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ستادیاخبار

)۰۵:۴۰-۹۹/۰۴/۲۱(جادهایحوادثازکروناقربانیانآمارسبقت

حدود اسفند17تا15ساالنه از که حالی در میدهند دست از را خود جان کشور جادههای در نفر امسال20تا98هزار نشان447هزارو12تیر که اند باخته جان کرونا اثر بر کشور در نفر
است.رانندگیحوادثمتوسطازمدتایندرکرونامیروگرمفراوانیگرفتنپیشی

تصادفات پرشمار حوادث با کشورهایی جز ایران و بوده مسووالن و مردم های دغدغه از همواره کشور های جاده در شهروندان باختن جان موضوع : آفتابنیوز

بهسا رانندگی، فرهنگ تصحیح برای فراوانی تکاپوی و است تالش در آن تبعات کاهش برای دولت که اتفاقاتی شده، می استانداردسازتلقی و ها جاده یزی

شود.میدنبالترجدیروزهرپیشگیرانهاقداماتوکردهخودروها

شهروندان برخی حتی و است کمرنگ فاجعه این به نسبت های حساسیت همچنان شده، بیشتر رانندگی حوادث از کرونا قربانیان آمار متوسط که امروز اما

گیرند.مینادیدهاساسازراآنوجودوندارند19کوویدبهاعتقادی

گذشته400تا300ساالنه روز تا حالیکه در شوند می مجروح و مصدوم ایران در ای جاده حوادث دلیل به نفر کووید20هزار به قطعی مبتالیان تعداد 19تیر

است.رسیدهنفر720وهزار252بهکشوردر

سازمان اعالم اساس قانونیبر سالپزشکی و15تعداد95کشور، و16تعداد96نفر،932هزار و17تعداد97نفر،984هزار وپارسال183هزار و16نفر هزار

ساالنه947 نیز تصادفات از ناشی مصدومان تعداد و اند باخته جان کشور در رانندگی حوادث دلیل به مجموع400تا300نفر در و نفر حدود98تا95هزار

است.بودهنفرهزار200ومیلیونیک

اسفند از و252تیر20تا98اما فوت720هزار با و شده مبتال کرونا ویروس به قطعی طور به کشور در در142نفر باختگان24نفر جان تعداد آن، گذشته ساعت

به19کووید کشور و12در پارسال447هزار عبارتی به ، رسیده در47تا46نفر و اند داده دست از را خود جان کشور در رانندگی تصادفات دلیل به روزانه نفر

است.کشاندهگرمکامبهروزانهراایرانی88تا87متوسططوربهکرونا)99تیر20تا98اسفندابتدایاخیر(روز142

گذشته سال نیز لرستان روزانه523در میانگین که اند باخته جان ای جاده حوادث دلیل به در1.43نفر اما شود می (تا140نفر کرونا شیوع 245)،رتی18روز

شود.مینفر1.75روزانهآنمتوسطکهانددادهازدست19کوویددلیلبهراخودجاناستانشهروند

م و ابتال علل اما دارد مختلفی دالیل که ای جاده حوادث خالف نیاربر و نیست پیچیده چندان کرونا میر و مقصرزگ ندارد، تخصصی های کارشناسی به ی

بگیرد.سبقتایجادهتصادفاتهایفوتیازکروناقربانیانتعداداندشدهموجبناتمامهایپروتکلوهایزیربرنامهاست،معلومیبارتق

ه که ای جاده تصادفات کاهش برای مقایسه سازدر فرهنگ و ساز استاندارد خودرو و جاده تا است الزم میلیاردی هزار های البتهزینه و طوالنی زمان در ی

ه هزبا چندان کرونا با مقابله راههای شود، انجام مالی های مهمتزینه و نبوده سخت و بر آسانترینه و ورین مداوم شوی و شست و ازماسک استفاده آن ین

گیرد؟میقربانیانوتازدمیایرانیانسالمتجادهدرهمچنانکروناچرااینجاستسوالامااست،دستاصولی

پذی باور مسووالن و کارشناسان گفته بهربه مواقعی در کرونا ازخطر مردم ناخوانده70ی و شوم میهمان این از میزبانی یعنی این و یافته کاهش هم درصد

دارد.ادامههمچنان

هم بهداشت وزارت بیما18سخنگوی وضعیت گزارش ارائه در بیمارتیر شدن طوالنی از مردم کرد تاکید کرونا شده،ری داغدار خانوادهها از خیلی خسته، ی
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هستند.یربیمابهابتالنگرانیربسیاوکردندتحملرایربیمارنجیربسیا

ال گفته کاربه فشار درمان و بهداشت کادر امیدوازیری و کردهاند تحمل را بیماریادی این بتوانیم یکدیگر کمک به اینریم در صحیح کار بدهیم. شکست را ی

است.اجتماعاتدرحضورازپرهیزوماسکازاستفادهدستها،مداومشستوشویاجتماعی،یرگذافاصلهرعایتدوران،

ه از دور به باید که دیگر نکته دولتمردانرو از خود مطالبات شدن برآورده خواستار همواره مردم که است این داد قرار مدنظر را آن بینی واقع با و تعصب گونه

خواهد عموم نارضایتی موجب مدیران، طرف از تعهدات اجرای عدم با که است شهروندان اصولی و طبیعی حق یک این که هستند و بوده نظام مسوالن و

شد.

ازا یکی کرونا، شیوع شرایط در که شهروندانراکنون از همه نظام دلسوزان و مدیران مسووالن، دولتمردان، ، هستند مردم بحرانی، وضعیت این اتمام اصلی کان

همکا با که دارند کوویدرتقاضا پایان به گسترده های اند19ی دست و درمان کادر و کرده کمک کشور یاردر را بارکاران توانند می مردم بار این که کنند ی

کند.یعرتسمسووالناساسیاقداماتویزیربرنامههمراهبهرابحراناینازعبورجمعی،تالشویرهمکا

برنامه و دولتمردان که نیزرهمانقدر مردم دارند وظیفه مناسب، و ارزان ماسک و ضدعفونی محلول همچون کرونا با مواجهه الزامات تامین قبال در یزان

کرد.قطعرا19کوویدانتقالزنجیرهبتوانتادهندجرخبهحساسیتآناجرایبهنسبتودادهاهمیتشدهطراحیهایپروتکلوهشدارهابهبایستی

بسیا فعلی اقتصادی شرایط در است باردرست ها فعالیت این است خوب چه اما کنند تعطیل را کاسبی و کار اصطالح به و بمانند خانه در توانند نمی ی

خود اطرافیان و خانواده گیرند می قرار فوت یا و ابتال معرض در افراد خود اینکه بر عالوه اینصورت غیر در چراکه باشد کرونا با مقابله های نامه شیوه رعایت

داشت.خواهدادامههمچنانچرخهاینوکشانندمیگرموسختیربیماکامبهرا

بیما این وجود به اعتقادی اساسا افراد انگاربرخی سهل با و ندارند راری خود غلط اعتقاد این اینکه بدتر و شوند می دیگران و خود افتادن خطر به موجب ی

کووید که نمایند مجاب را خود اطرافیان دارند سعی و کنند می نهادینه دیگران برای اصرار موج19با آغاز موجب برخورد نوع همین که ندارد خارجی وجود

است.شدهدرمانکادرمزمنخستگیویربیمایرگیهمهدوم

ماندگا موجب که غلط رفتار یک اینکه دیگر شرمساله شده، کرونا غیرضروری اجتماعات در مسایلرکت به ارتباطی دیگر امر این است، عروسی و عزا مراسم و ی

پیشگی ملزومات تهیه در ناتوانی یا و بیماراقتصادی از کوویدری گسترش یا و مهار در اصلی گیرنده تصمیم عنوان به که هستند مردم و ندارد ارتباطی 19ی

کنند.میعمل

نیوزماشینوالیت،حامیانخرداد،ایران،عصرنیوز،بهارنیوز،یسکریرخبپایگاهدیگر:منابع

جادهایحوادثازکروناقربانیانآمارسبقتنیوز:آفتاب|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۰۸-۹۹/۰۴/۲۱(هستندپیادهعابرانتصادفات،فوتیدرصد48؛3شد/گزارربتهرانترافیکشورای

هستند.سوارانموتورسیکلتدرصد36وپیادهعابرانتهران،شهرتصادفاتدرفوتیهادرصد48قانونی،پزشکیسازمانآمارطبقشهر:-یارآیرگزارخب

شنبه شهر، گزارش به14به تهران ترافیک شورای جلسه برتیرماه تهران شهردار حناچی، پیروز وریاست راهنمایی پلیس رئیس حمیدی، حسین سردار شد. گزار

بز تهران طررانندگی که کشور دیگر شهرهای در چرا کرد: بیان جلسه، ادامه در ششرگ در است؟ قرمز همچنان کرونا شیوع وضعیت شود نمی اجرا ترافیک ح

شد.خواهددوچندانهواآلودگیحجمسرما،فصلدرکهچراگیردقرارتوجهموردبایدنیزهواآلودگیموضوعکرونا،ویروسبرعالوهسالدومماه

آمد. خواهد بند سال دوم ماهه شش در مردم نفس شوند، داده سوق شخصی خودروی از استفاده سمت به شهروندان که باشد قرار اگر افزود: ادامه در او

است.مخالفترافیکحرطلغوباراهورپلیسمیگیرد.شکلیرغیرضروسفرهایباشند،فعال...وبوستانهاویدرخمراکزازیربسیاکهزمانی

سال داد: توضیح تهران، شهر تصادفات آمار درباره حمیدی تمامی1392سردار راهور پلیس که کردند بیان تصادفات کاهش راستای در فرمایشی آقا حضرت ،

در تهران شهر در تصادفات روند گذاشت. تصادفات کاهش بر را خود ط9تالش لغو با اخیر ماه سه در همچنین است. بوده نزولی گذشته ورسال ترافیک ح

است.کردهپیداکاهشآماراینگذار،راثومنسجماقداماتبهباتوجهامامییافتافزایشتصادفاتآمارمیبایستشهردرشدهایجادنظمیبی

بز تهران راهور پلیس بیشتررئیس افزود: ادامه در ساعترگ در تهران شهر در گرفته صورت تصادفات و12الی20:00ین پلیس20:00الی16:00بامداد است.

میکند.پیداافزایشحوادثومیرودباالخودروهاسرعتبنابرایناستترافیکتراکمبدونشهروداردراحضورینرکمتساعاتایندر

میدهدخرگراههاربزدرتصادفاتدرصد51

بیشت اینکه بیان با حمیدی بزرسردار به مربوط آسیبها و فوتی تصادفات رخداد بارین خیابانها51گراهها سایر36درصد، و افزود:18درصد هستند، درصد

شود.عملمشکالتونواقصاصالحبهنسبتالویتبراساستاشدهاندبندیتقسیمیریزترجزئیاتبهگراههاربزحوزهدرصد51

سازمان گزارش براساس گفت: تهران، شهر تصادفات در فوتیها آمار درباره قانونیاو بهپزشکی مربوط تصادفات در خودروها،16فوتیها درصد36درصد

و جل48موتورسیکلت برای مطالعاتی، آمار این براساس است. پیاده عابران اقداماترگیودرصد خودروها و سوارها موتورسیکلت عابران، فوتی و تصادفات از ی

دارند.راهورپلیسوترافیکحوزهدرراخودخاصدستورالعملهایبندیهاتقسیماینازکدامرهمیگیرد.صورتجداگانهای

رخدادهای سامانه به شهروندان رسانیهای اطالع براساس که است قرار کرد: بیان شهر، در خیز حادثه محلهای نبودن مشخص به اشاره با حمیدی سردار

جداسا نظیر اقداماتی هندسی اصالحات حوزه در بگیرد. شکل مطالعاتی و تحلیل بزانتظامی، و رفت ساری آرام درزگشتها، روشنایی تأمین کشی، خط ی،

است.شدهانجامی،زآشکارساودارندراترددینربیشتپیادهعابرانکهمکانهایی

بز تهران راهور پلیس تررئیس با پاأگ اجرای و ساماندهی بر پارکید اجرای گفت: هوشمند، حاشیهای ورک شهر به دهی نظم سبب هوشمند حاشیهای ک

میشود.ترافیکیانضباط

)۰۸:۱۸-۹۹/۰۴/۲۱(مردگانآماردرکروناردپای

استانهاستسایرازبیشترگیالنوخوزستانگلستان،مازندران،استانهایدرفوتافزایشدرصد/استیافتهافزایشگذشتهسال5روندبهنسبتدرصد21امسالبهارفوتآمار
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دادهتحلیلگروآماردانشآموختهکدیور-علیرضا

بهار فوتیهای آمار سرانجام کشور احوال ثبت بسیا99سازمان کرد. اعالم همهگیررا و کنونی شرایط به باتوجه گزارش این بودند منتظر کارشناسان از یری

م آمار فصلی ارائه بر مبنی مرسومش روال احوال ثبت سازمان اما شود. ارائه ماهانه و هفتگی صورت به و زودتر فوتیهایرکرونا، گزارش و نداد تغییر را گومیر

است.تازهاطالعاتاینبرمبناییرآماوتحلیلیگزارشمیخوانید،ادامهدرآنچهکرد.منتشرماهتیردومنیمهدرراجدیدسال

تأثی چه اضافه فوت و فوتیها آمار بر ایران در کرونا شیوع اینکه میکنیم؛ شروع کلیدی پرسش یک با را نوشتار «فوتراین میپرسید حتما است؟ گذاشته ی

است.کردهیفرتعغیربحرانیشرایطدرانتظارموردفوتبرمازادگومیررمتعدادرااضافه»«فوتبهداشت،جهانیسازمانچه؟یعنیاضافه»

در بهار فصول در فوتیها آمار روند کووید-5مطابق کله و سر هنوز که زمانی یعنی عادی شرایط در گذشته م19سال آمار میرفت انتظار نبود، نشده ورپیدا گ

بین عددی امسال بهار در ایران در و87میر و95تا700هزار باشد500هزار انتظار(تن مورد و91فوت گزارش580هزار در اعالمی فوتی اسناد تعداد اما حاال )؛

م آمار احوال، ثبت بهاررسازمان در میر و مجموع99گ در و110را مقدار(مورد384هزار و واقعی مقدار بین ترتیب این به است. کرده اعالم واقعی) فوت

حدود انتظار و18مورد بین800هزار فصل همین در قبل سالهای متوسط به نسبت اضافه فوت تعداد گفت میتوان اساس این بر دارد. وجود اختالف مورد

درصد).95اطمینانسطح(بااستمورد670وهزار22تا937وهزار14

یافته؟افزایشچقدر99بهاردرکشورفوتآمار

امسال، بهار در فوت اسناد ساده21تعداد بیان به است. شده بیشتر قبل سالهای روند مطابق انتظار مورد متوسط مقدار به نسبت بهاردرصد فوت آمار تر

شود.تلقییادزچندانکشورهایربسیابامقایسهدرعددایننمیرسدبهنظرالبتهاست.یافتهافزایشگذشتهسال5روندبهنسبتدرصد21حدودامسال

تعداد احوال»، ثبت آمار در کرونا پای «رد عنوان تحت یادداشتی زمستان2.738در در احوال ثبت فوت اسناد از اضافه این98فوت شد. گزارش و استخراج

و هزار یک بود شده اعالم بهداشت وزارت توسط که مثبتی کرونا فوت تعداد از بهار454عدد در بود. بیشتر ثبت99مورد سازمان اضافه فوت تعداد هم

است.بودهبیشتراعالمیمثبتکرونافوتهایتعدادازمورد577هزارو10احوال

فوتآماربراجتماعیکرتحکاهشتأثیر

مهمت پرسش به باید ادامه گستردهردر اعالم با کافیست؟» کرونا شناسایی از پس ماههای در اضافه فوت تعداد محاسبه برای باال مقایسه :«آیا بدهیم پاسخ ی

پید هشدارهای و کرونا ویروس به ابتال تحرخطر پیدارپی، کاهش آن سبب به نیز فوت به منجر رانندگی حوادث و یافت کاهش کشور سطح در اجتماعی ک

دهد؟قرارتحتتأثیررافوتآمارمیتوانستهچقدررانندگیحوادثکاهشکهاستاینپرسشکرد.

قانونیسازمان وپزشکی هزار یک تعداد میکند. منتشر اخیر سالهای اسفند در را رانندگی حوادث اثر بر فوتشدگان تعداد حوادث48آمار اثر بر فوت مورد

اسفند در اسفند98رانندگی در گذشته، سالهای روند مطابق میرفته انتظار درحالیکه شده، و98گزارش هزار یک حدود مقدار (196این باشد مورد148مورد

معادل اسفند13اختالف از یعنی کشور در کرونا شناسایی ابتدای از اما بهار98درصد) انتهای تق99تا رانندگی حوادث اثر بر فوت موارد حدودرتعداد مورد1000یبا

است.دادهخراسفندماهدرسپسوفروردیندرآنکاهشمقدارینربیشتکهدرصد)23حدود(استداشتهکاهش

تح کاهش از حاصل رانندگی حوادث اثر بر فوت کاهش نتیجه اسفندردر در اجتماعی تنها98ک بهار7، در و اضافه4تنها99درصد فوت تعداد میتوانسته درصد

دهد.تغییررااحوالثبتسازمان

آمار تنها اردیبهشت و فروردین ماههای رانندگی2برای حوادث فوت کاهش محاسبه برای نیست. فوق روش به اختالف محاسبه امکان و دارد وجود اخیر سال

سال از احوال ثبت سازمان فوت اسناد آمار اینکه فرض نیست.با گذشته سال در مشابه باماه آمار مقایسه جز چارهای کرونا شناسایی از پس ماههای 94در

رانندگی حوادث آمار گرفتن درنظر با باشد، نزدیک واقعی فوت تعداد به کافی بهاندازه قانونیتاکنون اضافهپزشکی فوت تعداد گرفت: نتیجه چنین میتوان

حدود پارسال زمستان و2در حدود947هزار امسال بهار در و و19فوت زمستان605هزار در شده محاسبه اضافه فوت تعداد است. بوده یکرتق98فوت یبا
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و بهار663هزار در و و11یبارتق99مورد گی382هزار همه و شیوع دوران در اضافه فوت مجموع دیگر بیان به است. بوده اخیر،رمورد ماههای در کرونا ی

است.بودهفصلهاهماندرمثبتکرونافوتآمارازبیشترمورد45وهزار13درمجموع

این نتیجه کرد. محاسبه کشور استانهای تفکیک به نیز را اضافه فوت میتوان میشود منتشر کشور استانهای تفکیک به که احوال ثبت آمار این به توجه با

است.آمدهاستانهاجدولدرمحاسبات

از کشور استانهای در فوت اسناد رانندگی40تا4تعداد حوادث اثر بر فوت تعداد کاهش تأثیر . است بوده قبل سالهای در مشابه فصل روند از بیشتر درصد

است.نشدهلحاظمربوطهجدولدر

خاکست (ردیفهای است فراتر انتظار مورد مقدار باالی کران از آنها اضافه فوت که استانهایی میان مازندران،ردر استانهای در فوت افزایش درصد ی)،

استانهاست سایر از بیشتر گیالن خوزستان، از(گلستان، بیش کدام فو30هر افزایش بگیتدرصد درنظر را اضافه فوت مطلق تعداد اگر بیشتر). تعدادریم ین

است مشاهده قابل استانها سایر به نسبت شرقی آذربایجان و رضوی خراسان گیالن، اصفهان، مازندران، خوزستان، تهران، استانهای در فوت افزایش

آنهاست.جمعیتیرتبهازفراترمازندرانوخوزستاندراضافهفوتآمارآنهامیاندرکه)هاضاففوتهزارموردازبیشکدامره(

داد؟نسبتکرونابهرااضافهفوتمیتوانآیا

فروردین ابتدای بود،99از دست در آمار این اگر نیست. عموم دسترس در استانها تفکیک به کرونا فوت و ابتال آمار و شد متوقف کشور در استانی آمار انتشار

اگر همینطور داد. پاسخ پرسش این به اندازهای تا دیگر سوی از استانها اضافه فوت اسناد آمار و سو یک از استانها فوت و ابتال همبستگی بررسی با میشد

تو با آن مقایسه و مختلف سنی گروههای در اضافه فوت محاسبه میشد منتشر نیز سن تفکیک به احوال ثبت فوت مزاسناد سنی امکانریع بیماران گومیر

بود.پذیر

ارتباط و کروناست به ابتال اثر بر فوت مستقیم، ارتباط منظور بیفتد. اتفاق مستقیم غیر و مستقیم صورت دو به میتواند کرونا و اضافه فوت میان ارتباط

دهد:خریرزشکل3بهاستممکنکهغیرمستقیم

کروناازناشیمراجعهبارازدیادبامناسب،درمانیخدماتنارساییبهعلت-فوت1

کرونابهدرمانیمراکزآلودگیازترسبهعلتدرمانیخدماتازعدماستفاده-2

کروناازناشیاقتصادیکودربهخاطردرمانیبرنامههایازاستفادهدراقتصادیناتوانی-3

اندازهگی اینکه به دشوارباتوجه با غیرمستقیم چه و مستقیم بهصورت چه کرونا از ناشی فوت بسیاری وریهای برآورد برای اضافه فوت از است روبهرو ی

جدولزار در دیگر شهرهای و کشورها برخی در مثبت کرونا فوت به اضافه فوت نسبت میشود. استفاده کرونا از ناشی فوت تعداد صحت است.زیابی آمده یر

]4[

کشو تنها اترایران و هلند ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، در دستکم است. بیشتر آن مثبت کرونا فوت آمار از آن اضافه فوت آمار که نیست بودهری چنین نیز یش

است.بیشترکشورهااینتمامیبهنسبتایراندرآنمقداراگرچهاست،

ه به توجه جلزبا برای درمانی خدمات ارائه و کرونا تست گسترده پوشش بودن میشوند،رگیوینهبر مرتبط کرونا به غیرمستقیم بهصورت که فوتی موارد از ی

کمتر، سرانه درآمد دارای کشورهای به نسبت بیشتر، سرانه درآمد دارای کشورهای در مثبت کرونا فوتشدگان آمار و اضافه فوت تعداد فاصله میرسد بهنظر

است.کمترمتوسطبهصورت

گومیررمخرنمحاسبه

سرولو تست از استفاده آخژبا روی نمونهگیری (کووید-رین کرونا مبتالیان تعداد کشور، سطح در شده انجام کشور19ی در است.18) شده برآورد نفر میلیون

تعداد کنیم فرض ن22.552اگر کروناست، مستقیم فوت ایران اضافه فوت مرمورد بیمارخ ابتال)رگومیر شده برآورد تعداد به اضافه فوت (نسبت ایران در ی
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بود.خواهددرصد0.125برابر

گومیررمخرندربارههنوزدانشمندان

)Infection Fatality Rateن است مشخص آنچه نرسیدهاند. مشخصی جمعبندی به هنوز مر) بیمارخ شدرگومیر اعالم نخست ماههای و روزها در آنچه از ی

عدد است. تIFRکمتر به جمعیت، تریک سنی، بستگیرکیب آنها سالمت زمینههای و اجتماعی و اقتصادی طبقه سالمت، خدمات به دسترسی نژادی، کیب

بیما از درمانی کادر بیشتر شناخت با و سرولوردارد تست ابزار برای فزاینده تقاضای به توجه با دیگر طرف از میکند. تغییر آن با مقابله روشهای و وژی ی

از استفاده با که تحقیقاتی نتیجه در را آن خطای باید و نیست برخوردار طبی تشخیص لوازم دیگر در مشابه استانداردهای از هنوز آن نتایج آن، انبوه تولید

کرد.لحاظمیشودانجامابزاراین

ایراندرفوتآمارهفتگیوماهانهانتشارضرورت

از یکی فوت، آمار رصد که میدهد نشان میکنند، منتشر هفتگی بهصورت را خود فوت اسناد آمار که کشورهایی در اضافه فوت آمار تغییرات به نگاهی

همهگیربهت از اطالع برای راهها اررین و همهگیزی سرعت و گستردگی میشود. اعمال آن بر کالن بهصورت که است سیاستهایی دشواریابی کرونا، یهایری

اندازهگی مستقیم بیمارروشهای یک برای اپیدمی وضعیت همهگیری بودن ادامهدار به توجه با داد. نشان دنیا به را تازهوارد درری آن مشابه موارد و کرونا ی

فرصت این دهد. تغییر هفتگی به دوم گام در و ماهانه به فصلی انتشار از نخست گام در را فوت اسناد انتشار دوره احوال ثبت سازمان دارد ضرورت آینده،

بربینظی مانند و دهند ارتقا عمومی افکار نزد را خود جایگاه دادهها باکیفیت و منظم انتشار با تا است آمار متولی نهادهای برای بههنگامری ارائه با مراقبت ج

کنند.تقویتهمهگیریهایربیمابامواجههدرراکشورتواناطالعات،
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)۰۴:۳۸-۹۹/۰۴/۲۲(کروناشیوععلتبهایجادهتلفاتوتصادفاتکاهش

کشوردرکبدپیونددرصدی20افزایش/98سالدریزمغگرمعلتینربیشتگذشت؛کهسالیدرعضواهدایوپیوندبهنگاهی
)۹۹/۰۴/۲۲-۰۴:۵۲(

م مدیررییس بیمارکز درمان و پیوند تشریت ضمن بهداشت وزارت های سالری در عضو پیوند وضعیت و1398یح هزار دو گذشته سال در گفت: شده411، انجام کشور در عضو پیوند
است.

۳

۱
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گفت در شادنوش مهدی مودکتر پروتکل ابالغ و تدوین از پس اینکه بیان با ایسنا، با مغرگو سالزگ در چشمگی1379ی ازرجهش عضو اهدای زمینه در ی

م مغراهداکنندگان طوزگ به گفت: افتاد، اتفاق کشور در ازری بیش کنون تا که و22ی م553هزار اهداکنندگان از عضو مغرپیوند شدهزگ انجام کشور در ی

میان این در که و13است و346هزار هفتهزار کلیه، و354پیوند هزار کبد، قلب،303پیوند پانکراس،320پیوند ورپیوند167پیوند روده63یه پیوند

است.شدهانجام

شبانهرو تالش با افزود: و32یزوی شناسایی فراهمآو22واحد دررواحد کشور، سطح در پیوندی اعضای سال11ی م1078تعداد1398ماهه گراهداکننده

بهزمغ نزدیک تعداد، این از که داشتیم (2500ی نفر میلیون یک هر ازای به عضو اهدای شاخص که است شده انجام عضو بهPMPپیوند کشور در را (14.3

است.رساندهدرصد

به نزدیک همچنین گفت: م70شادنوش اهداکنندگان از مغردرصد اززگ بیش و مرد آنها30ی از بیشتزدرصد حال عین در بودهاند. خونیرن گروه ین

است.بودهدرصدهفتباABآنینرکمتودرصد38باOخونیگروهاهداکنندگان،

م اهداکنندگان سنی میانگین داد: ادامه مغرشادنوش سالزگ در سال39.3برابر1398ی با مقایسه در که شده محاسبه عدد1397سال این بوده38.4که

مردان در اهداکنندگان سنی میانگین میدهد. نشان را افزایش یکسال به نزدیک زنان39.1است، در در39.7و نیز اهداکنندگان سنی میانه است. بوده سال

است.نداشتهیرتغییگذشتهسالبامقایسهدرکهاستسال40برابر1398سال

بیشت اینکه بیان با سالروی در اهداکنندگان سنی گروه باالی59تا40بین1398ین سن اهداکنندگان از نیمی از بیش گفت: بوده، داشتهاند.40سال سال

بودهاند.قبلسالیانازبیشتکعضویاهداکنندگان1398سالدردلیلهمینبهداشتهاند.سنسال60باالیاهداکنندگانازدرصد15همچنین

بیشت کرد: اظهار مرشادنوش علت مغرین سالزگ در مغ1398ی سکته (ز، ازCVAی بیش با به45) نزدیک با تروما آن از پس است. بوده موارد درصد

م29 علت دومین مغردرصد مغزگ تومورهای میشود. محسوب کمتزی درصد سه حدود با نیز مری علت مغرین اززگ میدهند. اختصاص خود به را ی

سال در تصادفات رشد میانگین که سازمان1398آنجایی رسمی آمار قانونیطبق میزان1.4پزشکی همان به است، شده کمتر گذشته سال به نسبت درصد

یافتهاند.افزایشتکعضویاهداکنندگان

بست زمان مدت میانگین اینکه بیان با مرشادنوش اهداکنندگان مغری سالزگ در انتقال1398ی زمان عضو4.5تا برداشت زمان تا مدت این میانگین و روز

است.شدهانجامنیزنسوجبرداشت1398سالدریزمغگرماهداکنندگاندرصد36ازبیشازگفت:است،بودهروز5.4

سال در گفت: همچنین تعداد1398وی شده،126از انجام قلب تب15پیوند رشت، یزد، شهرستان بیمارستانهای از بهرقلب رفسنجان و بوشهر یز،

دانشو مسیح رجایی، شهید (رربیمارستانهای خمینی امام و حدودهی که شده منتقل هوایی انتقال صورت به تهران داده12) اختصاص خود به را درصد

سال در همچنین از1398است. م60بیش اهداکنندگان از شده انجام کلیه پیوندهای مغردرصد بهزگ نزدیک با کبد پیوند و بوده نسبت20ی افزایش، درصد

است.دادهاختصاصخودبهراپیوندهامجموعازدرصد37بهنزدیکگذشتهسالبه

و هزار دو مجموع از گفت: قبل،411شادنوش سال در شده انجام عضو کلیه،1354پیوند کبد،886پیوند قلب،126پیوند هفت29پیوند پانکراس، پیوند

ورپیوند م9یه اهداکنندگان سن افزایش به توجه با که کرد توجه باید است. شده انجام روده مغرپیوند مزگ علت جابهجایی همچنین و مغری اززگ ی

به تدابیCVAتصادفات باید اساس این بر است. یافته افزایش تکعضوی اهداکنندگان اخیر، سالیان مردر موارد کامل شناسایی مانند مغری سراسرزگ در ی

نگهدا مرکشور، اهداکنندگان از صحیح مغری مولتیازگ اهداکنندگانی داشتن برای راهانداری همچنین و پیوندی عضو تأمین دیگر منابع از استفاده و یزگان

کرد.استفادهقلبیایستازبعدعضواهدایسیستم

پیامانتهای
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البرزسبزیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۲۷-۹۹/۰۴/۲۱(غوغادرچهسکوتدرچهمیمیرندگرانرکا

گرفتنرکا توجه مورد صورت در میدهد. قرار تاثیر تحت را عمومی افکار یا شده رسانهای کار حوادث به مربوط اخبار معدودی موارد در اما میدهند، جان شغلی حوادث اثر بر گران
میشود.سپردهفراموشیبهچیزهمهرفتهرفتهامامیشود،بلندصداییوسروقتچندتاهمحوادث

کشور مختلف نقاط در روزها این که را تلخی حوادث نتوانسته کرونا تشویش حتی ایلنا، خبرنگار گزارش درربه افرادی شدن زخمی و کشته به منجر و داده خ

بز حوادث ابعاد کند. کمرنگ میشود، کارشان بسیارمحل در که واقعیت این و است پیشگیرگ قابل آنها وقوع موارد، میافزاید.شامگاهری آنها تلخی بر است، ی

انفجا وقوع از رسانهها تیر اخباردهم دادند. خبر تهران قدس میدان در واقع کلینیک یک در وری غمانگیز شد، منتشر اولیه خبر این انتشار از بعد که ی

اکسی کپسول انفجار آن دلیل که حادثهای در نهایتا بود. کننده شد،ژناراحت اعالم واکنش19ن سرعت به حادثه این شد. مصدوم تعدادی و باختند جان نفر

تصاوی و عکسها گذاشتن اشتراک به مشغول اجتماعی شبکههای کاربران انگیخت. بر را عمومی میبارافکار آنها از غصه و غم که شدند زوجری عکس از ید؛

دکت خانم عکس تا گرفته باختند جان دو هر که عمل اتاق برکارشناس انفجار، علت به شد: نوشته آن درباره که اکسیری و میشهژق قطع بیهوشی ماشین ن

جسدش میشود. بیهوش بیمار تهویه مشغول بگ آمبو با تردید لحظهای بدون بالفاصله و نمیکند رها را عمل اتاق تخت روی بیمار سلطانی دکتر خانم ولی

کردند.پیدابود،گرفتهرابیمارفکدیگهدستدروگرمااثردرشدهذوببگآمبودستیکدرکهحالیدررا

نیز دیگر حادثه چندین گزارش، این تنظیم لحظه تا اتفاق این وقوع فاصله آخردر از یکی دیدهاند؛ آسیب کار نیروی آن در که داده انفجارخ موارد دررین ی

گذاشت.جابهزخمیوکشتهپنجکهبودباقرشهردرنژاکسیگازتولیدکارخانه

واقعیتتارسمیآمارازکار؛حوادث

سازمان آمار قانونیطبق سالپزشکی تعداد28208حدود98در این است. بوده کار حوادث از ناشی مصدومان معاینات به مربوط پزشکی، معاینات از مورد

سال به کاهش97نسبت دارای پزشکی،1.3، مراکز به ارجاعی کار حوادث از ناشی مصدومان معاینات کل از است. بوده مردان95.2درصدی به مربوط درصد

است.بودهنفر1753سازماناینتوسطشدهگزارششغلیحوادثمتوفیانتعدادهمچنیناست.بودهزنانبهمربوطدرصد4.8و

حادثهای انفجارروقتی میشود، مشکل دچار جایی در دستگاهی اینکه یعنی کرد، محدود علتها از حلقه اولین به را بررسیها نباید میدهد ورخ میدهد خ

بایدزآتشسو بود. دستگاه فالن در فنی نقص آن دلیل که میکنند عنوان حادثه علت بیان در میشود. افرادی شدن زخمی و کشته به منجر و میکند ایجاد ی

چطور فنی نقص این کرد شربررسی آن سراغ بعد و کرد بررسی را آن با مرتبط فرد عملکرد باید است. داده سراغرخ بعد و کرده صادر تاییدیه که رفت کتی

استدادهمجوزکتیرشچنینبهکهرفتجایی
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منصو اشرف ابوالفضل گذشته سال کشوربهمن کار بهداشت و فنی حفاظت کمیتههای مسئوالن صنفی انجمنهای کانون (رئیس گفت:ری ایلنا با گفتگو در (

آما تشتت با کمشمارما همچنین و اصلیتری از یکی هستیم. مواجه کار حوادث زمینه در مختلفری سازمانهای که است این زمینه این در مشکالت ین

از میدهند. ارائه متفاوتی آمار و شده دخیل امر این قانونیدر آمارپزشکی کدام هر استاندارد سازمان مثل دولتی سازمانهای و قضایی محاکم تا گرفته

دارند.راخودشان

کمشما و تشتت این استرشاید حوادثی بروز آن نتیجه که اتفاقی نشود؛ گرفته جدی کار حوادث مساله تا میکند ایجاد خاطر اطمینان و مصونیت نوعی ی

میشوند.منجراجتماعینگرانیوتشویشبهومیروندفراترکارحادثهصرفازکه

کا بهداشت و ایمنی (کارشناس عشقی فاصلهرغالمحسین ایران در کار ایمنی بحث میگوید: ایلنا به موضوعز) این عمدتا دارد. جهانی استانداردهای با یادی

بز حادثه یک که زمانی تنها و میشود واقع غفلت همانرگرمورد آنکه حال میگیرد، قرار توجه مورد موضوع میکند پیدا اجتماعی وسیع ابعاد و میدهد خ

میافتد.باختهجانافرادومصدوماناشتباهیافنینقصگردنتقصیرونمیگیردصورتدرستیودقیقبررسیهایاغلب،همزمان

مختلف دستگاههای ابتدا میدهدکه نشان یافته، اجتماعی ابعاد و شده رسانهای که حوادثی آن ویژه به کار، حوادث به مختلف دستگاههای رویکرد بررسی

شده گرفته نادیده تقصیر از مختلف دستگاههای سهم میشود تالش نهایتا و میشود بررسیهایی و تشکیل کمیتهای بعد میاندازند، همدیگر گردن را تقصیر

نگاه واقع در شود. انداخته فرد حتی یا دستگاه یک گردن مشکالت همه حوادثرو این تکرار برای را راه همین و ندارد وجود کار حوادث به عمیق و یشهای

بازمیگذارد.

چیست؟حادثههمهایندلیل

میداند.شغلیحوادثبروزدالیلعمدهازرادستگاههادرنقصهمچنینومهارتوگاهیآضعفعشقی

بز و کوچک حوادث بروز شاهد و برود باال خطر درصد میشود باعث فوق مشکالت نمیگیرد، صورت مناسبی بازرسی و نظارت وقتی میگوید: درراو گ

باشیم.یرکامحیطهای

آموزش آن با کردن کار برای اینکه بدون میکنند کار دستگاههایی با افرادی که هستیم این شاهد مواردی در میدهد: ادامه کار ایمنی و بهداشت کارشناس این

دیگر ابعادی در و بارها حادثه این نظیر که کرد عنوان باید اما شده، برجسته تهران اطهر سینا کلینیک در حادثه اخیر روزهای در باشند. داشته مهارت و دیده

کشور اکسیردر کپسول انفجار شاهد ما مثال برای است. داده بیماژخ که بودیم آمبوالنسی در مرن به منجر حادثه این میبرد. بوشهر به عسلویه از را گری

نخواندهاند.میکنندکارآنباکهرادستگاهیگوکاتالحتیافرادمواردیدرکههستیماینشاهدشد.نفرچند

عدم این به محدود را چیز همه نباید البته اینکه بیان با تصآاو کرد، مهارت و دیگرگاهی مهم موضوع دستگاهها بررسی منظور به کار بازرسی میکند: یریح

خ ایمن دستگاه یک فقط که نیست کافی گیرد. قرار غفلت مورد نباید که بهریداراست باید بلکه شود، تایید بار یک آن فنی نقص نداشتن و ایمنی یا شود ی

در که است بهداشت وزارت همچنین و کار وزارت وظیفه کار این شود. تایید دستگاهها فنی نقص نداشتن و ایمنی و گیرد صورت بازرسیهایی دورهای صورت

دارند.برعهدهرامسئولیتهاییکارنیرویبهداشتوسالمتحوزه

صو تاییدیههای صدور از گزارشهایی که میگیرد قرار تاکید مورد دستگاهها کردن امتحان و کار محیطهای از دورهای بازرسی شرایطی ایمنیردر مورد در ی

است.شدهمنتشرکار

چی چنین که نمیگویم من میگوید: باره این در شزعشقی طرف از فنی تاییدیههای میافتد. اتفاقاتی چنین اما دارد، عمومیت صادرری خصوصی کتهای

است.شدهصادرنظارتوبازرسیبدونوارقامییافتردباتاییدیههااینکهاستشدهدیدهمواردیدرومیشود

پیگی و رصد قابل مواردی چنین میدهد: ادامه حادثهایراو وقتی است. اینکهری یعنی کرد، محدود علتها از حلقه اولین به را بررسیها نباید میدهد خ

انفجار میشود، مشکل دچار جایی در آتشسوردستگاهی و میدهد حادثهزخ علت بیان در میشود. افرادی شدن زخمی و کشته به منجر و میکند ایجاد ی
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چطور فنی نقص این کرد بررسی باید بود. دستگاه فالن در فنی نقص آن دلیل که میکنند ورعنوان کرد بررسی را آن با مرتبط فرد عملکرد باید است. داده خ

است.دادهمجوزکتیرشچنینبهکهرفتجاییسراغبعدوکردهصادرتاییدیهکهرفتکتیرشآنسراغبعد

ش میتوان حتی میکند: تاکید کار ایمنی و بهداشت کارشناس صوراین تاییدیه و کرده تخلف که صورتی در را ایمنی تاییدیه کننده صادر دادهاند،رکتهای ی

کرد.ابطالرامجوزشانحتییاگرفتدیهآنهاازکرد،یمهرج

سازمان آمار قانونیطبق سالپزشکی تعداد28208حدود98در این است. بوده کار حوادث از ناشی مصدومان معاینات به مربوط پزشکی، معاینات از مورد

سال به کاهش97نسبت دارای پزشکی،1.3، مراکز به ارجاعی کار حوادث از ناشی مصدومان معاینات کل از است. بوده مردان95.2درصدی به مربوط درصد

استبودهنفر1753سازماناینتوسطشدهگزارششغلیحوادثمتوفیانتعدادهمچنیناست.بودهزنانبهمربوطدرصد4.8و

برای پیشنیازها از یکی داد. صورت اصالحاتی و شد عمل وارد دقت با باید مورد هر در که کاستیهاست از زنجیرهای معلول کار حوادث که است آن مسلم

است.مشخصوزارتخانهیاسازمانیکبهمسئولیتهاسپردنشرایطاینبهبود

صادقی حسن امسال تیر دبی(دهم کارمعاون خانه مسئولیترگرکل پراکندگی با کار ایمنی و بهداشت بحث در گفت: کار حرفهای بهداشت بررسی نشست در (

ندا قانون مشکل ما است. توضیح نیازمند نهایتا و ندارد ضعفی زمینه این در قانون که است حالی در این هستیم. مشکلرروبهرو دچار اجرا در بلکه یم،

هستیم.

وزارت و کار وزارت برعهده وظایفی آن اساس بر که است محیط بهداشت و حرفهای بهداشت مقوله دو شدن مخلوط زمینه این در اصلی مشکالت از یکی

د این است. شده گذاشته ووبهداشت شده عمدهای مشکالت بروز به منجر تصمیمیرگانگی زمینه این در باید زودتر چه هر بازرسیهاست. در ضعف یشه

شود.کاربهداشتزمینهدرمشخصنهادیبهمسئولیتدادنبهمنجرکهگرفت

یرصابمحمدجوادگزارش:

آنالین-گررکاوکارآنالین،گررکاروزاننیوز،نیوز،بهارالفباخبر،یرخبپایگاهدیگر:منابع
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Coronavirus halves road accident casualties in Iran (۹۹/۰۴/۲۲-۰۴:۵۸)

۱

۱۳۹۹/۰۴/۲۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LHF76BI7


استانیاخبار

)۰۶:۴۵-۹۹/۰۴/۲۱(همدانشهردردرختازسقوطاثربرنفریکفوت

شهرخبرداد.ایندردرختباالیازسقوطاثربرساله۷۷مردیکگرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلمدیر

کل مدیر کمالی ارتین قانونیدکتر هایپزشکی استان گروه خبرنگار با گو و گفت در همدان جواناستان خبرنگاران اینکهازباشگاه به اشاره روز۴همدان،با

مرد یک وارده۷۷گذشته جراحات شدت دلیل به بیمارستان به انتقال از پس دیده حادثه فرد افزود: کرد، سقوط درخت باالی از محصول برداشت هنگام ساله

کرد.فوتگذشتهشب

کشاور و باغی محصوالت برداشت برای االمکان حتی شهروندان کرد: توصیه شاهدزاو تا کنند رعایت را ایمنی نکات استاندارد، تجهیزات داشتن ضمن ی

نباشیم.دلخراشحوادث

امسال نخست ماهه سه در افزود: ارتفاع از سقوط اثر بر فوتیها آمار به اشاره با تعداد۶کمالی این از که دادند دست از باره این در را خود جان آقا۴نفر نفر

بودند.خانمنفر۲و

کل قانونیمدیر گذشتهپزشکی سال نخست ماهه درسه داشت اظهار به۱۱استان نسبت امسال نخست ماهه سه که باختند جان ارتفاع از سقوط اثر بر نفر

ایم.داشتهکاهشدرصد۴۵پارسالماههسه

)۰۹:۵۸-۹۹/۰۴/۲۱(گرفتراهمدانیساله77پیرمردجاندرختهمدان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

کند.میفوتدیروزبیمارستاندریربستروز5ازکندومیسقوطدرختازمحصولبرداشتهنگامدرساله77پیرمردگفت:همدان،استانقانونیپزشکیکلمدیر

گزا خبر گزارش مطربه خبر این اعالم با کمالی همدان،آرتین از برنا ازری بعد وارده جراحات شدت دلیل به بیمارستان به انتقال از پس دیده حادثه کرد:فرد ح

است.کردهفوتروز5

کشاور و باغی محصوالت برداشت برای االمکان حتی شهروندان افزود: حوادثزوی شاهد تا کنند رعایت را ایمنی نکات استاندارد، تجهیزات داشتن ضمن ی

نباشیم.دلخراش

۴
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کل قانونیمدیر کاهشپزشکی به اشاره با همدان سال45استان اول ماه سه گفت:در سال ماهه سه در افراد سقوطز11تعداد98درصدسقوط براثر مرد و ن

است.داشتهکاهشصددر99،45سالاولماهسهدررقماینکهدادنددستازراخودجان

گسترشروزنو،کنا،ریرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۱۷-۹۹/۰۴/۲۱(گرفتفاصلههمدانیهاازخاموشگرم

داد.خبرهمداندرمونواکسیدکربنگازبامسمومیتاثربرمیروگرمدرصدی75کاهشازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

یک امسال ماهه سه در اینکه به اشاره با کمالی آرتین "همداننیوز"، گزارش کرد:زبه اظهار داد دست از را خود جان مونواکسیدکربن مسمومیت خاطر به بر ن

کردند.فوتکسیدکربنومونگازاستنشاقاثربرمردیکونزسهنیزگذشتهسالمشابهمدتدر

کاهش از م75وی گذشتهردرصدی سال طی مجموع در گفت: و داد خبر مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت اثر بر میر و شامل21گ وز6نفر این15ن با مرد

دادند.دستازراخودجانگاز

است.داشتهکاهشدرصد97.29سالبهنسبت98سالدرمونواکسیدکربناستنشاقاثربرگرمکرد:یحرتصهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

بخا جمله از گازسوز وسایل انواع وسیله به مونواکسیدکربن با مسمومیت ادامه در زمستانروی در اغلب که میشود ایجاد زغال حتی و نیک پیک آبگرمکن، ی،

مینامند.خاموش»گر«مراگرفتگیزگااثربرگرمگفت:هستیماتفاقاینشاهد

گا عالئم اینکه بیان با سزکمالی سردرد، شامل سرماخوردگی مانند ترگرفتگی است چشم سوزش و ازأگیجه کمتر مقادیر در کربن اکسید مونو کرد: 50ppmکید

شود.یکژنورولوعوارضایجادسببمیتواند100ppmتا50بینونداردیرخط

میشود.دقیقهدوازکمتردریعنییرفوگرمسببنیز2000ppmازباالترمقادیردروداشتهگرمخطر100ppmازبیشترمقادیردرگازاینافزود:وی

قانونیکلرمدی تپزشکی با همدان پیشگیأاستان در استاندارد گرمایشی وسایل از استفاده لزوم بر ازرکید استفاده صورت در کرد: اظهار مسمومیت این از ی

شود.مسدودخواباتاقویژهبهولزمندرهوایانرجروزنههایتمامینبایدشومینه،ویربخامانندگرمایشیوسایل

شود.یرخودداجداخانه،داخلمحیطداشتننگهگرمجهتآشپزخانهدرگازاجاقشعلههایکردنروشنحمام،درآبگرمکننصبازداد:ادامهوی

مشت لولهکشی و خروجی مجرای سایز بودن کوچک صورت در گفت: برکمالی باعث واحد، چند برای شومینه بهرک پایین طبقات روشن شومینه از دود گشت

میگردد.باالترطبقاتخاموششومینهداخل

باشد.Hشکلبهمخصوصکالهکدارایوداشتهفاصلهبامجانبیدیوارازمتریکوبامسطحازمتریکحداقلبایددودکشهاتمامانتهایافزود:وی

قانونیکلرمدی تپزشکی باشد آن درسرتاسر نشتی یا منفذ هیچگونه بدون و مقاوم جنس از باید آن اتصاالت و دودکش اینکه بیان با همدان کرد:أاستان کید

مساوی دودکش لوله قطر و بوده آن افقی طول برابر سه حداقل بیرون در لوله عمودی ارتفاع و باال روبه و مثبت باید واحدها داخل در افقی لولههای شیب

باشد.گازسوزدستگاهخروجیلولهقطرازگترربزیا

فتگرارهمدانیلهسا77دمرپیرجانختدرهمدان:استانقانونیشکیپزکلمدیربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۳۵-۹۹/۰۴/۲۲(همدان)(فامنیندرخدمتازمعافیتبراییرگرایثاکرمدجعل

شدند.دستگیروشناساییشهرستانایندربودندکردهیزسرباخدمتازمعافیتبراییرگرایثاکرمداجعلبهاقدامکهافرادیگفت:فامنینانتظامیفرماندهایرنا-همدان-

حید حسن علی کرد:رسرهنگ بیان ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز پلیسی شدندآماموران متوجه خود اطالعاتی چتر گسترش با به۲گاهی نفر

کنند.میجعلیرگرایثاکرمداعمومی،وظیفهخدمتازمعافیتهایگواهیصدورمنظور

قضایی هماهنگی با و گسترده و فنی تحقیقات انجام با داد: ادامه مداوی با شدن رو روبه با و دستگیر ورمتهمان گواهی جعل به پلیس مستندات و ک

کردند.اعترافیرگرایثاکرمدا

مدا جعل به جاعالن اعتراف با کرد: اضافه فامنین انتظامی ورفرمانده شناسایی متهمان دیگر ، نفر چهار برای هاردستگیک آن کاری کار دستور گاهانآدر

شد.کشفنیزصادرهجعلیگواهینامهقطعهچهاررابطهایندروگرفتقرارگاهیآپلیس

حید دیگرسرهنگ پرونده در همچنین افزود: آزمونیری فرد هویت که شده متوجه آزمون محل در راهور پلیس کارشناسان رانندگی، آزمون اجرای حین

ندارد.مطابقتویکرمدادرجرمنداطالعاتبادهنده

د متقاضیان از یکی جای به را خود عنوان، جعل با وی شد مشخص تخصصی های بررسی با داد: ادامه قصدروی و کرده معرفی رانندگی گواهینامه یافت

شد.دستگیرفنیوپلیسیاقداماتباکهداردراآزموندرکترش

شدکبودراهنگیموتورسوارگرمموجبگلهسگ

«چارلی» به لو» «حسن روستای مسیر در تصادف بروز و موتورسیکلت راکب به گله سگ شدن ور حمله گفت: ایرنا به همدان استان راه پلیس رییس جانشین

شد.موتورسیکلتراکبگرموجراحتموجبکبودراهنگ،سو»نر«شیبخشتوابعاز

روستایی مسیر در موتورسوار کرد: بیان همایی غالمعلی وسرهنگ تصادف موجب و ور حمله وی به گله سگ که بوده تردد حال در «چارلی» به لو» «حسن

شد.نقلیهوسیلهاینگونیژوا

داد.دستازراخودجانواردهجراحاتشدتعلتبهبیمارستانبهانتقالازپسوشدهمجروحشدتبهساله۷۱موتورسوارسانحهایندرافزود:وی

راه پلیس کارشناس نظر طبق گفت: همدان استان راه پلیس رییس کنت۵۰جانشین در ناتوانی علت به موتورسوار وردرصد نقلیه وسیله هم۵۰ل درصد

است.شدهشناختهمقصرگله،سگگذاشتنرهاعلتبهسگصاحب

قانونیکلرمدی مپزشکی موجب بدن حیاتی اعضای به وارده جراحات شدت گفت: باره این در نیز پیرمردگرهمدان از۷۱این روز چند گذشت از پس ساله

بود.شدهسانحهایندراوجراحت

فتگرفاصلههمدانیهاازخاموشگمرنیوز:همدان|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۲۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KHF70HVL


درباره کمالی وارتین هزار یک امسال نخست ماهه سه کرد: بیان رانندگی سوانح متوفیان و مجروحان و۲۹۲آمار مجروح استان این رانندگی سوانح در تن

شود.میمرد۹۵۷ونز۳۳۵شاملکهشدندمصدوم

امسال بهار فصل همچنین افزود: ای،۵۷وی جاده سوانح در شه۱۴تن درون های تصادف در ورتن خاکی مسیرهای در که سوانحی در هم نفر یک و ی

دادند.دستازراخودجاندادخرروستایی

همداندریاکرتگرموکیل۸۵کشف

گفت: همدان استان انتظامی توفرمانده و قاچاق باند یک روی بر همدان استان مخدر مواد با مبارزه پلیس ماهه چند اطالعاتی های تالش مخدرزبا مواد یع

کند.میلرستاناستانبهجنوبیهایاستانازیاکرتمخدرموادانتقالبهاقدامبانداینشدمشخص،یاکرتنوعاز

مشت عملیات یک در شده ایجاد اطالعاتی اشراف با افزود: صالح کامرانی بخشعلی کارسردار همکارک با همدان استان مخدر مواد با مبارزه پلیس یرکنان

شد.متوقفوشناساییبروجردشهرستانورودیدرمتهمانیرسواخودرولرستان،استانمخدرموادبامبارزهپلیسعملیاتی

شد.توقیفیرسواخودرودستگاه۲ودستگیرخصوصایندرمتهمسهوکشفیاکرتگرموکیل۷۰خودرو،اینازبازرسیدرمامورانکرد:بیانوی

موادمخدر با مبارزه پلیس ماموران داد: ادامه همدان انتظامی ارشد مقام دیگاین عملیات تردر انتقال به اقدام که مخدر مواد قاچاق باند یک اعضای یاکری،

کردند.شناساییراکردندمیکبودراهنگشهرستاندر

کا ، شده ایجاد اطالعاتی اشراف به توجه با کرد: اضافه صالح کامرانی همکارسردار با و غافلگیرانه عملیات یک در استان مخدر مواد با مبارزه پلیس یرکنان

شد.دستگیرمتهمیکوکشفیاکرتگرموکیل۱۵آن،ازبازرسیدرکهکردندمتوقفراقاچاقچیانخودروکبودراهنگشهرستانانتظامیکنانرکا

)۰۹:۴۸-۹۹/۰۴/۲۱(باختندجانهمداندرارتفاعازسقوطاثربرنفر6امسالبهاراستان:قانونیپزشکیکلرمدی

یکرمدی پارسال ماهه سه در گفت: همدان استان قانونی پزشکی وزکل دو10ن امسال مشابه مدت در و دستزمرد از را خود جان همدان در ارتفاع از سقوط اثر بر مرد چهار و ن
دادند.

خب گزارش مردرگزاربه اینکه اعالم با کمالی آرتین دکتر ؛ همدان از خبرآنالین افزود:77ی باخت، جان اش خانه درخت روی از سقوط اثر بر همدان در ای ساله

مرد گذشته هفته روز77دوشنبه پنج از پس و کرد سقوط احتیاطی بی علت به متأسفانه که رود می باال میوه چیدن برای اش خانه حیاط درخت از ای ساله

داد.دستازراخودجانواردهجراحاتشدتاثربرگذشتهروزهمدان،بعثتبیمارستاندرشدنیربست

سال گفت: شامل97،55وی وز12نفر سال43ن در آمار این باختند، جان ارتفاع از سقوط اثر بر شامل51به98مرد وز9نفر از42ن نشان و رسیده مرد

دارد.متوفیاندرصد7.2کاهش

قانونیکلرمدی تویسپزشکی در و باغداران توسط محصوالت برداشت افزایش علت به تابستان فصل در ارتفاع از سقوط کرد: خاطرنشان همدان کانراستان

(همدان)فامنیندرخدمتازمعافیتایبریگرایثارکمدرجعلایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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افتد.میاتفاقنگهدارنده،کابلازاستفادهعدموایمنینکانرعایتعدمعلتبهگردوتکانیفصلدر

48

)۰۵:۳۳-۹۹/۰۴/۲۱(مازندراندررانندگیتصادفاتدرصدی۴۰کاهش

داشت.کاهشدرصد۴۰پارسالمشابهمدتبامقایسهدرامسالخردادرانندگیتصادفاتگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران کلرساازباشگاه مدیر عباسی علی دکتر ، قانونیی رانندگیپزشکی تصادفات اینکه بیان با مازندران

پارسال مشابه مدت با مقایسه در امسال گفت:۴۰خرداد داشت، کاهش باختند،۴۸درصد جان مازندران در رانندگی حوادث علت به امسال ماه خرداد نفر

بودند.باختهجانرانندگیتصادفاتدرنفر۸۰پارسالخردادکهحالیدر

گیرد.برمیدررانفر۴روستاییراهونفر،۱۷یرشهدرونمحورنفر،۴۷یرشهیرونمحورماه،خردادرانندگیحوادثفوتیهایکلازافزود:او

است.شدهگزارشفوتیبدونرامسرشهروفوتی۶باکدامهربابلوآمل،۹بامیاندرودویرساشهرهایبهمربوطفوتیینربیشتگفت:عباسیدکتر

کل قانونیمدیر رانندگی،پزشکی حوادث از ناشی فوتیهای مجموع از افزود: عابر،۱۰مازندران سوار،۱۵مورد و۱۰راننده،۱۰موتور سرنشین نفر۳مورد

هستند.سواردوچرخه

مراکز به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی زخمیهای تعداد عباسی، قانونیدکتر وپزشکی هزار را امسال ماه خرداد در را این۱۳۷استان که کرد اعالم نفر

داشت.کاهشدرصد۲۷پارسالمشابهمدتدررقم

بیشت که آنجایی از گفت: شهراو برون جادههای در فوتی روستاییرین راه و هشداری میتواند است، داده قبیلرخ از ایمنی نکات رعایت با بلکه تا باشد ی

باشد.موثرتصادفاتکاهشدررانندگیوراهنماییمقرراترعایتوهمراهتلفنبامکالمهعدمنیزوسرنشینانورانندگانبرایایمنیکمربندبستن

یرفوخبرالبرز،سبزمازند،پیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

باختندجانهمداندرارتفاعازسقوطاثربرنفر6امسالبهاراستان:قانونیشکیپزکلمدیرخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۱۵-۹۹/۰۴/۲۱(مازندران)(امسالماهخرداددررانندگیتصادفهایازناشیفوتی48داد؛خبرمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

کردند.فوتمازندران،قانونیپزشکیبهارجاعیرانندگیتصادفهایدرنفر48امسالخردادماهدرگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدیمازندرانایسنا/

عمومی روابط گزارش اساس قانونیبر ماه،پزشکی خرداد رانندگی حوادث متوفیات مجموع از کرد: اظهار عباسی علی شه47مازندران، برون محور در ی،رنفر

برمیگیرد.درراروستاییراهدرنفر4ویرشهدرونمحوردرنفر17

است.شدهگزارشفوتیبدونرامسرشهروفوتی6باکدامهربابلوآمل،9بامیاندرودویرساشهرهایبهمربوطفوتیینربیشتاینکهبهاشارهباوی

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی این از گزارش این اساس بر کرد: خاطرنشان ،10مازندران عابر ،15مورد سوار ،10موتور و10راننده سرنشین دوچرخه3مورد نفر

.هستندسوار

جا سال ماه خرداد در را استان پزشکی مراکز به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی مصدومین تعداد مشابه1137ی،رعباسی مدت در رقم این که کرد اعالم نفر

داشت.کاهشدرصد27قبلسال

تص بیشتروی که آنجائی از کرد: شهریح برون های جاده در فوتی روستاییرین راه و هشداری تواند می این است داده نکاترخ رعایت با بلکه تا باشد ی

موثر تصادفات کاهش در رانندگی و راهنمایی مقررات رعایت و همراه تلفن با مکالمه عدم نیز و سرنشینان و رانندگان برای ایمنی کمربند بستن قبیل از ایمنی

باشد.

پیامانتهای

خبردوربینوارش،یرخبپایگاهپانا/سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
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۲۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JHF9RFM4


)۰۴:۴۲-۹۹/۰۴/۲۲(مازندران)(یرسالجاماهخرداددررانندگیتصادفاتازناشیفوتی48

)۰۴:۴۹-۹۹/۰۴/۲۲(شرقی)(آذربایجاندادند؟دستازراخودجانداروهابامسمومیتاثربرنفرچند

دادند.دستازراخودجانسموموداروهابامسمومیتاثربرنفرهفتامسالماههدودرگفت:شرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز فرد تبوصفایی در فارس خبرنگار با جارگو سال ماهه دو در داشت: اظهار دست7یریز از را خود جان سموم و داروها با مسمومیت اثر بر نفر

بودند.نزنفر3تعداداینازکهدادند

است.نداشتهتفاوتیبودنفر7کهگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینافزود:وی

دادند.ازدستراخودجانسموموداروهابامسمومیتاثربرنفر78گذشتهسالدرگفت:فردصفایی

قانونیکلرمدی تپزشکی عمده کرد: خاطرنشان شرقی بزرآذربایجان در مسمومیت موارد ورین ضدافسردگی آرامبخش، مسکن، داروهای از ناشی گساالن

باشد.داشتههمراهبهفردبرایرایرناپذیجبرانعوارضاستممکنکهاستشیمیاییوکنندهپاکمحصوالتهمچنین

تص باطروی مثل بلع قابل اجسام داروها، شوینده، مواد بهداشتی، و شیمیایی مواد خوردن اثر در ها مسمومیت نیز کودکان در کرد: گیاهانریح یا و ی

ضمن والدین است الزم بنابراین آید می وجود به موادشوینده،آآپارتمانی گونه هر کند، می تهدید را فرزندشان مسمومیت، ایجاد دنبال به که خطراتی از گاهی

دارند.نگهدورکودکاندسترسازراداروهاوسموم

60001پیام/انتهای

۷

۱۳۹۹/۰۴/۲۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IHFR708W
http://www.newswire.ir/HHRF76N5
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