir/fa/news/3326/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://farhangesadid.ir/fa/news/3326/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.isna.ir/news/99061712170/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  :سایت دیگر 11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:54 - منجیل خبر

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:16 - ایمنا

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا چه بود؟

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:21 - آفتاب نیوز

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:41 - عصر ایران

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:51 - فکر شهر

 کروناماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:11 - ملیت

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا

 13۹۹هریور ش 11دوشنبه  1۹:11 - ناطقان

 مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک وکرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:22 - اعتدال

 مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:45 - را نیوزٰشهرآ

 جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:41 - آنالین11

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:48 - جماران

 ماجرای مقاله ارتباط تریاک و ابتال به کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:51 - پیام خبر

 جرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کروناما

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:52 - قلم نیوز

 ناماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرو

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:58 - سالمت نیوز

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:16 - اقتصاد نیوز

 پس لرزه های یک مقاله درباره تریاک و کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:24 - اط نیوزصر

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:31 - تجارت آنالین

 مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا ماجرای

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:31 - امید نامه

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و ابتال به کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:12 - روزنامه هفت صبح

 ماجرای مقاله جنجالی درباره ارتباط تریاک و کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:41 - آخرین خبر

 واکنش وزارت بهداشت به مقاله جنجالی ارتباط تریاک و ابتالکرونا

 

هزار ماسک اهدا  051/ نقش چشمگیر خیرین حوزه سالمت کرمانشاه در مقابله با بیماری کرونا

 کردند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:53 - خبرگزاری فارس 

در گفت وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه با اشاره به همراهی خیرین تورج شیرزادیان امروز 

: ، اظهار داشت1۹استان با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای مقابله با بیماری کووید 

 بهداشت وزارتتالش های بسیار خوبی در جذب منابع مالی و همچنین تجهیزاتی از طریق 

گان های در استان کرمانشاه در برهه اخیر شیوع بیماری کرونا ویروس اتفاق افتاده درمان و آموزش پزشکی و سایر ار

در راستای این تالش ها تجهیزات خیلی خوبی وارد استان کرمانشاه شده که همین سبب : وی ادامه داد... ... است 

مدیر ... ... قبول باشد قابل  1۹شد وضعیت امروز کرمانشاه در ارائه خدمات سالمتی به خصوص به بیماران کوید 

نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به کمک چشمگیر مجمع خیران استان و 

وی با اشاره به ... ... نهادها و انجمن های مردم نهاد در راستای تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو اشاره کرد 

 111، یک هزار و i۹5ماسک  411هزار و  13هزار ماسک سه الیه،  141حدود  :برخی از این کمک ها، ادامه داد

عدد شیلد محافظ صورت، یک هزار و  511هزار و  4عدد لباس حفاظت فردی،  511هزار و  4عدد گان حفاظتی، 

دها عدد عینک محافظ صورت کاله و، پاپوش، کاور کفش و سایر ملزومات محافظ فردی از طرف انجمن ها و نها 261

 تا کنون به دانشگاه کمک شده که البته کمک های تجهیزات بیمارستانی و دارو بسیار چشمگیر است

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - باشگاه خبرنگاران

 خیرین حوزه سالمت گل کاشتند

 

http://tejaratonline.ir/fa/news/131009/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://tejaratonline.ir/fa/news/131009/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://omidnameh.com/news/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://omidnameh.com/news/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://7sobh.com/content/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1/
https://7sobh.com/content/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1/
http://akharinkhabar.ir/social/6742610/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://akharinkhabar.ir/social/6742610/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://farsnews.ir/news/13990617000114/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-50
https://www.yjc.ir/fa/news/7483605/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7483605/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF
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  ۹۹شهریور ماه  11

 :رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت

 امنیت فرهنگی را جایگزین فرهنگ امنیتی کنیم

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:1۹ - ایسنا 

، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر ایجاد توانمندی پیش بهداشت وزارترئیس مرکز حراست 

تپنده هر سازمان، محور توسعه، نیروی محرکه و قلب : بینی آینده در حوزه حراست، گفت

رئیس مرکز ... نیروی انسانی است بنابراین باید از این نیروی انسانی پاسداری و حفاظت کنیم 

، درمان و آموزش پزشکی مهندس فرجی را جوانی شایسته نامید که باید باید با ارائه مشورت بهداشت وزارتحراست 

دکتر نامدار عبدالهیان در آئین تکریم و ... موثر باشد های سازنده به مدیران مجموعه، در پیشبرد اهداف سازمان 

امروزه حراست در دنیا دانش بنیان است : معارفه مدیران پیشین و جدید حراست علوم پزشکی شیراز، خاطرنشان کرد

ریم در حراست دانش بنیان افشاگری ندا: به گزارش ایسنا به نقل از علوم پزشکی شیراز، عبدالهیان اضافه کرد... ... 

بلکه رازداری اهمیت دارد، صداقت جایگزین دورویی است، آفت حراست این است که اسرار کارکنان و مجموعه فاش 

 شود، برای حفظ سالمت مجموعه باید تالش کنیم قضاوت ها درست باشد

 

 مجازات کرونایی آمد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - همشهری  

 

 بهداشت وزارتبه گزارش همشهری، نخستین بار اواخر مرداد بود که ایرج حریرچی، معاون کل 

اعالم کرد ستادملی مقابله با کرونا قصد دارد مجازات هایی را برای افرادی که پروتکل های 

در ماه های گذشته،  بهداشت وزارت... ابالغی را به درستی رعایت نکرده یا نادیده می گیرند، پیش بینی و اجرا کند 

ف ابالغ کرده است اما فقدان ضمانت پروتکل های متعددی را برای همزیستی با کرونا ارائه و به بخش های مختل

اجرایی برای این پروتکل ها پیش از ورود به موج دوم اپیدمی کرونا در ایران، صدای وزیر بهداشت را هم درآورد و 

به مشهد سفر کرده بود در مصاحبه ای نسبت به شرایط نامناسب پرواز، بی تفاوتی  نمکی سعیداوایل تیر زمانی که 

 ردم به شدت اعتراض کرد؛ مانند دیگر منتقدانمدیران اجرایی و م

  :سایت دیگر 1

 13۹۹ر شهریو 11دوشنبه  11:14 - سالمت نیوز
 با ابالغ بخشنامه اجرایی از سوی دولت، نادیده گرفتن پروتکل های پیشگیری از کرونا از این پس مجازات دارد

http://www.isna.ir/news/99061712319/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/109421/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF.html
http://www.salamatnews.com/news/299347/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299347/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF
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  ۹۹شهریور ماه  11

 مجازات کرونایی آمد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:3۹ - کارگر آنالین

 مجازات کرونایی آمد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:31 - تجارت آنالین
 با ابالغ بخشنامه اجرایی از سوی دولت، نادیده گرفتن پروتکل های پیشگیری از کرونا از این پس مجازات دارد

 مجازات کرونایی آمد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:28 - اقتصاد آنالین

 مجازات کرونایی آمد

 

 شرط تزریق واکسن در کودکان کرونایی/ بازگشت فلج اطفال در صورت تعویق واکسیناسیون

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:24 - خبرگزاری فارس 

در گفت  بهداشت وزارتشگیری با واکسن سیدمحسن زهرایی، رئیس اداره بیماری های قابل پی

برای اینکه بتوانیم جامعه و فرزندان سالمی : وگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس گفت

داشته باشیم باید واکسیناسیون فرزندانمان را کامل انجام دهیم چیزی که توانسته جامعه ما را 

کودکان بود، یعنی همیشه تمام گروه هدف ما  درصدی۹۹در جهت بیماری های ویروسی ایمن کند واکسیناسیون 

تحت پوشش بودند اما با وجود کرونا آسیب هایی به روند واکسیناسیون وارد شد که یکی از دالیل آن نگرانی مردم از 

رئیس اداره ی بیماری های قابل پیشگیری با ... گرفتار شدن به ویروس کرونا بود و برای همین مراجعات کم شد 

خانواده ها باید حتما کارت های واکسن را چک : ، با توجه به شرایط کرونا در کشور بیان کردبهداشت توزارواکسن 

کنند و یا با مراکز بهداشتی که قبال خدمات واکسیناسیون را انجام می دادند تماس بگیرند تا متوجه کامل بودن یا 

 نبود سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنندنبودن واکسن فرزندان خود شوند و اگر فهرست واکسیناسیون کامل 

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:45 - ایسکانیوز
 رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری خبرداد؛

 شرط تزریق واکسن درکودکان مبتال به کرونا/بازگشت فلج اطفال در صورت تعویق واکسیناسیون

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:16 - فردا نیوز

 شرط تزریق واکسن فلج اطفال در کودکان کرونایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - شهر فردا

 بازگشت فلج اطفال در صورت تعویق واکسیناسیون

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - روزنامه سپید

https://kargaronline.ir/fa/news-details/100856/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/100856/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF/
http://tejaratonline.ir/fa/news/131005/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://tejaratonline.ir/fa/news/131005/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-465188
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-465188
https://farsnews.ir/news/13990617000230/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://www.iscanews.ir/news/1080219/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-...
http://www.iscanews.ir/news/1080219/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-...
https://www.fardanews.com/fa/news/1018686/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.fardanews.com/fa/news/1018686/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://shahrefarda.ir/fa/news/116861/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://shahrefarda.ir/fa/news/116861/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19306
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19306
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 11:6: ساعت 13۹۹شهریور  11بازگشت فلج اطفال در صورت تعویق واکسیناسیون 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:21 - بهداشت نیوز

 توصیه سازمان جهانی بهداشت درباره واکسیناسیون کودکان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:51 - روز پالس

 واکسیناسیون کودکان توصیه سازمان جهانی بهداشت درباره

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:1۹ - شفا آنالین

 شرط تزریق واکسن فلج اطفال در کودکان کرونایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:28 - آخرین خبر

 لج اطفال به کشورهشدار وزارت بهداشت به بازگشت ف

 

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد

 افزایش مسافرت ها از علل افزایش دو برابری شمار مبتالیان به کرونا در آذربایجان شرقی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:21 - ایسنا 

عباسعلی درستی در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در 

مردم هر جا تخطی از پروتکل های بهداشتی را دیدند، با : مدارس، نسبتا خوب است، گفت

به گزارش ایسنا، وی ... ... تماس گرفته و کارشناسان بهداشت را مطلع کنند  1۹1سامانه ی 

درصد را شامل می شوند، در انتشار بیماری نقش دارند، وضعیت کنونی  31الی  21این افراد که  قطعا: ادامه داد

میزان : وی، افزود... ... متفاوت از روزهای اول شیوع بیماری است و کرونا االن در همه جا انتشار یافته وجود دارد 

یبا خوب بوده، اما کافی نیست و برای رعایت پروتکل های بهداشتی از طرف مردم در طول هفته های گذشته تقر

جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و افزایش موارد جدید بیماری باید درصد زیادی از مردم نسبت به رعایت 

هر چند میزان رعایت و همراهی مردم : درستی در خاتمه گفت... ... دستورالعمل های بهداشتی همت داشته باشند 

یش یافته است، اما باز هم کافی نیست و با توجه به ضرورت رونق فعالیت های نسبت به ماه های گذشته افزا

اجتماعی و اقتصادی، تداوم فعالیت های مختلف و بازگشایی مدارس، رعایت پروتکل های بهداشتی باید تبدیل به 

 وظیفه ای ملی و همگانی شود

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - خبرگزاری صدا و سیما

 مسافرت ، علت افزایش ابتال به کرونا در آذربایجان شرقی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:11 - ایلنا
 :معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

https://behdasht.news/fa/news-details/163152/-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87--%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/
https://behdasht.news/fa/news-details/163152/-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87--%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/
http://roozplus.com/fa/news/172495/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://roozplus.com/fa/news/172495/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://shafaonline.ir/fa/news/264290/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264290/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://akharinkhabar.ir/social/6743805/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://akharinkhabar.ir/social/6743805/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/99061712342/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815575/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815575/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/964350-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/964350-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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رعایت پروتکل های بهداشتی تقریبا خوب اما کافی /برابری آمار مبتالیان به کرونا در آذربایجان شرقی 2افزایش 

 نیست

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:32 - ایرنا

 برابر شدن شمار مبتالیان به کرونا در آذربایجان شرقی است 2مسافرت دلیل 

 

 نیازمند جذب اعتبارات ملی است "بیمارستان ساوه"ند ساخت تسریع در رو |مرکزی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:28 - خبرگزاری تسنیم 

باتوجه به شاخص های جمعیتی شهرستان ساوه عالوه بربیمارستان : وی ادامه داد

تختخوابی به عنوان مرکزعفونی و همچنین بیمارستان باالی 15تختخوابی، بیمارستان 251

تختخوابی به عنوان مرکز بیماران قلبی و جراحی قلبی باید در ساوه احداث شود که البته 121

بهمن به بهره برداری می  22در  بهداشت وزارتاز تایید فنی و مهندسی بااعتبارات  تختخوابی پس15بیمارستان 

تخت 251به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه ، مهدی مصری صبح امروز در بازدید از پروژه بیمارستان ... رسد 

کت مسئوالن در ضرورت مشار"خوابی تخصصی آموزشی جایگزین بیمارستان مدرس در جمع خبرنگاران با اشاره به 

تختی آموزشی و تخصصی جایگزین بیمارستان شهید مدرس 251بیمارستان : اظهار داشت "احداث این بیمارستان

ساوه جزو مصوبات سال گذشته دانشکده و برنامه های استانی و ملی بوده و ردیف بودجه مستقلی برای آن پیش 

 بینی شده است

 

بیمارستان نیمه کاره عنبرآباد در پیچ / روایت تسنیم از شهرستانی که بیمارستان ندارد |ارشگز

 وخم وعده های دولت

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:32 - خبرگزاری تسنیم 

و عدالت در این حوزه چیست؟ طرحی که  سالمت تحول طرحبه راستی سهم اهالی عنبرآباد از 

بهداشت و درمان بوده است اما در شهرستان عنبرآباد  در دولت گذشته بزرگ ترین طرح حوزه

نتوانسته کمکی به این مردم مظلوم بکند جای این سؤال باقی است که؛  سالمت تحول طرح

 ۹8متولی ساخت آن تا سال : وی تصریح کرد... چرا هیچ کس برای احقاق حق مردم عنبرآباد کاری نکرده است؟ 

واگذار شده است که در زمان حاضر با پیمانکار جدید با  بهداشت وزارتم اکنون به اداره کل راه و شهرسازی بود اما ه

 تا مرحله سفت کاری تحویل دهد ۹۹اعتباری بالغ بر شش میلیارد قرار بسته شده و این پروژه را تا پایان سال 

https://www.irna.ir/news/84029985/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84029985/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343310/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343099/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AE%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 

 :عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا

در دسترس عموم قرار نمی  0100واکسن کرونا تا / واکسن آنفلوآنزای داخلی تولید نمی شود

 واکسن آنفلوآنزا در کشور وارد شده است/ گیرد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  16:12 - خبرگزاری برنا 

مسعود مردانی، عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری 

و درمان داده شده  بهداشت وزارتسفارشات درباره تهیه واکسن آنفلوآنزا از سوی : برنا گفت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کمتر از دو هفته به آغاز فصل سرما باقی ... است 

امسال انتظار ... ... در این شرایط تهیه واکسن آنفلونزا و چگونگی مهار کرونا از اهمیت برخوردار است ... ده است مان

هم اکنون واکسن آنفلوآنزا در کشور وارد شده و در اسرع وقت توزیع و ... واکسن آنفوالنزا تولید داخل را نباید داشت 

واکسن آنفلوآنزا تولید : او درباره واکسن تولید داخل آنفلوآنزا افزود... ...  در اختیار افراد در معرض خطر قرار می گیرد

داخل تاکنون در کشور نداشتیم و این واکسن تا اینکه مراحل آزمایشی بر روی انسان و حیوان را بگذراند یکسال 

: ص عفونی اظهار کرداین پزشک متخص... ... امسال انتظار واکسن تولید داخل را نباید داشت ... طول می کشد 

 2121سازمان بهداشت جهانی طبق اعالمیه مطرح کرده است واکسن کرونا به نتیجه می رسد اما تا نیمه نخست 

 میالدی در دسترس عموم قرار نمی گیرد

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - خبرگزاری تابناک

 زمان ورود واکسن کرونا به کشور اعالم شد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:12 - الاعتد

 زمان ورود واکسن کرونا به کشور اعالم شد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:31 - سالم نو

 زمان ورود واکسن کرونا به ایران مشخص شد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - شیعه نیوز

 زمان ورود واکسن کرونا به کشور اعالم شد

 13۹۹یور شهر 11دوشنبه  11:46 - سوک

 زمان ورود واکسن کرونا به کشور اعالم شد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:46 - تدبیر نو

 زمان ورود واکسن کرونا به کشور اعالم شد

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054508
https://www.tabnak.ir/fa/news/1001105/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/1001105/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://etedaal.ir/fa/news/245359/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://salameno.ir/news/55170829/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
https://salameno.ir/news/55170829/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
https://www.shia-news.com/fa/news/238091/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.shia-news.com/fa/news/238091/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://sook.ir/fa/news/233812/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://sook.ir/fa/news/233812/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://tadbirno.ir/fa/news/53968/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://tadbirno.ir/fa/news/53968/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:41 - آخرین خبر

 زمان ورود واکسن کرونا به کشور اعالم شد

 

کسانی درباره حادثه نظر می دهند : هزار صفحه ای انفجار کلینیک سینا اطهر 5بازپرس پرونده 

 که خودشان متهم هستند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:35 - امروز نیوز 

در ابتدای وقوع حادثه و شروع رسیدگی : دادسرای امور جنایی تهران افزود 11بازپرس شعبه 

شخص حقوقی اعم از وزارتخانه، نهاد یا سازمان، مکاتباتی انجام شده  15به پرونده با بیش از 

است و در این میان مرجع قضائی عالوه بر پی جویی برای کشف حقیقت ماجرا و علل وقوع 

، دانشگاه علوم بهداشت وزارتدنبال است تا روشن کند آیا نهادهای متولی در سازمانهای مختلف از جمله حادثه، به 

پزشکی شهید بهشتی و شهرداری وظایف نظارتی خود را به خوبی ایفا کرده اند یا خیر؟ در این رابطه این نهادها 

ی و بهداشتی از جمله مراکزی که حادثه در مدارک و گزارش اقداماتشان در راستای ایمنی و بهداشت مراکز درمان

مکاتبات متعددی با : وی تصریح کرد... آنها واقع شد و اقدامات نظارتی خود را در رابطه برای ارزیابی ارسال کرده اند 

، معاونت درمان این وزارت خانه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بهداشت وزارتارگانهای مختلف همچون 

ن آن، شهرداری تهران، شهرداری منطقه یک، سازمان ملی استاندارد، وزارت کشور، سازمان اورژانس معاونت درما

 تهران ، سازمان آتش نشانی و اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان گازهای طبی انجام شده است

  :سایت دیگر 01

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:15 - عصر ایران

کسانی درباره حادثه نظر می دهند که خودشان متهم : هزار صفحه ای انفجار کلینیک سینا اطهر 5بازپرس پرونده 

 هستند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:18 - خبر آنالین

 !نظر ندهید خودتان متهمید: بازپرس/ هزار صفحه است 5پرونده انفجار کلینیک سینا اطهر 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:18 - فردا نیوز

 کسانی نظر می دهند که خودشان متهم هستند: بازپرس پرونده کلینیک سینا اطهر

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:21 - خبرگزاری تسنیم

کسانی درباره حادثه نظر می دهند که خودشان متهم : هزارصفحه ای انفجار کلینیک سینا اطهر5بازپرس پرونده 

 هستند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:22 - تازه تزین ها

کسانی درباره حادثه نظر می دهند که خودشان متهم : هزارصفحه ای انفجار کلینیک سینا اطهر5بازپرس پرونده 

http://akharinkhabar.ir/social/6742892/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/social/6742892/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/299188/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1
https://www.asriran.com/fa/news/745666/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/745666/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429780/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1
https://www.khabaronline.ir/news/1429780/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1
https://www.fardanews.com/fa/news/1018688/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.fardanews.com/fa/news/1018688/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343287/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343287/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tazetarinha.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C/
https://www.tazetarinha.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C/
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 هستند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:31 - انتخاب

 51احضار / کسانی درباره حادثه نظر می دهند که خودشان متهم هستند : رونده انفجار کلینیک سینا اطهربازپرس پ

 هزار صفحه است 5حجم پرونده / شخص حقیقی به عنوان مطلع 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - تجارت آنالین

 !نظر ندهید خودتان متهمید: بازپرس/ هزار صفحه است 5پرونده انفجار کلینیک سینا اطهر 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - 11ساعت

 !نظر ندهید خودتان متهمید: بازپرس/ هزار صفحه است 5پرونده انفجار کلینیک سینا اطهر 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:45 - دیدبان ایران

شخص حقیقی به  51!/ نظر ندهید خودتان متهمید: بازپرس/ هزار صفحه است 5پرونده انفجار کلینیک سینا اطهر 

 عنوان مطلع تاکنو احضار شده اند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:45 - اکو فارس

 کسانی درباره حادثه نظر می دهند که خودشان متهم هستند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:48 - صراط نیوز

 کسانی نظر می دهند که خودشان متهم هستند: بازپرس پرونده کلینیک سینا اطهر

 13۹۹ر شهریو 11دوشنبه  12:15 - آفتاب نیوز

کسانی درباره حادثه نظر می دهند که خودشان متهم : هزار صفحه ای انفجار کلینیک سینا اطهر 5بازپرس پرونده 

 هستند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:21 - خبر فوری

 "سینا اطهر"متهم کلینیک  13برای  "در قتل شبه عمدیتسبیب "صدور قرار قانونی با اتهام 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:22 - برترین ها

 وضعیت پرونده انفجار کلینیک سینا اطهر

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:2۹ - خبرهای فوری

کسانی درباره حادثه نظر می دهند که خودشان متهم : هزار صفحه ای انفجار کلینیک سینا اطهر 5بازپرس پرونده 

 هستند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:41 - فرارو

 !نظر ندهید خودتان متهمید: نا اطهربازپرس پرونده کلینیک سی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:51 - آنالین11

 کسانی درباره حادثه نظر می دهند که خودشان متهم هستند: بازپرس پرونده انفجار کلینیک سینا اطهر

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:21 - دنیای اقتصاد

 هزار صفحه است 5پرونده / جزییات تازه از انفجار کلینیک سینااطهر

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:28 - آخرین خبر

 رس پروندهجزئیات آخرین وضعیت پرونده کلینیک سینا اطهر از زبان بازپ

https://www.entekhab.ir/fa/news/573188/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/573188/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://tejaratonline.ir/fa/news/131046/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF
http://tejaratonline.ir/fa/news/131046/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF
https://www.saat24.news/news/511571/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1
http://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-90709
http://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-90709
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=389697
http://www.ecofars.com/view.php?newsid=389697
https://www.seratnews.com/fa/news/521591/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.seratnews.com/fa/news/521591/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/670138/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/670138/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.khabarfoori.com/detail/2155216
https://www.khabarfoori.com/detail/2155216
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1034414/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1034414/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1
https://khabar-fouri.com/accidents/115969/
https://khabar-fouri.com/accidents/115969/
https://fararu.com/fa/news/453639/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/453639/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF
https://www.55online.news/fa/tiny/news-167909
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3689294-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3689294-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://akharinkhabar.ir/social/6743893/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
http://akharinkhabar.ir/social/6743893/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 

 در جلسه شورای معاونان و مدیران کل استانی و مناطق؛

 شهریور انجام می شود 06بارگذاری تمام محتواهای آموزشی در شبکه شاد تا : حاجی میرزایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:21 - پانا 

و ستاد ملی کرونا، تصمیم بر آموزش حضوری  بهداشت وزارتبراساس پروتکل های ابالغی 

حاجی میرزایی با اشاره به اصل آموزش وپرورش برای آموزش حضوری ... دانش آموزان گرفتیم 

از دومین ماه تابستان سه سناریوی پیش بینی شده برای آموزش در : در مدارس، تصریح کرد

و درمان اعالم کرده بودیم  بهداشت وزارتسال تحصیلی جدید را با توجه به وضعیت سفید، زرد و قرمز استان ها به 

و ستاد ملی کرونا، تصمیم بر  بهداشت وزارتتوجه به مسائل مطرح شده و پروتکل های ابالغی  ولی درنهایت با

وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینکه سخت ... آموزش حضوری دانش آموزان در سال تحصیلی جدید گرفتیم 

نترل تعداد آن ها با توجه بر فاصله یک متری دانش آموزان و ک بهداشت وزارتگیرانه ترین پروتکل ارسالی از سوی 

شرایطی که در سخت گیرانه ترین پروتکل ابالغی از سوی ستاد ملی : به ابعاد و مساحت کالس تأکید دارد، گفت

 کرونا ذکر شده بود دقیقا همان شرایطی بود که ما برای سناریوی آموزشی در مناطق زرد پیشنهاد داده بودیم

  :سایت دیگر 11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:3۹ - خبرگزاری برنا
 :محسن حاجی میرزایی مطرح کرد

اعتمادسازی خانواده ها مهم ترین اصل در آموزش حضوری / رایگان شدن اینترنت شاد، حمایت دولت از سامانه شاد

 است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:41 - شورای عالی انقالب فرهنگی
 :وزیر آموزش و پرورش

 اعتمادسازی خانواده ها مهم ترین اصل در آموزش حضوری است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:35 - میزان

 تقاضای حاجی میرزایی از معاونانش برای بازدیدهای سرزده از مدارس

 13۹۹ور شهری 11دوشنبه  1۹:36 - دولت

وزیر آموزش وپرورش در جلسه شورای معاونین و مدیران کل استانی و مناطق؛ اعتمادسازی خانواده ها مهم ترین 

 اصل در آموزش حضوری است

 13۹۹شهریور  11ه دوشنب 1۹:38 - ایسنا

 تکلیف مدیران برای پیگیری علت عدم حضور دانش آموزان در مدرسه

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:45 - ایسکانیوز
 :وزیر آموزش و پرورش

http://www.pana.ir/news/1121090
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054669
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054669
https://sccr.ir/News/14493/1/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sccr.ir/News/14493/1/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/653594/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mizanonline.com/fa/news/653594/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://dolat.ir/detail/346556
http://dolat.ir/detail/346556
http://www.isna.ir/news/99061712276/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://www.isna.ir/news/99061712276/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://www.iscanews.ir/news/1080197/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.iscanews.ir/news/1080197/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 آموزش و پرورش ضامن اجرای پروتکل های بهداشتی در مدارس است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:51 - ملیت

 تکلیف مدیران برای پیگیری علت عدم حضور دانش آموزان در مدرسه

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:51 - موج
 :حاجی میرزایی

 تاکید اصلی آموزش دانش آموزان بر آموزش حضوری در مدارس است

 13۹۹هریور ش 11دوشنبه  11:11 - خبرگزاری دانشجو

 حمایت استراتژیک از سامانه شاد/ خانواده ها نگران هستند و مدیران وظیفه دارند با آن ها مدارا کنند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - وزارت آموزش و پرورش

منفی بر سالمت،  وقفه آموزشی آثار اثبات شده/ اعتمادسازی خانواده ها مهم ترین اصل در آموزش حضوری است

/ خانواده برای دانش آموز برنامه داشته باشد و مدیر مدرسه از این برنامه باخبر باشد/رفاه و آموزش دانش آموزان دارد

 رایگان شدن اینترنت شاد؛ حمایت استراتژیک دولت از سامانه شاد و آموزش و پرروش کشور است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:12 - اکونا پرس

 اعتمادسازی خانواده ها مهم ترین اصل آموزش حضوری است

 13۹۹هریور ش 11دوشنبه  11:16 - همت خبر
 :وزیر آموزش وپرورش

 اعتمادسازی خانواده ها مهم ترین اصل در آموزش حضوری است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - نیوز امروز

 بسته ماندن مدارس خطر ابتالی دانش آموزان به ویروس کرونا را کاهش نمی دهد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:23 - بانک و صنعت
 وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد

 بسته ماندن مدارس خطر ابتالی دانش آموزان به کرونا را کاهش نمی دهد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:24 - خبرگزاری فارس

 باید از نگرانی خانواده ها برای حضور فرزندانشان در مدرسه بکاهیم: حاجی میرزایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:25 - عتمادپایگاه خبری ا

 علت غیبت دانش آموزان در مدارس چیست؟

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:26 - مرور نیوز
 :حاجی میرزایی

 ن ها مدارا کنندمدیران مدارس وظیفه دارند برای رفع نگرانی خانواده ها با آ

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - وانا

 تکلیف مدیران برای پیگیری علت عدم حضور دانش آموزان در مدرسه

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:3۹ - خبرگزاری تابناک

 دستور ویژه وزیرآموزش و پرورش به مدیران مدارس

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:41 - افکار نیوز

http://meliyat.com/fa/news/325686/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://meliyat.com/fa/news/325686/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344731
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344731
https://snn.ir/fa/news/873975/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 رایگان شدن اینترنت شاد؛ حمایت استراتژیک دولت از سامانه شاد و آموزش و پرروش کشور است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:4۹ - سیتنا
 :وزیر آموزش و پرورش در جمع روسای مناطق آموزشی کشور

رایگان شدن اینترنت شاد نشانه ی حمایت / پلتفرم شاد یک دستاورد بزرگ برای نظام آموزشی کشور است

 استراتژیک دولت از آموزش در کشور است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - اصالحات پرس

 تکلیف مدیران برای پیگیری علت عدم حضور دانش آموزان در مدرسه

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:58 - آنا
 :وزیر آموزش وپرورش

 مدیران مدارس یاید برای رفع نگرانی خانواده ها با آن ها مدارا کنند/ اینترنت شاد رایگان است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:5۹ - خبر آنالین

 مسئوالن از مدارس بازدید سرزده کنند: وزیر آموزش و پرورش

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:12 - اعتدال

 دستور ویژه وزیرآموزش و پرورش به مدیران مدارس

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:16 - راهبرد معاصر

 باید از نگرانی خانواده ها برای حضور فرزندانشان در مدرسه بکاهیم: حاجی میرزایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:18 - سالم نو

 تأکید اصلی آموزش بر آموزش حضوری استوار است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:12 - یمیا نیوزک

 تکلیف مدیران برای پیگیری علت عدم حضور دانش آموزان در مدرسه

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:13 - پارسینه

 بسته ماندن مدارس خطر ابتالی دانش آموزان به کرونا را کاهش نمی دهد: حاجی میرزایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:21 - ایرنا
 :حاجی میرزایی

 اعتمادسازی خانواده ها مهم ترین اصل در آموزش حضوری است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:21 - شهر فردا

 ان از رعایت کامل پروتکل های بهداشتیحضور در مدرسه و اطمین

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:26 - صبا ایران

 بسته ماندن مدارس خطر ابتالی دانش آموزان به کرونا را کاهش نمی دهد: حاجی میرزایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:26 - سایت تحلیلی خبری صبح تهران

 بسته ماندن مدارس خطر ابتالی دانش آموزان به کرونا را کاهش نمی دهد: حاجی میرزایی

 13۹۹ر شهریو 11دوشنبه  11:32 - بیان ما

 باید از نگرانی خانواده ها برای حضور فرزندانشان در مدرسه بکاهیم: حاجی میرزایی

 13۹۹یور شهر 11دوشنبه  11:31 - ایران آنالین
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https://eslahaatpress.com/News/33932/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
https://eslahaatpress.com/News/33932/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
https://ana.press/fa/news/38/513091/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://ana.press/fa/news/38/513091/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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6۹ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 خانواده ها نگران هستند و مدیران وظیفه دارند برای رفع نگرانی خانواده ها با آن ها مدارا کنند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:42 - ایمنا

 تکلیف مدیران برای پیگیری علت حضور نیافتن دانش آموزان در مدرسه

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:45 - روزنامه جوان آنالین

 باید از نگرانی خانواده ها برای حضور فرزندانشان در مدرسه بکاهیم: حاجی میرزایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:46 - سوک

 یران مدارسدستور ویژه وزیرآموزش و پرورش به مد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:46 - تدبیر نو

 دستور ویژه وزیرآموزش و پرورش به مدیران مدارس

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:4۹ - عصر امروز

 زیر آموزش و پرورش به مدیران مدارسدستور ویژه و

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:11 - الف

 خانواده ها نگران حضور فرزندان شان در مدرسه هستند: وزیر آموزش و پرورش

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:15 - ایران اکونومیست
 :حاجی میرزایی

 باید از نگرانی خانواده ها برای حضور فرزندانشان در مدرسه بکاهیم

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:24 - قدس آنالین
 :وزیر آموزش و پرورش

 مدیران مدارس وظیفه دارند با خانواده ها مدارا کنند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:21 - 11خبر 

 باید از نگرانی خانواده ها برای حضور فرزندانشان در مدرسه بکاهیم

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:41 - باشگاه خبرنگاران

 اعتمادسازی خانواده ها مهم ترین اصل در آموزش حضوری است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:42 - خبرنامه دانشجویان ایران

 توصیه جدید وزیر آموزش و پرورش به دانش آموزان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:46 - ایران خبر

 بسته ماندن مدارس خطر ابتالی دانش آموزان به کرونا را کاهش نمی دهد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:28 - آخرین خبر

 دستور ویژه وزیر آموزش و پرورش به مدیران مدارس

 

 با راه اندازی سامانه پزشکی از راه دور
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https://www.imna.ir/news/442905/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
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https://www.javanonline.ir/fa/news/1018320/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://sook.ir/fa/news/233813/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://sook.ir/fa/news/233813/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://tadbirno.ir/fa/news/53969/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://tadbirno.ir/fa/news/53969/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://asremrooz.ir/vdchwqniz23n6xd.tft2.html
http://asremrooz.ir/vdchwqniz23n6xd.tft2.html
http://www.alef.ir/news/3990617073.html
http://www.alef.ir/news/3990617073.html
http://iraneconomist.com/fa/news/360974/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://iraneconomist.com/fa/news/360974/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://qudsonline.ir/news/719164/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://qudsonline.ir/news/719164/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.24-news.ir/news/40354/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.ir/fa/news/7483806/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7483806/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://iusnews.ir/fa/news-details/369512/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86/
http://iusnews.ir/fa/news-details/369512/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86/
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153598/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153598/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/social/6743232/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://akharinkhabar.ir/social/6743232/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 قدردانی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:41 - خبرگزاری صدا و سیما 

درمان و  بهداشت وزارت درمان معاونبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، 

آموزش پزشکی در نامه ای از تالش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راه اندازی سامانه 

کشور برای ارائه خدمات سالمت در مناطق کم برخوردار  ۹پزشکی از راه دور در کالن منطقه 

دانشگاه علوم  در این نامه از دکتر سید محمد حسین بحرینی رییس بهداشت وزارت درمان معاون... قدردانی کرد 

دکتر قاسم جان بابایی با بیان اینکه پزشکی از راه ... ... پزشکی مشهد و جمعی از مسئوالن این دانشگاه قدردانی کرد 

دور فرصت استفاده از خدمات تخصصی و فوق تخصصی را برای همه مناطق کالن منطقه فراهم می کند و از آمار 

در مرحله نخست این طرح ارائه خدمات مشورتی در خصوص بیماران : اعزام بیماران نیز کاهش می دهد افزود

 کرونایی در سه حوزه ریه، عفونی و بیهوشی انجام می شود

 

 :معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:26 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

هزار پروانه  31تاکنون در چهار مرحله، حدود : کرد اظهار بهداشت وزارتمعاون پرستاری 

صالحیت حرفه ای بر اساس کسب امتیاز بازآموزی صادر شده و مقرر شده که از سال جاری 

برای اولین بار کسب صالحیت علمی از طریق برگزاری آزمون سراسری جهت فارغ التحصیالن 

که موفق به کسب امتیاز الزم  ۹6تاری سال های قبل از به بعد و فارغ التحصیالن گروه های پرس ۹6پرستاری سال 

به گزارش وبدا، دکتر مریم حضرتی درباره زمان برگزاری نخستین آزمون صالحیت ... باز آموزی نشده اند، انجام گیرد 

آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران با هماهنگی های به عمل آمده با مرکز سنجش : حرفه ای پرستاران بیان کرد

آزمون : وی افزود... ... برگزار خواهد شد  13۹۹زش پزشکی و بوردهای منطقه ای در روز پنجشنبه سوم مهر ماه آمو

صالحیت حرفه ای پرستاران با هدف تایید صالحیت شاغالن حرفه پرستاری و گروه های مرتبط و همگام ساختن 

زیی از فرآیند صدور پروانه صالحیت حرفه ای خدمات پرستاری کشور با استانداردها و معیارهای جهانی به عنوان ج

 پرستاران و گروه های مرتبط است

  :سایت دیگر 01

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:48 - ایرنا

https://www.iribnews.ir/fa/news/2815514/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84029683/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84029683/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - امروز نیوز

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود

 13۹۹ور شهری 11دوشنبه  11:51 - ایسنا

 اعالم زمان برگزاری آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - خبرگزاری برنا
 :معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح کرد

 برگزاری آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - آنا
 معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد؛

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:16 - مرور نیوز

 مهر ماه برگزار می شود 3آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:18 - موج

 ای پرستاران اعالم شد زمان برگزاری آزمون صالحیت حرفه

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:21 - میزان

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:26 - روزنامه سپید

 11:6: ساعت 13۹۹شهریور  11آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:31 - پانا
 معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:21 - شبستان

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:35 - خبرگزاری صدا و سیما
 مهر، 3

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:51 - باشگاه خبرنگاران

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:24 - پیام فوری

 آزمون صالحیت حرفه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:33 - خبرگزاری تسنیم

 فه ای پرستاران سوم مهر برگزار می شودنخستین آزمون صالحیت حر

https://www.emrooznews.com/news/299201/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/299201/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061712390/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.isna.ir/news/99061712390/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054755
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054755
https://ana.press/fa/news/46/513097/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://ana.press/fa/news/46/513097/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-118379
http://www.moroornews.com/fa/tiny/news-118379
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344760
https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-344760
https://www.mizanonline.com/fa/news/653656/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mizanonline.com/fa/news/653656/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19305
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19305
http://www.pana.ir/news/1121150
http://www.pana.ir/news/1121150
http://shabestan.ir/detail/News/968875
http://shabestan.ir/detail/News/968875
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815726/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815726/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7483962/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7483962/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://payamefori.ir/82408/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1/
https://payamefori.ir/82408/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343569/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343569/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 

 کرونا و کاهش آمار اعمال زیبایی در کشور

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - دانا 

نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی با اشاره به اینکه کاندیداهای جراحی زیبایی در 

مجوز انجام جراحی های پالستیک و : سال دارند، گفت 65تا  18کشور سنین مختلف بین 

صادر شد البته این موضوع با رعایت پروتکل های  بهداشت وزارتزیبایی از هفته پیش توسط 

نازنین دادور، خبرگزاری دانا، سرویس سالمت؛ بابک نیکومرام نایب رئیس انجمن ... رت می گیرد خاص بهداشتی صو

همزمان با شروع بیماری کرونا در بسیاری از کشورهای جهان انجام : جراحان پالستیک و زیبایی ایران اظهار داشت

 1۹ک شیوع ویروس کووید عمل های غیر ضروری از جمله جراحی های زیبایی کاهش یافت ولی با گذشت پی

وی با اشاره به اینکه پیش از انجام جراحی پالستیک و زیبایی، وضعیت ... ... جراحی های مختلف از سر گرفته شد 

افرادی که بیماری زمینه ای خاص ومشکالت قلبی و عروقی : سالمت فرد به صورت کامل رصد می شود، گفت

 ورت نیاز برایشان انجام می گیردنداشته باشد به صورت کنترل شده جراحی در ص

  :سایت دیگر 11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:45 - ایسکانیوز
 یران خبرداد؛نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ا

 خطر باالی انجام جراحی زیبایی برای افراد دارای بیماری زمینه ای

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - خبرگزاری صدا و سیما

 ینه ای و قلبی برای انجام جراحی زیباییخطرپذیری بیماران زم

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:15 - خبرگزاری دانشجو

 کرونا اعمال زیبایی را کاهش داد/ ایران دارای باالترین آمار پزشکان زیبایی در خاورمیانه

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:21 - خبرگزاری تسنیم

 ایران باالترین آمار جراحی های پالستیک و زیبایی را پس از ترکیه در منطقه دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:23 - سالم خبر

 ایران دارای باالترین آمار پزشکان زیبایی در خاورمیانه است

 13۹۹شهریور  11 دوشنبه 11:2۹ - خبرگزاری مهر
 :نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک

 ایران باالترین آمار پزشکان زیبایی در خاورمیانه را دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - تجارت آنالین

 ایران باالترین آمار جراحی های پالستیک و زیبایی را پس از ترکیه در منطقه دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - ایرنا

http://danakhabar.com/fa/news/1251275/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.iscanews.ir/news/1080217/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-...
http://www.iscanews.ir/news/1080217/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-...
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815547/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815547/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/874025/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/874025/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343396/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343396/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.saalemnews.com/news/7698/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.saalemnews.com/news/7698/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5017711/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5017711/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://tejaratonline.ir/fa/news/131045/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://tejaratonline.ir/fa/news/131045/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84029793/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84029793/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 ونا اعمال زیبایی را کاهش دادکر

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:41 - اتحاد آنالین

 ایران باالترین آمار پزشکان زیبایی در خاورمیانه را دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:18 - بهداشت نیوز

 باالترین آمار پزشکان زیبایی در خاورمیانه کجاست؟

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:12 - جماران

 ن زیبایی خاورمیانه در ایرانبزرگترین آمار پزشکا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:13 - خبر آنالین

 ایران بیشترین تعداد پزشکان زیبایی در خاورمیانه را دارد؟

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:21 - امروز نیوز

 ایران بیشترین تعداد پزشکان زیبایی در خاورمیانه را دارد؟

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:21 - سالمت نیوز

 کرونا اعمال زیبایی را کاهش داد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:4۹ - فا آنالینش
 نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک مطرح کرد؛

 باالترین آمار پزشکان زیبایی خاورمیانه در ایران

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:51 - اصالحات پرس

 کرونا اعمال زیبایی را کاهش داد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:51 - زنامه هفت صبحرو

 مقایسه تعداد جراحان پالستیک ایران و انگلیس

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:11 - خبرگزاری فارس

 ین کشور دارای باالترین آمار جراحی زیبایی در منطقهایران دوم

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:15 - پانا

 ایران دارای باالترین آمار پزشکان زیبایی در خاورمیانه

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:16 - پایگاه خبری اعتماد

 کاهش عمل های جراحی زیبایی به خاطر کرونا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:11 - قلم نیوز

 ایران بیشترین تعداد پزشکان زیبایی در خاورمیانه را دارد؟

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:18 - باشگاه خبرنگاران

 ایران باالترین آمار پزشکان زیبایی در خاورمیانه را دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:21 - ایران اکونومیست
 :نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک

 ایران باالترین آمار پزشکان زیبایی در خاورمیانه را دارد

http://etehadonline.com/news/795819/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://etehadonline.com/news/795819/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://behdasht.news/fa/news-details/163150/-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://behdasht.news/fa/news-details/163150/-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1468395
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1468395
https://www.khabaronline.ir/news/1429801/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429801/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/299305/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/299305/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299367/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299367/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264288/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://eslahaatpress.com/News/33960/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://eslahaatpress.com/News/33960/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://7sobh.com/content/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86/
https://farsnews.ir/news/13990617000522/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://farsnews.ir/news/13990617000522/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://www.pana.ir/news/1121220
http://www.pana.ir/news/1121220
https://etemadonline.com/content/431234/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://etemadonline.com/content/431234/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://ghalamnews.ir/fa/news/23367/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ghalamnews.ir/fa/news/23367/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7483903/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7483903/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360989/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://iraneconomist.com/fa/news/360989/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  13:31 - بهار نیوز

 ایران بیشترین پزشک زیبایی را در خاورمیانه دارد؟

 

 :رئیس علوم پزشکی شیراز

 نظارت بر وضعیت بهداشت مدارس فارس مستمر خواهد بود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:53 - ایسنا 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این جلسه گزارشی از  درمان معاوندکتر علی اکبری، 

شرایط بیمارستان های ارائه دهنده خدمات به بیماران کرونایی در فارس ارائه و خاطرنشان 

تیم نظارتی معاونت درمان دانشگاه طی روزهای اخیر از بیمارستان شهید مطهری : کرد

المرد و دیگر شهرستان های استان را نیز با ( عج)حضرت ولیعصرمرودشت بازدید شده و برنامه بازدید از بیمارستان 

شهریور در جلسه  11دکتر مهرزاد لطفی دوشنبه ... هدف نظارت بر خدمات درمانی به بیماران در دستور کار دارد 

ل های ستاد دانشگاهی مقابله با کروناویروس علوم پزشکی شیراز، پیش بینی و اجرای تدابیر نظارتی بر رعایت پروتک

هرساله به : او گفت... ... بهداشتی در مدارس و مراکز آموزشی استان فارس را اولویت اصلی در حوزه سالمت دانست 

مناسبت آغاز سال تحصیلی، اقدامات نظارتی در زمینه سالمت مدارس به همت کارشناسان سالمت استان انجام می 

دامات با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شده اما امسال با توجه به شیوع کروناویروس، این اق

 شده است

 

 در کمیته تجاری سازی طرح های سالمت ارائه شد

 از تولید دستکش نانویی تا کاهش اسپاسم با هسته خرما

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:53 - ایسنا 

، درمان و آموزش بهداشت وزارتحسین وطن پور، رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت  دکتر

در این جلسه با بیان اینکه در این رویداد ایده پردازان از ایده های خود در برابر پزشکی کشور 

هر فناوری نمی تواند مشتری جذب کند و هر فناوری می : سرمایه گذاران دفاع می کنند، گفت

سه به گزارش ایسنا در ششمین جل... تواند ارزش افزوده بیشتری به دست آورد که بتواند مشتریان را جلب کند 

کمیته تجاری سازی طرح های فناورانه و نوآورانه حوزه سالمت چهار استارتاپ آخرین یافته های خود را در حوزه 

http://www.baharnews.ir/news/230530/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.baharnews.ir/news/230530/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.isna.ir/news/99061712383/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99061712384/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

این استارتاپ ها به منظور جذب سرمایه در حضور سرمایه گذاران و صندوق های مالی از ... ... سالمت عرضه کردند 

لیال جمالی ... پرس گرم با نام تجاری کیسه ضد درد آرژین کم: ... ایده های خود دفاع کردند که به این شرح است

کیسه های : راد از محققان یکی از استارتاپ ها با بیان اینکه طرح کمپرس گرم را در این رویداد عرضه کردیم، گفت

آب گرم به تهیه آب جوش و ریختن آن درون کیسه نیاز دارند و معموال از جنس پالستیک و برای بعضی افراد 

 اسیت زا استحس

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:5۹ - آقای خبر

 از تولید دستکش نانویی تا کاهش اسپاسم با هسته خرما

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:24 - فصل تجارت

 اسم با هسته خرمااز تولید دستکش نانویی تا کاهش اسپ

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:24 - پایگاه خبری قلم

 از تولید دستکش نانویی تا کاهش اسپاسم با هسته خرما

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:33 - فصل اقتصاد

 پاسم با هسته خرمااز تولید دستکش نانویی تا کاهش اس

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:12 - روزان

 از تولید دستکش نانویی تا کاهش اسپاسم با هسته خرما

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:41 - اقتصادگردان
 شددر کمیته تجاری سازی طرح های سالمت ارائه 

 از تولید دستکش نانویی تا کاهش اسپاسم با هسته خرما

 

 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 حساسیت مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی کم شده است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  14:4۹ - ایسنا 

 111دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه  درمان معاوندر ادامه سید راشد جزایری 

درصد مدارس استان از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی توسط تیم های نظارتی مورد بازرسی 

بیش ترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در روز اول : قرار می گیرند، اظهار کرد

مجید ... زان در شهرستان کوهرنگ بوده است درصد و کمترین می ۹1بازگشایی مدارس در شهرستان سامان با 

شهریورماه در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه  16شیرانی 

هر تصمیمی در بحث : تصمیمات ستاد کرونا باید کمترین آثار سوء را بر سالمت افراد جامعه داشته باشد، اظهار کرد

https://aghayekhabar.ir/82046/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7/
https://aghayekhabar.ir/82046/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7/
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/415343/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/415343/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://qalamna.ir/fa/news/164597/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7
https://qalamna.ir/fa/news/164597/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/576688/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/576688/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://roozannews.ir/fa/news/35188/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7/
http://roozannews.ir/fa/news/35188/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7/
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/159651/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/159651/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://www.isna.ir/news/99061611823/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

ی و مقابله با کرونا می تواند مضرات و مزایایی داشته باشد، در خصوص ویروس کرونا هم چنان مجهوالت پیشگیر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با ... ... زیاد است و معموال رفع محدودیت ها باید با افول بیماری انجام شود 

نباید اجازه دهیم در خصوص : است، افزودبیان اینکه حساسیت مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی کم شده 

 بیماری کرونا عادی انگاری صورت بگیرد، بیماری کم نشده است و باید تالش کنیم حساسیت مردم باال برود

 

 رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

ین کنندگان دارو از بانک درخواست تام/ واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 مرکزی

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  14:51 - ایسنا 

رضا شانه ساز در نشست خبری که با فعاالن حوزه دارو و به گزارش ایسنا، دکتر محمد

از همه دست اندرکارانی که در سخت : برگزار شد، گفت بهداشت وزارتتجهیزات پزشکی در 

را یاری کردند که بتواند اقالم حیاتی و نیازهای  بهداشت وزارتترین بحران ها و مشکالت 

با بیان اینکه ما هم توضیحات الزم را دادیم،  دارو و غذا سازمان سریی... ضروری بیماران را تامین کند، سپاسگزارم 

ما طی ماه های گذشته به طور مفصل پیگیری ها و مکاتباتی را وزیر بهداشت با رییس جمهور، معاون اول و : گفت

ته رییس بانک مرکزی انجام داده بودند که منجر به دستور رییس جمهور و تشکیل جلسات مداوم و مکرر طی هف

 های اخیر شده بود

  :سایت دیگر 01

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  14:55 - آفتاب نیوز
 رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

 درخواست تامین کنندگان دارو از بانک مرکزی/ واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  14:51 - فصل اقتصاد

 مرکزی درخواست تامین کنندگان دارو از بانک/ واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:1۹ - عصر ایران

 واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:24 - پایگاه خبری قلم

 رکزیدرخواست تامین کنندگان دارو از بانک م/ واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:21 - ل تجارتفص

 درخواست تامین کنندگان دارو از بانک مرکزی/ واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

http://www.isna.ir/news/99061611824/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://aftabnews.ir/fa/news/670033/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://aftabnews.ir/fa/news/670033/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/576381/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.fasleqtesad.com/Fa/News/576381/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.asriran.com/fa/news/745564/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.asriran.com/fa/news/745564/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://qalamna.ir/fa/news/164338/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C-2
https://qalamna.ir/fa/news/164338/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C-2
http://www.fasletejarat.com/Fa/News/415132/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:31 - خبرگزاری تابناک

 واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:42 - انصاف نیوز

 برای واردات واکسن آنفلوآنزا به تخصیص ارز نیاز داریم

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:48 - تدبیر و امید

 درخواست تامین کنندگان دارو از بانک مرکزی/ واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:16 - دیوان اقتصاد

 واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:21 - سالمت نیوز
 مکاتبات وزیر بهداشت با رییس جمهور در زمینه تامین ارز شرکت های دارویی

میلیارد دالر برای واردات دارو و تجهیزات  2.5پیش بینی /س سازمان غذا و دارو از بانک مرکزیدرخواست ریی

 پزشکی

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:41 - اقتصاد آنالین
 :رییس سازمان غذا و دارو خبر داد

 اکسن های آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارزواردات و

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:16 - جام جم
 رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

 واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:21 - ج فارسخلی

 واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  22:11 - خبرداغ

 درخواست تامین کنندگان دارو از بانک مرکزی/ واردات واکسن آنفلوآنزا در انتظار تخصیص ارز

 

 خارجی باز می شود؟ مرزهای ایران به روی گردشگران

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  14:56 - ایسنا 

معاون گردشگری اعالم کرد که ورود گردشگران خارجی به ایران از  ۹۹به گزارش ایسنا، تیرماه 

برگزاری تورهای بین المللی را تا  بهداشت وزارتزمان شیوع ویروس کرونا متوقف شده و 

فروکش کردن ویروس کرونا و عبور از شرایط سخت و بحرانی ممنوع کرده است، اما سفرهای 

او چند وقت پیش گفت که با تایید ... ضروری، تجاری و کاری به ایران البته به صورت انفرادی بدون مانع است 

ریورماه گردشگری خارجی و پروازهای خارجی برقرار خواهد شد و تعداد و کمیته اجتماعی کشور، شه بهداشت وزارت

https://www.tabnak.ir/fa/news/1000964/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.tabnak.ir/fa/news/1000964/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
http://www.ensafnews.com/256362/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5/
http://www.ensafnews.com/256362/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5/
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/303379/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/303379/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://divaneghtesad.ir/article/57434/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://divaneghtesad.ir/article/57434/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
http://www.salamatnews.com/news/299334/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-2-5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://www.salamatnews.com/news/299334/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-2-5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-464993
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-464993
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275447/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://jamejamonline.ir/fa/news/1275447/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
http://pgnews.ir/module/news/352525/
https://khabaredagh.ir/fa/news/862853/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://khabaredagh.ir/fa/news/862853/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.isna.ir/news/99061611829/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان این که برخی از کشورها جذب ... آن ها افزایش می یابد 

ز با در ما نی: گردشگر خارجی را آغاز کرده اند و سفرهای خارجی به این کشورها انجام می شود، اظهار کرده است

و توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی می توانیم موضوع جذب گردشگر خارجی را  بهداشت وزارتنظرگرفتن نظر 

 دوباره آغاز کنیم

  :سایت دیگر 01

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:11 - 11ساعت

 ود؟مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز می ش

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:13 - فراسو خبر

 مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز می شود؟

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:22 - شهر فردا

 مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز می شود؟

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:42 - تدبیر و امید

 مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز می شود؟

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:41 - تین نیوز

 می شود؟مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:52 - گردشبان

 مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز می شود؟

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:12 - ملیت

 مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز می شود؟

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:11 - آفتاب نیوز

 مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز می شود؟

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:56 - ایران خبر

 زمان بازگشایی مرزهای ایران برای گردشگران خارجی

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  11:12 - شفا آنالین

 مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز می شود؟

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:48 - رجا نیوز

 !در می شودویزا برای گردشگران خارجی صا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:24 - ندروزنامه شهرو
 رایزنی با وزارت بهداشت برای از سرگیری صدور ویزای گردشگری ایران

 ورود تورهای گروهی خارجی آزاد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:48 - مثلث

 ۹۹د توریست ها به ایران در سال آمار انگشت شمار ورو

https://www.saat24.news/news/511458/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://farasoonews.ir/1399/06/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2/
http://farasoonews.ir/1399/06/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2/
http://shahrefarda.ir/fa/news/116831/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://shahrefarda.ir/fa/news/116831/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/303378/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://tadbirvaomid.ir/fa/news/303378/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-218466
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-218466
http://gardeshban.ir/fa/news/30925/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://gardeshban.ir/fa/news/30925/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/325647/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://meliyat.com/fa/news/325647/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/670042/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/670042/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153569/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/153569/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264263/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://shafaonline.ir/fa/news/264263/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.rajanews.com/news/339244/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.rajanews.com/news/339244/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/191006/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-69788
https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-69788
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  ۹۹شهریور ماه  11

 

 جلسه اضطراری روسای تشکل های حوزه سالمت با وزیر بهداشت

احتمال مشکل کمبود دارو در آینده نه چندان / بی توجهی بانک مرکزی به تخصیص ارز دارو

 دور

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  14:56 - سالمت نیوز 

به گزارش سالمت نیوز، احمد شیبانی رییس سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی در 

، با اشاره به برگزاری جلسه اضطراری بهداشت وزارتنشست خبری از طریق ویدئوکنفرانس از 

درصد تولید دارو  ۹1: روسای تشکل های حوزه سالمت با وزیر بهداشت درباره ارز دارو، گفت

به عنوان یک ... ت می گیرد که توانسته سالها بعد از انقالب در کشور یک آرامشی ایجاد کند در داخل کشور صور

و سازمان غذا و دارو تشکر می کنیم نگرانی هایی وجود دارد  بهداشت وزارتسندیکا ضمن اینکه از تالش و زحمات 

ت وضعیت صنعت داروسازی تاکنون داشته اس بهداشت وزارتبا حمایت هایی که ... که الزم است آن را مطرح کنیم 

 مطلوب بوده ولی چنانچه رویه بانک مرکزی اصالح نشود می تواند در ماه های آتی ما را با مشکل مواجه کند

 

 رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

 درخواست ارز دارو از بانک مرکزی/وضعیت تامین واکسن آنفلوانزا

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:13 - خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا شانه ساز، بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که در 

در حال حاضر مقداری واکسن آنفلوانزا وارد : برگزار شد، گفت بهداشت وزارتمحل ساختمان 

د است، اما برای واردات مابقی واکسن ها به تخصیص ارز نیاز داریم کرده ایم و در کشور موجو

وی با اعالم اینکه در هفته گذشته جلسات مفصلی در زمینه تامین ارز مورد نیاز شرکت های دارویی و تجهیزات ... ... 

نه ساز با خطاب قرار شا... ... در این جلسات، توافقات خوبی با همکاران بانک مرکزی داشتیم : پزشکی داشتیم، افزود

همانطور که سال گذشته به رغم تمام مشکالت، اجازه ندادیم حتی یک عمل ضروری و الکتیو : دادن بیماران، گفت

کنسل شود و دارو و تجهیزات مورد نیاز تامین شد، قول می دهیم امسال هم با پیگیری هایی که انجام شده، هیچ 

البته تقاضای ما از بانک مرکزی این است که با در نظر گرفتن : وی ادامه داد ... ...مشکلی در این زمینه ایجاد نشود 

 شرایط خاص کشور، تامین دارو و تجهیزات پزشکی را در اولویت قرار دهند

http://www.salamatnews.com/news/299333/%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5017033/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
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  ۹۹شهریور ماه  11

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:21 - اقتصاد نیوز

 وضعیت واکسن آنفلوانزا و ارز دارو

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:11 - شفا آنالین
 رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛
 ارز دارو از بانک مرکزیدرخواست /وضعیت تامین واکسن آنفلوانزا

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:28 - خبر آنالین

 توضیح رئیس سازمان غذا و دارو درباره واردات واکسن آنفلوانزا

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  11:36 - دنیای اقتصاد

 لوانزاتوضیح رئیس سازمان غذا و دارو درباره واردات واکسن آنف

 

 در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس مطرح شد؛

 گردش ویروس در منازل با ابتالی دانش آموزان به کرونا

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:11 - ایسنا 

: مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در رابطه با مدارس شبانه روزی استان، ادامه داد

ابالغ شده و کامال  بهداشت وزارتپروتکل های بهداشتی فضای مدارس شبانه روزی از طریق 

نحوه حضور دانش آموزان در این مدارس قید شده و در شهرستان ها نیز باید فضاهایی را برای 

در ستاد استانی ( شهریورماه 16)محمدرضا صائینی ظهر امروز ... مدارس شبانه روزی خود، تغییر کاربری دهند 

برگزار شد، با اشاره به همکاری خوب پدافند غیرعامل پیشگیری و مقابه با کرونا ویروس که به صورت ویدئوکنفرانس 

هزار دانش آموز دارد؛ به طوری  181زنجان : استان در راستای پیشگیری از بیماری کرونا در این استان، اظهار کرد

درصد خانواده های زنجانی ، فرزند دانش آموز دارند و اگر یکی از آنان دچار بیماری کرونا شود، جریان  81که 

وی با تاکید بر لزوم همکاری ... ... روس کرونا به منزل همه خانواده ها وارد شده و فاجعه انسانی رخ خواهد داد وی

مدارس استان در بحث پایش بیماری کرونا و نظارت جدی بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس استان، ادامه 

آباد، شاهد ازدحام زیاد والدین دانش آموزان بودیم که  در مدارس حاشیه شهر زنجان از جمله بی سیم و اسالم: داد

 بسیار نگران کننده است

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:31 - عصر ایران

 گردش ویروس در منازل با ابتالی دانش آموزان به کرونا

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:46 - تابناک زنجان

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359818-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359818-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://shafaonline.ir/fa/news/264259/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://shafaonline.ir/fa/news/264259/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/1429519/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/1429519/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3689006-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3689006-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://www.isna.ir/news/99061611854/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.asriran.com/fa/news/745568/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.asriran.com/fa/news/745568/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.tabnakzanjan.ir/fa/news/896238/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.tabnakzanjan.ir/fa/news/896238/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 گردش ویروس در منازل با ابتالی دانش آموزان به کرونا

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:51 - خبرگزاری مهر
 :داشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجانمعاون به

 استفاده از ماسک در مناطق حاشیه نشین ضعیف است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  11:11 - اتحاد آنالین

 استفاده از ماسک در مناطق حاشیه نشین ضعیف است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:13 - مردم نو

 بتالی دانش آموزان به کروناگردش ویروس در منازل با ا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:36 - عصر زنجان
 :معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان

 حاشیه نشین زنجان عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مناطق/ ازدحام در برخی از مدارس نگران کننده است

 

 شهرستان در روز بازگشایی مدارس ماسک زدند 1درصد دانش آموزان  11بیش از 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:18 - باشگاه خبرنگاران 

او، پیش از این بر توجه به همه جوانب برای حضور دانش آموزان در مدارس تاکید کرده و گفته 

و آموزش و پرورش تدوین کرده اند،  بهداشت وزارتبود، در دستورالعمل بازگشایی مدارس که 

حداقل فاصله دانش آموزان در کالس درس، یک متر تعیین شده و در زنگ استراحت همزمانی 

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر ، ... آموزان در یک فضا ممنوع شده است حضور دانش 

طبق آنچه که سعید کشمیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در استوری خود در فضای مجازی نوشته است، 

درصد دانش آموزان  56، درصد دانش آموزان شهرستان بوشهر 3۹( شهریور 15)دیروز در نخستین روز مدرسه 

در هفت شهرستان باقی مانده نیز ... درصد دانش آموزان شهرستان دشتستان ماسک زدند  81شهرستان دیلم و 

دیروز روز بازگشایی مدارس بود و ... ... ... درصد دانش آموزان در روز بازگشایی مدارس، ماسک داشتند  ۹1بیش از 

کشور زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور تعداد اندکی از دانش آموزان در مدارس  در استان بوشهر نیز مانند دیگر نقاط

 گانه آموزش و پرورش به صدا در آمد 18منتخب مناطق 

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:21 - خارگ نیوز

 شهرستان در روز بازگشایی مدارس ماسک زدند 1درصد دانش آموزان  ۹1بیش از 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:15 - خلیج فارس

 درصد دانش آموزان در روز بازگشایی مدارس ماسک زدند ۹1: م پزشکیدانشگاه علو

https://www.mehrnews.com/news/5017175/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5017175/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://etehadonline.com/news/795706/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://etehadonline.com/news/795706/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://zanjannews.com/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85/
http://zanjannews.com/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85/
http://asrezanjan.ir/fa/news/8576/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86/
http://asrezanjan.ir/fa/news/8576/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86/
https://www.yjc.ir/fa/news/7482883/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.khargnews.ir/fa/news/10335/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.khargnews.ir/fa/news/10335/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://pgnews.ir/module/news/352486/
http://pgnews.ir/module/news/352486/
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 تذکر مجلس به دولت؛ دانش آموزان را سردرگم کرده اید

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:38 - خبرگزاری تابناک 

امروز نمایندگان مترصد فرصتی برای بیان تذکر حول دو موضوع بودند بی برنامگی دولت در بازگشایی مدارس و 

 بهداشت وزارتای کاش : زیش هفت برابری قیمت کود شیمیایی ؛ هاجر چنارانی نماینده نیشابور در این باره گفتاف

روز گذشته در ... آماری را منتشر می کرد، مبنی بر اینکه چقدر کودکان مبتال به کرونا شده و یا اینکه ناقل هستند 

حالی سال تحصیلی جدید با حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس آغاز شد که نمایندگان، این تصمیم وزارت 

و از تناقض گویی دولت در نحوه بازگشایی مدارس  آموزش و پرورش را خطری برای سالمت آن ها و معلمان دانسته

به گزارش تابناک ؛ امروز جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بعد از دو ... ... و بی برنامگی و بی تدبیری انتقاد کردند 

هفته تعطیلی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه برگزار شد، جلسه ای که بیشتر تحت تاثیر روند 

ی مدارس قرار گرفت؛ نشست پارلمان با نطق محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی شروع شد؛ او بازگشای

به ارائه گزارشی از سفر خود به استان خوزستان پرداخت و تاکید کرد، با نظارت مستمر پیگیر به سرانجام رسیدن 

 تصمیمات گرفته شده است

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:36 - تابناک سمنان

 تذکر مجلس به دولت؛ دانش آموزان را سردرگم کرده اید

 

 :استاندار لرستان

 تخت های بیمارستانی افزایش یابد/ روند صعودی بیماری کرونا در لرستان

 13۹۹هریور ش 16یکشنبه  15:48 - خبرگزاری مهر 

 وزارتاستاندار لرستان با تقدیر از همکاری و همراهی مردم در عمل به دستورالعمل های 

هیچکدام از عوامل فوق مؤثر نخواهد شد مگر آنکه مردم رعایت کنند و مثل : ، گفتبهداشت

به گزارش خبرنگار مهر ، سید موسی خادمی امروز یکشنبه در حاشیه ... قبل پای کار بیایند 

تاد استانی مقابله با بیماری کرونا با اشاره به روند صعودی بیماری، خواستار همکاری بیشتر مردم در رعایت نکات س

وی ضمن تقدیر از فعالیت های کادر پزشکی، کادر درمان و فرمانداران و مدیران دستگاه های ... ... بهداشتی شد 

https://www.tabnak.ir/fa/news/1000968/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF
http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/896262/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF
http://www.tabnaksemnan.ir/fa/news/896262/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5017098/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
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می رسد روند بیماری در استان لرستان با وضعیت کشور  با توجه به آمار موجود، به نظر: اجرایی، اظهار داشت

متأسفانه ظرف هفته اخیر، تعداد بیماران بستری و مبتالیان و : استاندار لرستان افزود... ... مقداری متفاوت است 

 نیازمندان به تخت ویژه افزایش یافته که این ممکن است مقدمه ای برای افزایش سرعت این بیماری باشد

  :دیگر سایت 01

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:11 - اتحاد آنالین

 تجهیزات و تخت های بیمارستانی افزایش یابد/ روند صعودی بیماری کرونا در لرستان

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:21 - اقتصاد آینده

 تخت های بیمارستانی افزایش یابد/ روند صعودی بیماری کرونا در لرستان

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:21 - ایرنا

 روند شیوع کرونا در لرستان صعودی است :استاندار

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:31 - خبرگزاری تسنیم

 لرستان؛ تعداد تخت های بیمارستانی افزایش یابد روند صعودی کرونا در

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  11:58 - ایسنا
 :استاندار

 روند بیماری کرونا در لرستان صعودی است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:16 - آنالین ایران

 اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

 13۹۹شهریور  16شنبه یک 18:51 - آرا خبر

 تخت های بیمارستانی افزایش یابد/ روند صعودی بیماری کرونا در لرستان

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:11 - بسیج

 روند شیوع کرونا در لرستان صعودی است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:53 - باشگاه خبرنگاران

 روند صعودی شیوع کرونا در لرستان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:16 - خبرگزاری برنا
 :استاندار لرستان

 شرط استمرار آموزش در مدارس رعایت پروتکل های بهداشتی است/ روند بیماری کرونا در استان صعودی است 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:38 - شبستان
 استاندار لرستان

 مشارکت مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی ضروری است/ روند صعودی بیماری کرونا در لرستان

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:51 - وارک نیوز

 روند بیماری کرونا در لرستان صعودی است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:53 - پرتال خبری استانداری لرستان

 روند بیماری کرونا در استان صعودی است

http://etehadonline.com/news/795700/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://etehadonline.com/news/795700/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/243127/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/243127/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84029085/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84029085/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2343009/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2343009/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://www.isna.ir/news/99061612004/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.isna.ir/news/99061612004/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ion.ir/news/612181/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ara-news.ir/fa/news/55748/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://ara-news.ir/fa/news/55748/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://basijnews.ir/fa/news/9272977/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://basijnews.ir/fa/news/9272977/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7483244/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7483244/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054651
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054651
http://shabestan.ir/detail/News/968736
http://shabestan.ir/detail/News/968736
https://varknews.ir/20117/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://varknews.ir/20117/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://lorestan-news.ir/index.php/icons/2013-10-24-17-00-16/4521-58648567
http://lorestan-news.ir/index.php/icons/2013-10-24-17-00-16/4521-58648567
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:48 - امید لرستان

 تخت های بیمارستانی افزایش یابد/ کرونا در لرستان صعودی شد

 

 نفر دیگر را در ایران گرفت 001کرونا جان 

 13۹۹شهریور  15شنبه  14:26 - پرسش 

بیمار کرونای  111با فوت : ، درمان و آموزش پزشکی گفتبهداشت وزارت سخنگوی: پرسش

 154هزار و  22در کشور به  1۹ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید 24دیگر در 

 بهداشت وزارتسخنگوی ... استان در وضعیت قرمز یا هشدار کرونا قرار دارند  2۹نفر رسید و 

... ... نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند  131هزار و  332خوشبختانه تاکنون : گفت

سیما سادات الری روز شنبه درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این 

و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، هزار ( 13۹۹شهریور  15) ساعت گذشته تا ظهر امروز  24در : ویروس افزود

با این حساب، مجموع ... نفر بستری شدند  ۹16در کشور شناسایی شد و  1۹بیمار جدید مبتال به کووید 8۹4و 

 نفر رسید 666هزار و  384در کشور به  1۹بیماران کووید

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:14 - عصر ایران

 استان در وضعیت قرمز و هشدار 2۹/ بیمار دیگر جان دادند 111: کرونا در ایران

 13۹۹شهریور  15شنبه  15:31 - نواندیش

 ساعت گذشته 24آخرین تعداد مبتالیان و فوتی های کرونا طی 

 13۹۹شهریور  15شنبه  16:16 - روزنامه بانی فیلم

 نفر دیگر را در ایران گرفت 111کرونا جان 

 13۹۹شهریور  15شنبه  16:12 - کارگر آنالین

 نفر دیگر را در ایران گرفت 111کرونا جان 

 13۹۹ شهریور 15شنبه  16:3۹ - بازتاب

 نفر رسید 384666مجموع مبتالیان به / نفر دیگر را در ایران گرفت 111کرونا جان 

 13۹۹شهریور  15شنبه  18:46 - تجارت آنالین

 نفر دیگر را در ایران گرفت 111کرونا جان 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:51 - سالمت نیوز

 نفر دیگر را در ایران گرفت 13۹کرونا جان 

http://omidlorestan.ir/1399/06/16/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7/
http://omidlorestan.ir/1399/06/16/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7/
http://porcesh.ir/fa/content/31558/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/745386/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-110-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-29-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.asriran.com/fa/news/745386/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-110-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-29-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://noandish.com/fa/news/113788/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://noandish.com/fa/news/113788/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://banifilm.ir/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/
https://banifilm.ir/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/99707/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/
https://kargaronline.ir/fa/news-details/99707/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/
https://baztab.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://baztab.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
http://tejaratonline.ir/fa/news/130910/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://tejaratonline.ir/fa/news/130910/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.salamatnews.com/news/299332/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.salamatnews.com/news/299332/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت
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 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:11 - آلیک انالین

 نفر دیگر را در ایران گرفت 111کرونا جان 

 

ضرورت آگاهی دادن به دانش آموزان برای رعایت نکات بهداشتی؛ خانواده ها در این  |گیالن

 زمینه نقشی تعیین کننده دارند

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:18 - خبرگزاری تسنیم 

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان گیالن یکی از تبعات مخرب بزرگنمایی کردن شرایط موجود 

رونا را ایجاد آسیب های روانی و فشار روحی در دانش آموزان اعالم کرد و اظهار در بحث ک

و دستگاه های تابعه برای  بهداشت وزارتعالوه بر این ها مجموعه آموزش و پرورش، : داشت

سرهنگ پاسدار حسن حبیبی در ... حفظ سالمت دانش آموزان تمهیداتی را نیز در بستر فضای مجازی اندیشیده اند 

فت وگو با خبرنگار تسنیم در رشت ، ضرورت آموزش و آگاهی دادن به دانش آموزان برای رعایت نکات بهداشتی و گ

پروتکل ها در مدرسه را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به نقش تعیین کننده خانواده ها و همراهی آنان با اولیاء 

مسئول سازمان ... ... ان را دچار آسیب های روحی می کند بزرگنمایی درباره کرونا دانش آموز: مدارس اظهار داشت

بسیج فرهنگیان گیالن رعایت دستورالعمل ها و موازین بهداشتی مورد تأکید ستاد ملی مقابله با کرونا در سطح 

همکاری : مدارس را خواستار شد و با بیان اینکه همه باید به آموزش و پرورش در این زمینه کمک کنند ابراز داشت

 خانواده ها و اولیاء برای حفظ سالمت دانش آموزان و استمرار فرآیند تعلیم و تربیت تعیین کننده است

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:21 - گیالنستان
 :مسئول سازمان بسیج فرهنگیان گیالن

 نقشی تعیین کننده دارندضرورت آگاهی دادن به دانش آموزان برای رعایت نکات بهداشتی؛ خانواده ها در این زمینه 

 

 میلیارد ریال به مشاغل فرهنگی متضرر از کرونا در سبزوار پرداخت شد09

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:14 - ایرنا 

، درمان و آموزش پزشکی شمار جانباختگان بیماری بهداشت وزارتبنا بر اعالم سخنگوی 

استان کشور هم در وضعیت قرمز  28تن رسیده است و  2۹3هزار و  22در کشور به 1۹کووید

https://alikonline.ir/fa/news/social/item/13475-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://alikonline.ir/fa/news/social/item/13475-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342982/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.gilanestan.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
http://www.gilanestan.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
https://www.irna.ir/news/84028748/%DB%B1%DB%B3%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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کسب  14۹صاحبان : رضا شجاع مقدم روز یکشنبه با بیان این مطلب به خبرنگاران افزود... یا هشدار کرونا قرار دارند 

میلیارد ریال در سامانه اعالم شده ثبت نام  23یده از کرونا با تسهیالت درخواستی و کار فرهنگی و هنری آسیب د

 ... کرده اند 

درصد از متقاضیان تسهیالت مشاغل فرهنگی هنری آسیب دیده از کرونا در سبزوار  51تا کنون: وی اضافه کرد

 ... تسهیالت خود را دریافت کرده اند 

بزوار با بیان این که شیوع ویروس کرونا به فعالیت های فرهنگی و هنری نیز رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی س

فرصت ثبت نام صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا تا : همچون برخی مشاغل دیگر خسارت وارد کرده است گفت

 شهریور ماه تمدید شده است 31

 

 ر استان فارس و اطمینان از رعایت شیوه نامه هاپایش وضعیت بهداشتی مدارس د

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:14 - ایرنا 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست بر تالش بی وقفه معاونت  بهداشت معاون

بهداشت دانشگاه برای حفظ استانداردهای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در زمان بازگشایی 

در صورت تغییر در : دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود بهداشت معاون... مدارس تاکید کرد 

وضعیت شیوع بیماری کرونا در هر یک از مناطق، آموزش و پرورش نسبت به تغییر هر یک از شیوه ها اقدام می کند 

پس از بازگشایی نیز برای اطمینان از حفظ وضعیت : دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد بهداشت معاون... 

د، ارزیابی دوره ای به صورت هر دو هفته یک بار، با تالش مراقبان مدارس و مراکز خدمات جامع سالمت و استاندار

 ادامه می یابد بهداشت وزارتمطابق چک لیست های ارسالی از 

 

 دارو را با نام تجاری تجویز می کنند "برخالف قانون"برخی پزشکان 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:16 - خبرگزاری تسنیم 

 و غذا سازمان رئیسبه گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم ؛ نشست خبری 

در این نشست ... ... برگزار شد  بهداشت وزارتحضور فعاالن حوزه دارو امروز در محل  با دارو

در این جلسه : مهندس فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای مواد مؤثره و بسته بندی دارو گفت

د و خدمت وزیر بهداشت رسیدیم تا هشدار بدهیم که اگر علیرغم همه موفقیتهایی که نهادهای تولیدی کسب کرده ان

تا امروز نگذاشته اند نسخه ای بی پاسخ از داروخانه بازگردد، اگر مسئوالن ارزی دقت خود را نسبت به تأمین ارز برای 

https://www.irna.ir/news/84029058/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/16/2342956/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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دارو از دست بدهند، ممکن است دچار مشکل شویم؛ ما جزو معدود کشورهایی هستیم که داروهای مورد نیاز را 

درصد را در داخل کشور تولید می کنیم؛ اگر به  11نیز بیش از درصد تولید می کنیم و مواد موثره را  ۹8نزدیک به 

میلیون دالر در سال است، توجهی نشود، دچار  151تأمین ارزی که مربوط به تولید دارو در داخل کشور و کمتر از 

 یممیلیارد دالر نیاز دارویی کشور را از طریق واردات تأمین کن 41بحران خواهیم شد که شاید مجبور شویم با 

 

 ساله قمی اهدا شد 01اعضای بدن نوجوان 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:28 - ایرنا 

ود و این نوجوان در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید بهشتی قم بستری ب: وی افزود

اعضای بدن او با رضایت خانواده ایثارگر و نوع دوستش به بیمارانی که با شرایط وخیم جسمانی 

، درمان و آموزش پزشکی قرار داشتند اهدا شد و به آنها بهداشت وزارتدر فهرست انتظار 

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، ولی اهلل صمدی ... زندگی و حیات دوباره بخشید 

در قم مربوط به نوجوانی به نام محمد امین ترجیح  13۹۹هفتمین مورد اهدای عضو ماندگار در سال : اظهار داشت

تَن از  14سال گذشته ... ... ... ه متاسفانه به علت تصادف با موتورسیکلت دچار خونریزی و مرگ مغزی شده بود بود ک

تَن در کشور که در فهرست انتظار هستند، به علت  11تا  1روزانه بین ... قم برای اهدای عضو به تهران اعزام شدند 

ریافت کارت اهدای اعضا می توانند برای کسب اطالعات بیشتر متقاضیان د... ... نرسیدن عضو پیوندی فوت می کنند 

 wwwدر این زمینه به سامانه واحد فراهم آوری اعضای پیوندی به نشانی اینترنتی 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:54 - فرتاک نیوز

 ۹۹ساله قمی هفتمین مورد اهدای عضو قم در سال  11نوجوان 

 

 الری مطرح کرد؛

 خوزستان طوالنی ترین پیک کرونا را تجربه کرد

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:33 - خبرگزاری مهر 

 مورد بازرسی از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن 6111به  بهداشت وزارتسخنگوی 

واحد متخلف در رعایت پروتکل ها به مراجع  168: عمومی استان خوزستان اشاره کرد و گفت

https://www.irna.ir/news/84028983/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-278037
https://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-278037
https://www.mehrnews.com/news/5017177/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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به گزارش خبرنگار مهر ، سیما سادات الری، بعد از ظهر یکشنبه در ... مورد آنها پلمب شدند  41قضائی معرفی و 

را نسبت به سایر استان ها خیز ضعیفی  ۹۹و فروردین  ۹8استان خوزستان در اسفند : گفتگو با شبکه خبر، گفت

تجربه کرد، اما از اوایل اردیبهشت شیب صعودی شدید در اغلب شهرستان ها را شاهد بود، به طوری که تعداد ابتال و 

متاسفانه : وی افزود... ... بستری در این استان در اواخر خرداد به بیشترین میزان خود از زمان شیوع بیماری رسید 

ی ترین پیک بیماری را در بین استان ها تجربه کرد و در ادامه با همکاری مردم، تالش شبانه استان خوزستان طوالن

شاهد روند کاهشی در موارد ابتال و  ۹۹روزی کادر بهداشت و درمان و حمایت ستاد کرونا استانی، از نیمه اول تیر 

دی از شدت این روند کاهشی کاسته شده بستری روزانه در این استان بودیم اما متاسفانه طی هفته های گذشته تا ح

 است به طوری که اکنون سه شهرستان این استان در وضعیت قرمز و سه شهرستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند

  :سایت دیگر 01

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:41 - آقای خبر

 اخبار ایران و جهان |خبرگزاری مهر  –خوزستان طوالنی ترین پیک کرونا را تجربه کرد 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:51 - اقتصاد نیوز

 نا را داشت؟کدام استان طوالنی ترین پیک کرو

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:18 - خبر آنالین

 استانی که طوالنی ترین پیک کرونا را دارد

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:23 - امروز نیوز

 استانی که طوالنی ترین پیک ویروس کرونا را دارد

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:11 - نیوز آفتاب

 استانی که طوالنی ترین پیک کرونا را دارد

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:13 - صبحانه انالین

 استانی که طوالنی ترین پیک کرونا را دارد

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  22:12 - روزنامه هفت صبح

 ن پیک کرونا را داردخوزستان، استانی که طوالنی تری

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:38 - دنیای اقتصاد

 آخرین آمار ابتال و فوت کرونایی در ایران

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:16 - نامه نیوز

 استانی که طوالنی ترین پیک کرونا را دارد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:32 - تابناک خوزستان

 خوزستان طوالنی ترین پیک کرونا را تجربه کرد: الری

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:51 - آر اف ای

بیمار کرونایی در بیمارستان  1111بازگشایی حضوری مدارس تبعات جبران ناپذیری دارد؛ بیش از : کرونا در ایران

 های اصفهان بستری شده اند

https://aghayekhabar.ir/80443/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87/
https://aghayekhabar.ir/80443/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87/
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359835-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/359835-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1429582/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1429582/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/298960/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.emrooznews.com/news/298960/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://aftabnews.ir/fa/news/670066/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://sobhanehonline.com/fa/news/226202/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://sobhanehonline.com/fa/news/226202/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://7sobh.com/content/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1/
https://7sobh.com/content/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3689222-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3689222-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://namehnews.com/fa/news/594593/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://namehnews.com/fa/news/594593/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/896401/%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.tabnakkhozestan.ir/fa/news/896401/%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.rfi.fr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20200906-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.rfi.fr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20200906-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:41 - آخرین خبر

 استانی که طوالنی ترین پیک کرونا را دارد

 

 درباره انتشار خبرهای متنوع از توزیع داروی آنفلوآنزا و سردرگمی مردم

 در جست و جوی واکسن

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:41 - سالمت نیوز 

در این باره با تاکید بر اینکه  بهداشت وزارترییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 

سال گذشته کمتر از دو : واکسیناسیون همگانی آنفلوآنزا به هیچ وجه توصیه نمی شود، گفت

میلیون دوز  12تا  11داشتیم، اما این رقم امسال به میلیون دوز واردات واکسن آنفلوآنزا 

 وزارترییس مرکز اطالع رسانی : ... در ادامه تاکید کرد بهداشت وزارتاین مقام مسوول در ... افزایش خواهد یافت 

در ادامه با اشاره به اینکه احتمال می رود امسال نسبت به سال گذشته ممکن است مشکالت کمتری در  بهداشت

علت این امر این است که مردم نکات بهداشتی را بیشتر رعایت می کنند، : مورد آنفلوآنزا وجود داشته باشد افزود

می کنند و این مراقبت ها همزمان در کمتر در مکان های عمومی و تجمع ها حاضر می شوند، از ماسک استفاده 

 کنترل کرونا و آنفلوآنزا مؤثر خواهد افتاد

 

 پیگیری فرایند تخصیص ارز دارو از سوی وزارت بهداشت

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:11 - پایگاه خبری اعتماد 

وزیر بهداشت در نشست مشورتی اضطراری با انجمن های صنفی،  نمکی سعید |اعتمادآنالین

، بر بهداشت زارتوسندیکاها و فعاالن صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در تاالر همایش وزارتی 

استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخل و اولویت تولید ملی و تولید مواد اولیه در کشور تاکید 

... با توان حداکثری در کنار تأمین کنندگان دارو و تجهیزات است  بهداشت وزارت: نمکی تصریح کرد... کرد 

ت به ارائه گزارش آخرین وضعیت ارزی دارو و نیز در این نشس دارو و غذا سازمان رئیسمحمدرضا شانه ساز 

میلیون دالر  1۹64شهریور،  15تا روز : تا نیمه شهریور پرداخت و اعالم کرد ۹۹تجهیزات پزشکی از ابتدای سال 

میلیون دالری ارز دارو و  1412تخصیص ارز نیز با توجه به تخصیص : ثبت سفارش در این گزارش عنوان شد

درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته مشاهده می شود در حالی که با تامین  21تجهیزات پزشکی کاهش 

http://akharinkhabar.ir/social/6741802/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://akharinkhabar.ir/social/6741802/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.salamatnews.com/news/299310/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86
https://etemadonline.com/content/431053/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 43شهریور نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش  15میلیون دالر ارز از این منابع تخصیصی، تامین ارز تا  ۹6۹

 می شود درصدی مشاهده 51درصدی را نشان می دهد و به طور اخص در مورد تامین ارز بانکی دولتی کاهش 

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:56 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 چگونگی توزیع واکسن آنفوالنزا در کشور: دکتر شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:51 - خبرگزاری دانشجو

 فرایند تخصیص ارز دارو را پیگیری می کنیم/ وزارت بهداشت در کنار تأمین کنندگان دارو است: نمکی

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  11:23 - آقای خبر

 فرایند تخصیص ارز دارو را پیگیری می کنیم/ وزارت بهداشت در کنار تأمین کنندگان دارو است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:33 - روزنامه امتیاز

 ه نخستصفح:  1صفحه 

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - ایران پزشک

 تخصیص و تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی را پیگیری می کنیم

 

در مصاحبه سپید با علی اکبر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت و سید سعید هاشمی 

دوره ) 11نظری رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، تشریح شد آزمون دستیاری سال 

 در یک نگاه( چهل و هفتم

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  15:52 - روزنامه سپید 

و سید سعید هاشمی نظری رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی  بهداشت وزارتزشی علی اکبر حقدوست معاون آمو

کشور در مصاحبه اختصاصی با روزنامه سپید، برخی از جزئیات چهل و هفتمین آزمون دستیاری پزشکی که نتایج 

حقوقی درباره وضعیت  بهداشت وزارتنظر شما به عنوان معاون آموزشی ... آن اخیرا اعالم شد را تشریح کردند 

 دستیاران چیست؟ 

... اصل موضوع درست است و باید سعی کنیم در مورد معیشت ایشان در حد توان اقدام کنیم : علی اکبرحق دوست

 ... آنچه از نظر می گذرانید، حاصل این پرسش و پاسخ است 

خصصی پزشکی به عنوان سوال اول بفرمایید که چه تعدادی در چهل و هفتمین آزمون پذیرش دستیار ت: سپید

 دوره گذشته چگونه است؟  2شرکت کردند و توزیع نمرات آنها نسبت به 

برای پاسخ به این سوال من توجه شما را به این جدول مقایسه توزیع نمرات آزمون پذیرش : سیدسعید هاشمی نظری

 : جلب می کنم 41تا  45دستیار تخصصی پزشکی در دوره های 

https://behdasht.gov.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88:-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://behdasht.gov.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88:-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://snn.ir/fa/news/873878/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://snn.ir/fa/news/873878/%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://aghayekhabar.ir/80503/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
https://aghayekhabar.ir/80503/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
http://www.emtiazdaily.ir/Newspaper/Page/4351/20184/80382
http://www.emtiazdaily.ir/Newspaper/Page/4351/20184/80382
https://iranmd.com/Default.aspx?PageName=News&ID=13414&Language=1&title=%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://iranmd.com/Default.aspx?PageName=News&ID=13414&Language=1&title=%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://sepidonline.ir/d/73134-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99-(%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85)-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87.html


 

 

 

 

۹1 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

ن دستیاری، ظرفیت رشته ها نسبت به دوره قبلی با افزایش مواجه بوده یا کاهش در دوره چهل و هفتم آزمو: سپید

 یافته است؟ 

 تقریباً در تمامی رشته ها ظرفیت ها افزایش پیدا کرده است: سیدسعید هاشمی نظری

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  11:22 - شفا آنالین

 در یک نگاه( دوره چهل و هفتم) ۹۹آزمون دستیاری سال 

 

 :معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 پزشک طی نیمه نخست سال جاری در جنوب کرمان 50جذب 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  16:26 - شبستان  

پزشک برای ارائه خدمت  51در سال جاری : دانشگاه علوم پزشکی جیرفت افزود درمان معاون

نوب کرمان جذب شده که این میزان، بیشترین آمار جذب پزشک در در بیمارستان های ج

رستمی ابوسعیدی با اشاره ... طول سال های فعالیت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بوده است 

از بیمارستان امام خمینی جیرفت برای بررسی وضعیت بخشهای  بهداشت وزارت درمان معاونبه بازدید اخیر 

دکتر جان بابائی در این بازدید وضعیت بخش های محل بستری : فت، خاطرنشان کردبیمارستان امام خمینی جیر

 درمان معاون... بیماران مبتال به کرونا را مطلوب ارزیابی کرد که مطابق استانداردهای کشوری صورت گرفته است 

و همچنین راه اندازی بیمارستان امام خمینی جیرفت  3دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از راه اندازی بخش آی سی یو 

این بخش در سایر بیمارستان های منطقه به عنوان اقدامی مهم در زمینه درمان بیماران مبتال به کرونا در جنوب 

تجهیزات الزم جهت درمان بیماران کرونا وجود دارد و کادر درمان هم تمام تالش خود را به : کرمان یاد کرد و افزود

 فات انسانی این بیماری را پشت سر بگذاریمکار بسته اند تا با کمترین تل

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  11:41 - خبرگزاری فارس

 پزشک طی نیمه نخست امسال در جنوب کرمان 51جذب 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:11 - ایسنا
 :نشگاه علوم پزشکی جیرفتمعاون دا

 منتظر پیک شدید کرونا طی هفته های آینده در جنوب کرمان هستیم

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:18 - عصر ایران

 منتظر پیک شدید کرونا طی هفته های آینده در جنوب کرمان هستیم: دانشگاه علوم پزشکی

http://shafaonline.ir/fa/news/264264/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://shafaonline.ir/fa/news/264264/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://shabestan.ir/detail/News/968608
https://farsnews.ir/news/13990616000926/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-5-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://farsnews.ir/news/13990616000926/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-5-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.isna.ir/news/99061612006/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://www.isna.ir/news/99061612006/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.asriran.com/fa/news/745597/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.asriran.com/fa/news/745597/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 

 

 

 

۹2 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:42 - باشگاه خبرنگاران

 پزشک در جنوب کرمان جذب شدند 51

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  22:55 - ایرنا

 پزشک برای ارائه خدمت در بیمارستان های جنوب کرمان جذب شد 51

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:21 - کنار صندل

 پزشک طی نیمه نخست سال جاری در جنوب کرمان 51جذب 

 

 :ن درمان دانشگاه علوم پزشکی استان خبر دادمعاو

 بیمار بستری و یک نفر فوتی بر اثر ابتال به بوتولیسم در زنجان 29

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  11:44 - خبرگزاری مهر 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان با تاکید بر اینکه  درمان معاون

درجه به  85اگر شهروندان لبنیات محلی مصرف می کنند، حتماً باید شیر را در دمای باالی 

: مدت پنج دقیقه جوشانده و یا حتی االمکان از لبنیات پاستوریزه شده استفاده کنند، ادامه داد

علیرضا آرمانی کیان ... نسبت به بوتولیسم که باعث فلج شدن اعضای بدن می شود، بی تفاوت باشند  شهروندان نباید

نفر بر اثر ابتال به بیماری بوتولیسم  43در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته شاهد انتقال 

اهل استان البرز بود و در زمان سفر به استان زنجان دوغ یکی از بیماران که : در زنجان به مراکز درمانی بودیم، گفت

مصرف کرده بود دچار وضعیت حاد شده که بعد از انتقال به یکی از بیمارستان های تهران، به دلیل شدت بیماری، 

وتولیسم، وی با یادآوری اینکه دلیل ابتالی این تعداد از شهروندان زنجانی به بیماری ب... ... جان خود را از دست داد 

: مصرف مواد لبنی آلوده بوده که در همین راستا اقدامات درمانی بر روی آن ها تا حد امکان انجام شده است، افزود

بیماری بوتولیسم به واسطه مصرف مواد لبنی و ورود سم بوتولینوم به بدن به وجود آمده و بروز عالئم آن معموالً بین 

 ساعت متغیر است 36تا  18

  :رسایت دیگ 1

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:21 - ندهاقتصاد آی

 بیمار بستری و یک نفر فوتی بر اثر ابتال به بوتولیسم در زنجان 43

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:41 - زنجان سحر

 بیمار بستری و یک نفر فوتی بر اثر ابتال به بوتولیسم در زنجان 43

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7483092/%DB%B5%DB%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7483092/%DB%B5%DB%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84029220/%DB%B5%DB%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84029220/%DB%B5%DB%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://konarsandal.ir/1399/06/17/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B5%DB%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88/
http://konarsandal.ir/1399/06/17/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B5%DB%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88/
https://www.mehrnews.com/news/5017235/%DB%B4%DB%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://www.eqtesadayandeh.ir/fa/news/243154/%DB%B4%DB%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1
http://zanjansahar.ir/%DB%B4%DB%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84/
http://zanjansahar.ir/%DB%B4%DB%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84/
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 خوزستان ؛

 فیلم+ پیگیری آخرین شیوه نامه های مقابله با بیماری کرونا 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

همچنین انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسالمی باید در چهارچوب دستورالعمل های بهداشتی برگزار شود و 

به گزارش ... اصلی ستاد انتخابات قرار گرفتند  و دانشگاه علوم پزشکی جزء اعضای بهداشت وزارتبرای اولین بار 

: خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ،دکتر ابول نژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت 

: وی افزود ... ... در این روز ها چیزی که بیشتر از همه مورد توجه و تاکید قرار دارد وضعیت بازگشایی مدارس است 

تور ستاد ملی کرونا در کشور برای بازگشایی مدارس در کنار آموزش و پرورش تالشها برای مدیریت بیماری به با دس

احتمال برگشت به وضعیت قرمز : بیشتر بخوانید ... ... ... گونه ای است که کمترین آسیب متوجه دانش آموزان باشد 

با تولید گزارش و برنامه های ترکیبی تالش : گفت رحیمی مدیرکل صدا و سیما مرکز خوزستان نیز ... کرونایی 

 خواهیم کرد همانند گذشته در خصوص مقابله با بیماری کرونا اطالع رسانی و آموزش به موقع و سریع انجام شود 

 

کادر درمان مطالبات خود را / برداشت از صندوق توسعه ملی؛ به نام کرونا به کام دولت 

 دریافت نکردند

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:16 - خبرگزاری دانشجو 

 1۹نفر از هموطنان مان بر اثر شیوع ویروس کووید  154هزار و  22امید فعال؛  _گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو

شهریورماه  15)، تعداد مجموع مبتالیان به کرونا در کشور تا تاریخ بهداشت وزارتجان باخته اند و به نقل سخنگوی 

برای مهار ویروس کرونا با کمبود هایی  بهداشت وزارتاما در این میان، ... ر رسیده است نف 666هزار و  384به ( ۹۹

مواجه و در استان هایی که ویروس کرونا در آن ها شیوع بیشتری دارد مانند گلستان، مازندران و تهران، کمبود 

اسالمی درباره کمبود منابع مسعود پزشکیان نایب رئیس اسبق مجلس شورای ... امکانات پزشکی نمایان شده است 

داشته باشد؛  بهداشت وزارتدولت باید حمایت اقتصادی مناسب را از : برای مقابله با کرونا گفته بود بهداشت وزارت

همچنین از نظر خدمات پشتیبانی با مشکل مواجه است و هر چند اختیاراتی به این وزارت خانه داده  بهداشت وزارت

 نسبت به سیاست های اعمال شده بی توجه هستند و حرف شنوی ندارندشده، اما متأسفانه برخی 

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:44 - آقای خبر

 کادر درمان مطالبات خود را دریافت نکردند/ برداشت از صندوق توسعه ملی؛ به نام کرونا به کام دولت 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2815005/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://snn.ir/fa/news/873553/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://aghayekhabar.ir/80629/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://aghayekhabar.ir/80629/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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 بی خطر سازی زباله های پزشکی وظیفه بیمارستان ها است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:16 - ایرنا 

به گزارش ایرنا بر اساس اعالم شهرداری تهران، صدرالدین علیپور روز یکشنبه در این باره اظهار 

است اما شهرداری تهران به  بهداشت وزارتحتی دفع و دفن این پسماندها هم به عهده : داشت

اشاره به جزییات دستگاه زباله سوز  وی با... ... صورت پیمانکاری این اقدام را انجام می دهد 

این دستگاه زباله سوز نبوده و فقط زباله های بیمارستانی را بی خطر می کرد، بنابراین اگر این : چینی ها گفت

دستگاه به قم نمیرفت و به تهران هم می آمد یک کار و یک هزینه به ما اضافه می کرد بدون آنکه نیازی به آن باشد 

چند ماه پیش چین اعالم کرد، یک دستگاه زباله سوز : ل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفتمدیرعام... ... 

را به دلیل کرونا به تهران می دهد اما بعد که دستگاه ارسال شد، متوجه شدیم که دستگاه زباله سوز نیست و بی 

دفع و -گاهی است که عملیات پیشدست) در واقع شبیه همین دستگاه های اتوکالوی ... خطر ساز زباله است 

 که اکنون در بیمارستان ها داریم( استریلیزاسیون زباله های بیمارستانی را انجام می دهد

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:15 - خبرگزاری تابناک

 بی خطر سازی زباله های بیمارستانی وظیفه چه کسی است؟

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  22:51 - نصیر نیوز

 بی خطر سازی زباله های پزشکی وظیفه بیمارستان ها است

 

 در کمیسیون بهداشت مطرح شد

 ده استنحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بو

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:16 - ایسنا 

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با اشاره به صحبت های مسووالن 

این بود که بر روی کاغذ پروتکل های  بهداشت وزارتتوضیح مسووالن : گفت بهداشت وزارت

سختگیرانه ای برای رعایت در مدارس جهت حضور فیزیکی دانش آموزان آورده شده است، اما 

سعی می کنیم بر نحوه اجرای  بهداشت وزارتد آن را در مدارس اجرا کنند، مهم است ما در این که چقدر می توانن

https://www.irna.ir/news/84029179/%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tabnak.ir/fa/news/1001021/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7%D8%B1%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tabnak.ir/fa/news/1001021/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7%D8%B1%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.nasirnews.ir/%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://www.nasirnews.ir/%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://www.isna.ir/news/99061612011/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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نیز توضیح داد که تجربه کشورهای دیگر نشان  بهداشت وزارتمعاون آمو زشی ... پروتکل ها نظارت داشته باشیم 

 داده که بعد از بازگشایی مدارس به صورت فیزیکی، پیک ابتال رخ می دهد

  :یگرسایت د 10

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:21 - سینهپار

 در کمیسیون بهداشت مطرح شد؛ نحوه بازگشایی مدارس بیا تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:24 - اقتصاد نیوز

 حوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده استن: کمیسیون بهداشت مطرح کرد

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:26 - ایران خبر

 نحوه بازگشایی مدارس بیا تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:28 - عصر ایران

 بازگشایی مدارس براساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده: سخنگوی کمیسیون بهداشت

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:35 - انتخاب

نمایندگان در این جلسه / نحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده : سخنگوی کمیسیون بهداشت

 یر کشورهاست نباید خودمان را با آنها مقایسه کنیمگفتند کشور ما به دلیل تحریم متفاوت با سا

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:31 - ناطقان
 :سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

 حضور دانش آموزان در مدارس اختیاری است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:11 - پایگاه خبری اعتماد

 بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:51 - گیل خبر

 نحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:11 - خبرگزاری تابناک
 :شت مطرح شددر کمیسیون بهدا

 نحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد کرونا بوده است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:55 - اقتصاد آنالین
 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی

 صمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده استنحوه بازگشایی مدارس با ت

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:16 - خانه ملت
 :شیخی در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

 م ستاد مبارزه با کرونا بوده استنحوه بازگشایی مدارس با تصمی

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:26 - آقای خبر

 خبرگزاری خانه ملت:: نحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:51 - خرداد نیوز
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https://aghayekhabar.ir/80868/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1/
https://aghayekhabar.ir/80868/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1/
http://www.khordadnews.ir/fa/news/349188/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khordadnews.ir/fa/news/349188/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 

۹6 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 نحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  23:41 - ایلنا
 سیون بهداشت مطرح شد؛در نشست کمی

 وزارت آموزش و پرورش آماده آموزش مجازی و آنالین است/ نحوه بازگشایی مدارس تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بود

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  18:1۹ - خبرگزاری صدا و سیما
 :سخنگوی کمیسیون بهداشت

 نحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:21 - بازتاب

 نحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:22 - سازمان نظام پزشکی

 د مبارزه با کرونا بوده استنحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستا

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:28 - شبکه خبری ایرانیان

 نحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:2۹ - بهار نیوز

 انتقاد نمایندگان از تصمیم آنی بازگشایی مدارس

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:51 - روزان

 انتقاد نمایندگان از تصمیم آنی بازگشایی مدارس

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - روزنامه سپید

 1۹:6: ساعت 13۹۹شهریور  11نحوه بازگشایی مدارس با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بوده است 

 

 :سخنگوی وزارت بهداشت

 بیمار در شبانه روز گذشته 091فوت 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:21 - خبرگزاری صدا و سیما 

با بیان  بهداشت وزارتبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، سخنگوی 

و بر اساس معیارهای قطعی ( 13۹۹شهریور  16)ساعت گذشته تا ظهر امروز  24اینکه در 

نفر بستری  ۹15در کشور شناسایی و  1۹بیمار جدید مبتال به کووید۹۹2تشخیصی، هزار و 

 ارتوزسخنگوی ... نفر رسید  658هزار و  386در کشور به  1۹با این حساب، مجموع بیماران کووید: شدند گفت

همچنین استانهای آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، : افزود بهداشت

کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/964192-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/964192-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815279/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815279/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://baztab.ir/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88/
https://baztab.ir/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88/
https://irimc.org/news/id/45279/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://irimc.org/news/id/45279/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shabakehiranian.ir/news/details/51891/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://shabakehiranian.ir/news/details/51891/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.baharnews.ir/news/230451/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.baharnews.ir/news/230451/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://roozannews.ir/fa/news/35170/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C/
http://roozannews.ir/fa/news/35170/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C/
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19299
https://sepidonline.ir/index.php?newsid=19299
https://www.iribnews.ir/fa/news/2814975/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87


 

 

 

 

۹1 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

نفر از بیماران، بهبود یافته  ۹11هزار و  333خوشبختانه تاکنون : خانم دکتر سیما سادات الری افزود... ... قرار دارند 

 یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند

 

 شهریور 06عناوین پربازدید علمی و پزشکی در 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:11 - باشگاه خبرنگاران 

با افزایش قیمت لبنیات در کشور سن ابتال به : گفت بهداشت وزارتمدیرکل دفتر بهبود تغذیه 

ویزیت از راه دور  بهداشت وزارت... بیماری پوکی استخوان در بین مردم کاهش پیدا کرده است 

به ... لید زده است و خدمات به صورت آنالین به بیماران داده می شود نقطه کشور ک 23را در 

گزارش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، در این بسته خبری از خطرناک ترین عالئم کرونا و سهمیه 

اوطلبان سهمیه های تاثیرگذار در پذیرش د... ... های تاثیرگذار در پذیرش داوطلبان کارشناسی ارشد گفته ایم 

اعمال می شود که در این گزارش به  ۹۹سهمیه هایی در پذیرش داوطلبان کارشناسی ارشد ...  ۹۹کارشناسی ارشد 

... خطرناک ترین عالئم کرونا که پس از مشاهده باید به بیمارستان مراجعه کرد ... ... بیان جزئیات آن می پردازیم 

، باید سریعا به بیمارستان رجوع 1۹اهده برخی عالئم ابتال به کووید محققان آمریکایی اعالم کردند افراد پس از مش

 کنند

 

 جهانپور اعالم کرد؛

 خطر خیز بعدی پابرجاست/ کاهش مرگ های کرونایی

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:15 - خبرگزاری مهر 

در پی ارتقای مراقبت از : به گزارش خبرگزاری مهر ، کیانوش جهانپور، با انتشار توئیتی، نوشت

بیماران، استفاده از به موقع از استروئیدها و داروهای ضد انقعادی در ایران، مرگ و میر موارد 

وند همین ر... ... درصد کاهش یافته است  11درصد به کمتر از  1...  14از  1۹بستری کووید 

کد ... ... در آمریکا هم مشاهده می شود اما همچنان خطر خیز بعدی در پاییز و زمستان فرا روی هر دو کشور است 

 حبیب احسنی پور...  5111321خبر 

  :سایت دیگر 01

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:21 - برترین ها

https://www.yjc.ir/fa/news/7443586/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/5017321/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1034195/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.bartarinha.ir/fa/news/1034195/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

۹8 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 کاهش مرگ های کرونایی در ایران

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:22 - پارسینه

 خطر خیز بعدی پابرجاست/ کاهش مرگ های کرونایی: جهانپور اعالم کرد

 13۹۹ریور شه 16یکشنبه  1۹:22 - هانا خبر

 خطر خیز بعدی پابرجاست/ کاهش مرگ های کرونایی

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:2۹ - الف

 خطر خیز بعدی کرونا پابرجاست: جهانپور

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:31 - میزان

 در کشور کاهش یافته است 1۹مرگ و میر موارد بستری کووید : جهانپور

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:42 - خبرگزاری دانشجو

 ر خیز بعدی پابرجاستخط/ کاهش مرگ های کرونایی

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:51 - اقتصاد آنالین

 خبر خوب وزارت بهداشت درباره کاهش آمار مرگ بر اثر کرونا

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:56 - آقای خبر

 خطر خیز بعدی پابرجاست/ کاهش مرگ های کرونایی

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:51 - دنیای اقتصاد

 خطر خیز بعدی پابرجاست/ کاهش مرگ های کرونایی

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:13 - بازار آریا

 کاهش مرگ های کرونایی در ایران اقتصاد ایران

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:35 - باشگاه خبرنگاران

 درصد 11در کشور به زیر  1۹کاهش مرگ و میر ناشی از کووید 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:16 - تابناک باتو

 عکس+کاهش مرگ های کرونایی در ایران

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:24 - صراط نیوز
 جهانپور اعالم کرد؛

 خطر خیز بعدی پابرجاست/ کاهش مرگ های کرونایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:41 - شفقنا

 خطر خیز بعدی پابرجاست/ جهانپور اعالم کرد؛ کاهش مرگ های کرونایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:13 - اف نیوزص

 خطر خیز بعدی پابرجاست/ کاهش مرگ های کرونایی

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:11 - شبستان
 مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت

 درصد رسید 11ر در کشور به زی 1۹مرگ و میر ناشی از کووید 

https://www.parsine.com/fa/news/652723/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.parsine.com/fa/news/652723/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=33E18A30&news=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%20%D8%AE%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.hanakhabar.ir/news.php?id=33E18A30&news=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%20%D8%AE%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.alef.ir/news/3990616165.html
http://www.alef.ir/news/3990616165.html
https://www.mizanonline.com/fa/news/653511/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mizanonline.com/fa/news/653511/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/873894/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/873894/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-465035
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-465035
https://aghayekhabar.ir/80739/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8/
https://aghayekhabar.ir/80739/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3689126-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3689126-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475744/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aryabazar.com/Fa/News/475744/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7483165/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7483165/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://tabnakbato.ir/fa/news/189737/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://tabnakbato.ir/fa/news/189737/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.seratnews.com/fa/news/521505/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.seratnews.com/fa/news/521505/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.shafaqna.com/news/1007369/
https://fa.shafaqna.com/news/1007369/
https://safnews.ir/41413/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC/
http://shabestan.ir/detail/News/968797
http://shabestan.ir/detail/News/968797


 

 

 

 

۹۹ 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  12:41 - آخرین خبر

 در کشور کاهش یافته است 1۹مرگ و میر موارد بستری کووید : جهانپور

 

 معاون علوم پزشکی گلستان خبرداد

 متولد شدند FVIنوزاد با روش  5/سقط در گلستان 9211ثبت بیش از 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:11 - خبرگزاری مهر 

می توان با ویزیت های رایگان زمان بارداری، : دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت درمان معاون

به گزارش خبرنگار مهر ، سراج الدین عارف نیا ... مشوقی برای افزایش فرزندآوری ایجاد کرد 

در گلستان آماری در : بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای رهبردی جمعیت گلستان اظهارکرد

وزارت خانه دستورالعملی برای : وی افزود... ... دار در اثر سقط های غیرقانونی وجود ندارد خصوص مرگ مادران بار

پیگیری این موضوع نداشته و ما تنها حق بازدید از مطب ها و مراکز غیرمجاز را داشته و حق وارسی مطب را نداریم 

پزشکی ارائه شود می توان با ارائه مشاوره های الزم اگر آمار بارداری های ناخواسته به علوم : عارف نیا ادامه داد... ... 

سقط جنین برای برخی از ناهنجاری های ژنتیکی مانند سندروم داون قانونی : وی بیان کرد... ... مانع از سقط شد 

زار و مورد بارداری در استان اتفاق افتاد که سه ه 121هزار و  31در سال گذشته : عارف نیا اضافه کرد... ... ... است 

 مورد سقط غیرایمن بوده است 18مورد مجوز داشته و  115مورد سقط شدند که از این تعداد  451

 

 مذاکره با کشورهایی که مدعی تولید واکسن کرونا هستند

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  18:25 - اقتصاد آنالین 

 دانلود ویدیو...  11:11:2۹: مان ویدیومدت ز | 33B...  1: حجم ویدیو

  :سایت دیگر 0

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:12 - خبرگزاری مهر
 :معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

 کشورهایی که مدعی تولید واکسن کرونا بودند با آنها مذاکره شده است

 

http://akharinkhabar.ir/social/6741678/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://akharinkhabar.ir/social/6741678/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5017308/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B5-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-IVF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-465024
https://www.mehrnews.com/news/5017295/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5017295/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 دانش آموزان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد گروه بندی می شوند

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  1۹:44 - ایرنا 

روتکل های بسیار بنابراین پ: مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد

درمان و آموزش پرشکی مشخص شده که در مدارس  بهداشت وزارتسختگیرانه ای توسط 

هادی زارع پور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ... ملزم به رعایت این پروتکل ها هستیم 

آن کالس ها در بازگشایی مدارس طبق تصمیم ستاد ملی کرونا اتخاذ شده است و بر اساس : ایرنا اظهار داشت

هدف مشترک آموزش و پرورش و مسئوالن بهداشتی : وی افزود... ... مدارس به صورت حضوری تشکیل می شود 

بحث گروه بندی : زارع پور ابراز داشت... ... ... تضمین سالمت دانش آموزان در مدارس و کالس های درس است 

... های درس فاصله دانش آموزان از یک متر کم تر نباشد  دانش آموزان باید انجام شود و با توجه به مساحت کالس

تهویه مطبوع کالس های درس بخوبی صورت گیرد به گونه ای که درها و پنجره ها باز باشند و : وی تاکید کرد... 

 معلمان و دانش آموزان بدون استثنا از ماسک و دستکش استفاده کنند

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:41 - وزارت آموزش و پرورش

 دانش آموزان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد گروه بندی می شوند

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:12 - باشگاه خبرنگاران

 هگیلویه و بویراحمدگروه بندی دانش آموزان در مدارس ک

 

 وزیر بهداشت از خدمات استاندار مرکزی در راستای مقابله با کرونا قدردانی کرد

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:51 - ایرنا 

: کشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفته آورده استدر این پیام که نسخه ای از آن روز ی نمکی سعید

و یاران با ( ع)ضمن آرزوی قبولی طاعات و عزاداری ها در ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین 

وفایش از همراهی، همدلی و مدیریت جنابعالی از نخستین روزهای ابتال به بیماری کرونا در 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از این ... ... کمیته مدیریت استانی کرونا قدردانی می کنم 

و در راستای ( ع)از مدیریت مناسب در دوران شیوع کرونا به ویژه در ایام عزاداری امام حسین : پیام عنوان کرده است

 ...اجرای شیوه نامه های بهداشتی، مراتب سپاس خود و همکارانم را تقدیم می دارم 

https://www.irna.ir/news/84029201/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://medu.ir/fa/news/item/1276059/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD?ocode=1000000268
http://medu.ir/fa/news/item/1276059/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD?ocode=1000000268
https://www.yjc.ir/fa/news/7483486/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7483486/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84029276/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  21:11 - اتحاد آنالین

 وزیر بهداشت از خدمات استاندار مرکزی در راستای مقابله با کرونا قدردانی کرد

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:11 - خبرگزاری برنا
 در پیامی؛

 کرونا قدردانی کردوزیر بهداشت از خدمات استاندار مرکزی در راستای مقابله با 

 

 فیلم+ افزایش ابتال به کرونا با تجمع بدون رعایت پروتکل بهداشتی 

 13۹۹شهریور  16کشنبه ی 21:11 - خبرگزاری صدا و سیما 

این بیماری الزامات خاص خودش را دارد و اگر : دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد درمان معاون

بهداشت عمومی در گذشته در سطح مدارس رعایت نمی شد اتفاق جدی رخ نمی داد، اما اگر 

ری صداوسیما به گزارش خبرگزا... هم اکنون رعایت کنیم با مشکل فراوانی مواجه خواهیم بود 

با مراقبت و همراهی که مردم داشتند آمار : مرکز یزد تأکید کرد 21مرکز یزد ، دکتر نوری شادکام در گفتگو با خبر 

نفر بیمار و  16۹ماه گذشته یعنی  2تعداد مبتالیان در موج قبلی یعنی چهارشنبه هفته گذشته به کمترین تعداد در 

بیمار  184وز پنجشنبه شاهد افزایش آمار بیماران بودیم به گونه ای که امروز بیمار جدید بستری رسید، ولی از ر 33

مردم با وجود همه توصیه ها و تأکید رسانه ها در : وی افزود... ... بیمار جدید داریم  41بر روی تخت بیمارستان و 

داشته و هم اکنون با روز های گذشته در برخی مراسم ها و مسافرت های بی محابا هیچ توجهی به این مساله ن

 افزایش بیماری مواجه هستیم و اگر در آموزش و پرورش نیز این اتفاق نیفتد شاهد افزایش بیماران مبتال خواهیم بود

 

 :استاندار مرکزی خواستار شد

 ضرورت حمایت مالی کمیساریای عالی سازمان ملل از پناهندگان افغانی ساکن ساوه

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  22:14 - ایسنا 

کمک : خاکریز اول مقابله با بیماری کروناست، تصریح کرد بهداشت وزارتوی با تاکید بر اینکه 

و جمهوری اسالمی ایران برای تامین نیازهای بهداشتی و اقالم درمانی  بهداشت وزارتهای 

مبتالیان به کرونا در این اردوگاه سقفی دارد و این مجموعه باید از طریق نماینده کمیساریای 

سال  31بکارگیری و بهره برداری از این تخت ها در : وی افزود... عالی سازمان ملل مورد حمایت مالی قرار گیرد 

http://etehadonline.com/news/795730/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://etehadonline.com/news/795730/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054674
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1054674
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815176/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://www.isna.ir/news/99061612096/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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میلیارد ریالی احداث و در  61با اعتبار افزون بر  بهداشت وزارتیر بی سابقه بود اما با تالش دانشکده و اعتبارات اخ

شهریورماه در جریان بازدید از اردوگاه افاغنه واقع در  16سیدعلی آقازاده امروز یکشنبه ... روز تجهیز شد  41کمتر از 

عیت اردوگاه با حساسیت خاصی دنبال می شود و شرایط اردوگاه بدلیل وض: مهمانشهر شهید ناصری ساوه اظهار کرد

 بطور روزانه و مستمر رصد می شود 1۹ابتالی برخی از افراد به بیماری کووید 

 

 درصد مراجعین بارور شدند 25ساله شد؛ 9مرکز درمان نا باروری کرج 

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  12:42 - آیین باور

این مرکز با بکارگیری تکنولوژی های نوین و با رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل 

اهد همه درمان و اموزش پزشکی در ایامی که جهان و کشور عزیزمان، ش بهداشت وزارتهای 

بدون استفاده از ) BVIاست توانست رکورد قبلی خود را در موفقیت  1۹گیری بیماری کویید 

ساله شد 3مرکز درمان ناباروری ابن سینا در بیمارستان کمالی،  –آیین باور ... افرایش دهد ( تخمک و جنین اهدایی 

ستان البرز و افزایش بارداری های مثبت در مرداد در ا BVIافزایش میزان موفقیت در درمان ناباروری به روش ... ... 

 ٪45مرداد ماه سال جاری با ثبت ... ... ... ماه سالجاری امید های بسیاری را در خانواده های نابار ور زنده کرده است 

 از انتقال جنین های فریز شده قبلی خود زوجین ، رکورد پیشین ٪41بارداری از مجموع زوجین تحت درمان و ثبت 

الزم به ذکر است در راستای سیاست های حمایتی دولت ... ... استان البرز و مرکز را به میزان سه درصد بهبود بخشد 

 جهت افزایش جمعیت، هم اکنون 

مرکز ابن سینای بیمارستان کمالی پذیرای زوجین نابارور از برخی استان های غربی کشور است که نشانگر امکان 

 ر مراکز پایتخت استرقابت این مرکز با سای

  :سایت دیگر 1

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  22:42 - رناای

 البرز در زمینه درمان ناباروری درخشید

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:11 - خبرگزاری صدا و سیما
 با شکست رکورد پیشین ؛

 درخشش دوباره البرز در درمان ناباروری

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  1۹:35 - ایسنا
 البرز در زمره استان های پیشرو در درمان ناباروری قرار گرفت؛

 درمان ناباروری با استفاده از جنین های فریز شده زوجین

 13۹۹شهریور  11وشنبه د 11:21 - شهر فردا

 درمان ناباروری با استفاده از جنین های فریز شده زوجین

https://www.aeinbavar.ir/?p=20412
https://www.aeinbavar.ir/?p=20412
https://www.irna.ir/news/84029323/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815334/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.iribnews.ir/fa/news/2815334/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99061712271/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86
https://www.isna.ir/news/99061712271/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86
http://shahrefarda.ir/fa/news/116842/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86
http://shahrefarda.ir/fa/news/116842/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86


 

 

 

 

113 

  بولتن خبری حوزه سالمت

  ۹۹شهریور ماه  11

 13۹۹شهریور  11دوشنبه  11:51 - بهداشت نیوز

 تواند ناباروری را درمان کنند؟جنین های فریز شده زوجین می 

 

 گالیه کادر درمان از بی توجهی برخی افراد و افزایش آمار کرونا در استان

 13۹۹شهریور  16یکشنبه  23:35 - خبرگزاری فارس 

تعداد متوفیان استان در اثر ویروس : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد درمان معاون

نفر بوده که افزایش چشمگیری را نسبت به ماه های اخیر نشان می  131کرونا در دو ماه اخیر 

دهد و تمام افرادی که در استفاده از ماسک و موارد بهداشتی بی توجهی کرده اند در مرگ این 

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، فریدون رحمانی شامگاه یکشنبه با حضور در بخش ...  عزیزان سهیم هستند

کادر درمان از بی توجهی مردم و افزایش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا گله مند و خسته : خبری جهانبین گفت

... ... هبود مبتالیان کاهش دهد شده اند و این موضوع ممکن است توان و انرژی پرسنل بیماستان را برای درمان و ب

درصد از نمونه های کرونا یی گرفته شده در استان مثبت است و طی هفته  51در حال حاضر : وی خاطرنشان کرد... 

اخیر تعداد بیماران بدحال ناشی از این ویروس افزایش یافته که این موضوع ناشی از بی توجهی های برگزاری 

 قبل از ایام محرم است مراسمات عروسی و مسافرت های

 

https://behdasht.news/fa/news-details/163147/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F/
https://behdasht.news/fa/news-details/163147/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F/
https://www.farsnews.ir/news/13990616001115/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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