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ستادیستادیاخباراخبار

،24ساعتخودرو،عصران،ایرعصرنیوز،آفتابآنالین،انایریخبرپایگاهامروز/وطنحمایت،جم،جامروزنامهایلنا/پانا،ایسنا،یارگزخبر۱۹
آنالینچابکنیوز،افکارداغ،خبری،فورپیامکار،وخودرنیوز،منجیلناطقان،تیک،

۳نفرارهز117مصدومیتسال/نخستماهه5تصادفاتدرکشتهارهز6ازبیش

کنا،رنیوز،امروزان،تهرنویدیخبرپایگاهان/روزامروز،انگرتماشادا،فرنسلحمایت،روزنامهایرنا/دانشجو،مهر،سیما،وصداایلنا،یارگزخبر۱۴
خودروشینپرآنالین،55

۴امسالابتداییماههپنجدرتصادفاتتلفاتصدیدر16کاهش

۵کارحوادثفوتعللصدردرهمچنانبلندیازسقوط

کزمتمراستخدامیمونآزهشتمیندر)3005شغلی(کد1متخصصشکپزشغلیعنوانداوطلبانتوجهقابل
1399۵سالدرکشوراییاجردستگاههای

انتخابنو،سالمنیوز،امروزخبر،اتحادس،فارکواک،تابنانیوز،آفتابان،ایرعصریخبرپایگاه۸

۶معتادانسزودرگمرومخدرموادبهشیمیاییافزودنیهایداد:هشدارمخدرموادباهمبارزپلیسرئیس

استانیاستانیاخباراخبار

مازندپیامیخبرپایگاه۱

۷یافتکاهشانمازندردریگیردرواعنزعناوینینترپربینندهعناوینینآخرزندهاخبار

۸ان)(مازندرامسالماهپنجطیاعنزصدیدر8کاهش

خبردوربینمازند،پیامیخبرپایگاه۲

۸استاندریگیردرواعنزصدیدر8کاهش/دکرترامآرارهاانیمازندرکرونا

قغرانمیزینبیشترنخسترتبهدرآبادمحمودشد/اعالمنفر39انمازندریایدرگیدشقغرنهاییآمار
۹گیدش

۱۰فیلم+میشوندقربانیجادههادرکهجانهایی

سفارپیامیخبرپایگاه۱

۱۳سفاردرگیدشقغرواعنزآمارکاهش

هامونعصریخبرپایگاه۱

۱۴بلوچستان)و(سیستاندمیتازبیامانکشوراستانینپهناورترجادههایدرگمروقتی



ضایترتصادفاتآمارکاهشاست/دهکربیشتراریشهردرونافیکترکرونااصفهان:استاناهوررپلیسرئیس
۱۵(اصفهان)نیستبخش

۱۷کجاست!؟معابرقمینخیزترحادثهد:کرحمطرقماستاناهوررپلیسستپرسر

۱۸شدندفیمعرانتهراستانجاییرشهیدهجشنواردومینوبیستگاندیگزبر

نیوزتینیخبرپایگاه۱

۱۹استدارخوربرروستاییاهرکیلومتر۲۱۱وارهزچهاراززنجان



ستادیاخبار

)۱۳:۴۹-۹۹/۰۶/۳۱(نفرهزار117مصدومیتسال/نخستماهه5تصادفاتدرکشتههزار6ازبیش

شدند.مصدومنیزنفرهزار۱۱۷ازبیشودادنددستازراخودجانی،رجاسالنخستماهپنجدررانندگیحوادثدرنفر۳۳۲وهزار۶

سازمان اعالم بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش قانونیبه جاکشور،پزشکی سال نخست ماهه پنج و6یردر رانندگی332هزار حوادث در نفر

است.یافتهکاهشدرصد16.2نفر،560وهزارهفتتلفاتآمارباقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقمایندادند،دستازراخودجان

بودند.نزنفر146وهزاریکومردنفر186وهزارپنجتصادفات،تلفاتکلازامسالابتداییماههپنجدر

و هزار چهار مدت این برونشه171در مسیرهای در ورنفر هزار یک درونشه713ی، مسیرهای در در415ی،رنفر نفر پنج روستایی، مسیرهای در نفر

دادند.دستازراخودجانمسیرهاسایردرنیزنفر28واختصاصیراههای

استانهای امسال نخست ماهه پنج در باهمچنین با487تهران فارس با454، اصفهان بیشت400و استانهایرفوتی و باین بختیا43ایالم و چهارمحال یر،

داشتهاند.رارانندگیحوادثتلفاتآمارینرکمتفوتی98بایزدو94با

مصدومانمراجعهدرصدی26کاهش

امسال ماهه پنج و117در مراکز376هزار به رانندگی حوادث قانونیمصدوم کهپزشکی کردند و88مراجعه آنها378هزار از ونفر و28مرد نفر998هزار

بودند.نز

است.یافتهکاهشدرصد26.2نفر،50وهزار159مصدومانآمارباقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتصادفاتمصدومانآمار

استانهای مدت این در گزارش این اساس بابر و12تهران با779هزار رضوی خراسان و10، و222هزار هزار هشت با اصفهان بیشت962و ورمصدوم ین

داشتهاند.راتصادفاتمصدومانآمارینرکمتمصدوم234وهزاریکبابوشهرو20وهزاریکباایالم،980باگانزهرماستانهای

استانهای تمام در تصادفات مصدومان آمار امسال ماهه پنج در آمارها داشته،مطابق کاهشی روندی استثنایکشور به نیز تلفات در6آمار استان،

است.بودهمواجهکاهشبااستانهامابقی

مردادتصادفاتدرنفر1400ازبیشگرم

است.یافتهکاهشدرصد14.7قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکهباختندجانتصادفاتدرنفر474وهزاریکامسالمردادرانندگیحوادثدر

است.رسیدهنفر428وهزار27بهقبل،سالمردادبهنسبتکاهشدرصد21باماهمرداددرنیزقانونیپزشکیبهارجاعیمصدومانآمار

تیک،،24ساعتخودرو،عصرایران،عصرنیوز،آفتابآنالین،ایرانیرخبپایگاهامروز/وطنحمایت،جم،جامروزنامهایلنا/پانا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
آنالینچابکنیوز،افکارداغ،خبری،رفوپیامکار،وخودرنیوز،منجیلناطقان،

۱۹
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)۱۴:۱۸-۹۹/۰۶/۳۱(امسالابتداییماههپنجدرتصادفاتتلفاتدرصدی16کاهش

جارگزارخب سال نخست ماهه پنج میزان-در وری هزار شش هفت332ی تلفات آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند؛ دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر
است.یافتهکاهشدرصد16.2بود،نفر560وهزار

سازمانرگزارخب اعالم بر بنا - میزان قانونیی وپزشکی هزار پنج تصادفات، تلفات کل از امسال ابتدایی ماهه پنج در و186کشور، یکهزار و مرد نزنفر146نفر

بودند.

و هزار چهار مدت این شه171در برون مسیرهای در ورنفر یکهزار شه713ی، درون مسیرهای در راههای415ی،رنفر در نفر پنج روستایی، مسیرهای در نفر

دادند.دستازراخودجانمسیرهاسایردرنیزنفر28واختصاصی

با تهران استانهای امسال نخست ماهه پنج در با487همچنین فارس با454، اصفهان بیشت400و بارفوتی ایالم استانهای و بختیا43ین و چهارمحال یر،

اند.داشتهرارانندگیحوادثتلفاتآمارینرکمتفوتی98بایزدو94با

مصدومانمراجعهدرصدی26کاهش

امسال ماهه پنج و117در مراکز376هزار به رانندگی حوادث قانونیمصدوم کهپزشکی کردند و88مراجعه و378هزار مرد آنان از و28نفر نفر998هزار

است.یافتهکاهشدرصد26.2بود،نفر50وهزار159مصدومانآمارکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتصادفاتمصدومانآماربودند.نز

با تهران استانهای مدت این در گزارش این اساس و12بر با779هزار رضوی خراسان و10، و222هزار هزار هشت با اصفهان بیشت962و ورمصدوم ین

اند.داشتهراتصادفاتمصدومانآمارینرکمتمصدوم234ویکهزاربابوشهرو20ویکهزارباایالم،980باگانزهرماستانهای

باقی در استان، شش استثنای به نیز تلفات آمار داشته. کاهشی روندی کشور استانهای همه در تصادفات مصدومان آمار امسال ماهه پنج در آمارها مطابق

است.بودهمواجهکاهشبااستانها

مردادتصادفاتدرنفر1400ازبیشگرم

است.یافتهکاهشدرصد14.7قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکهباختندجانتصادفاتدرنفر474ویکهزارامسالمردادرانندگیحوادثدر

است.رسیدهنفر428وهزار27بهقبل،سالمردادبهنسبتکاهشدرصد21باماهمرداددرنیزقانونیپزشکیبهارجاعیمصدومانآمار

کرماناستانِزخیحادثهنقاطوراههاهندسیموضوعدوبهتوجهضرورت

پیام/انتهای

آنالین،55کنا،رنیوز،امروزتهران،نویدیرخبپایگاهروزان/امروز،تماشاگرانفردا،نسلحمایت،روزنامهایرنا/دانشجو،مهر،سیما،وصداایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع
خودروپرشین

۱۴

۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
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)۱۶:۰۰-۹۹/۰۶/۳۱(کارحوادثفوتعللصدردرهمچنانبلندیازسقوط

است.بودهبلندیازسقوطاثربرنفر306باختندجانکارحوادثاثربرامسالابتداییماه5درکهیرنف729ازقانونی:پزشکیسازمانالمللبیناموروعمومیروابطکلمدیر

خب خبرنگار با تلفنی مصاحبه در نائیجی حامد امسالرگزاردکتر نخست ماهه پنج در گفت: ؛ سیما و صدا دادند759ی دست از را خود جان کار حوادث در نفر

است.شدهبیشتردرصد4.1بود،نفر729کارازناشیحوادثمتوفیاتآمارکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکه

مدت، این در کار حوادث تلفات کل از گفت: و740وی مرد درزنفر19نفر شده فوت مردان تعداد قبل، سال مشابه مدت در که است حالی در این و بودند ن

بود.نفرچهارزنانتعدادو725کارحوادث

اند.داشتهراکارحوادثتلفاتآمارینربیشتمتوفی53باشرقیآذربایجانو55بامازندران،175باتهراناستانهایمدتایندرافزود:ناییجیدکتر

بیشت نیز امسال نخست ماهه پنج در گذشته، سالهای مطابق گفت: مروی علت تلفاترین از نیمی حدود معموال که است بلندی از سقوط کار، حوادث در گ

امسال ماهه پنج در و میدهد اختصاص خود به را حوادث م40این کهردرصد است افتاده اتفاق بلندی از سقوط پی در کار حوادث از ناشی نفر306گهای

گیرد.برمیدررامتوفیاتکلاز

با سخت جسم اصابت آن، از افزود:پس ناییجی بیشت184دکتر مرمتوفی آمار کهرین است داشته را کار حوادث در علت24.2گ این به تلفات کل از درصد

دارند.قرارکارحوادثتلفاتبعدیرتبههایدرمتوفی36باسوختگیو52بانژاکسیکمبود،111باگرفتگیقربومیشودمربوط

اجراییدستگاههایکزرمتماستخدامیآزمونهشتمیندر)3005شغلی(کد1متخصصپزشکشغلیعنوانداوطلبانتوجهقابل
)۱۷:۰۰-۹۹/۰۶/۳۱(1399سالدرکشور

میشود:اصالحیرزحرشبهشغلی،عنواناینامتحانیمواد-یارآیرگزارخب

میشود:اصالحیرزحرشبهشغلی،عنواناینامتحانیمواد

پزشکی(اخالقدروسمجموعه

Comprehensive Textbook of Psychiatry / Sadock Benjamin J, Virginia A . Sadock , and Ruiz P.

Kaplan & Sadock / 10 th edition / 2017

Synopsis of Psychiatry, behavioral sciences/clinical psychiatry, eleventh edition, 2015

Textbook of Descriptive Psychopatology, fifth edition, Femi Oyebode, 2015 (Sims’ Symptoms in the Mind.(

ـ اول ویراست ایران، در روانپزشکی حرفهای اخالق دسترس1394«منشور در انجمن سایت در که ایران روانپزشکان علمی انجمن مجمععمومی مصوب «
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میباشد.

)رکشوقانونیپزشکیسازمانانتشاراتاز،1394چاپی،رصابسیدمهدیدکترتألیفروانپزشکی،وقانونکتاباز5و1،2،3،4فصول

کشورآموزشسنجشسازمانعمومیروابط

)۱۰:۲۲-۹۹/۰۶/۳۱(معتادانزودرسگرمومخدرموادبهشیمیاییافزودنیهایداد:هشدارمخدرموادبامبارزهپلیسرئیس

تولید در قاچاقچیان میدهد نشان پلیس آزمایشگاههای نتایج گفت: مخدر مواد انواع کنندگان مصرف به هشدار ضمن انتظامی نیروی مخدر مواد با مبارزه پلیس رئیس - ایرنا - تهران
میشود.معتادانزودرسگرمبهمنجرکهکردهاندکیبرتراناخالصیهاییوشیمیاییافزودنیهایانواعمخدر،مواد

ک مجید گفترسردار در دوشنبه روز پیشگیویمی و مصرف کاهش در مخدر مواد انواع قیمت افزایش که سئوال این به پاسخ در ایرنا انتظامی خبرنگار با یرگو

تاثی مخدر مواد مصرف ازراز قیمت افزایش اساس براین است، باندها و ها شبکه برای مالی کالن درآمدهای پایه بر مخدر مواد قاچاق افزود: است، داشته ی

ت در که است موادی خلوص دیگر طرفی از و است بررسی قابل طرف وریک شده استفاده مخدر مواد وکیبات شود می کشور میوارد افزایش را ها قیمت

دهد.

سودآو افزایش دنبال به قاچاقچیان داد: ادامه بیاورند.روی بدست کالنی های پول خواهند می اساس براین هستند، مکشوفهی هایمواد آزمایشگاه در

خوب آید، می بدست که ای نتیجه متاسفانه گیرند، می قرار بررسی مورد شیمیایزنیستپلیس افزودنی مواد اقسام و انواع موادیرا به را مصرف قابل غیر و

دارد.پیدرمخدرموادکنندگانمصرفبرایرامتعددیضررهایوصدماتکهکنندمیاضافهمخدر

فقط که شده دیده بعضا داد: ادامه مخدر مواد با مبارزه پلیس مسهرئیس باعث که است افزودنی مواد بقیه و است مخدر مواد مکشوفه مواد از وردرصد گ

شود.میمعتادانجامعهدرمیر

ک میرسردار هشدار بیمار، و معتاد عنوان به چه هستند مخدر مواد مصرف پی در که افرادی به افزود: مخدر مواد کنندگان مصرف به هشدار ضمن یمی

مخد مواد که مردهیم سبب که است هایی افزودنی اقسام و انواع به آلوده کنند می مصرف که زدوری شوندگ می ناگوارس بسیار تبعات سالمتیرو در ی

داشت.خواهدآنها

آمار براساس کرد: تاکید قانونیوی تاپزشکی هزار چهار بین این۴۵۰۰ساالنه یعنی دهند می دست از کشور در را خود جان مخدر مواد کنندگان مصرف از نفر

است.کروناتلفاتآمارهمپاینوعیبهآمار

انتخابنو،سالمنیوز،امروزخبر،اتحادفارس،اکوتابناک،نیوز،آفتابایران،عصریرخبپایگاهدیگر:منابع

دس…کزمتمراستخدامیمونآزهشتمیندر)3005شغلی(کد1متخصصشکپزشغلیعنوانداوطلبانتوجهقابلیا:آر|خبرخبرادامهادامه

۸
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استانیاخبار

)۰۹:۵۳-۹۹/۰۶/۳۱(یافتکاهشمازندراندریرگیردونزاععناوینینرتپربینندهعناوینینرآخزندهاخبار

داشت.کاهشدرصد8پارسالمشابهمدتبامقایسهدرکهشدانجاممازندراندرمردادپایانتاامسالفروردینابتدایازنزاعمعاینه950وهزار9

کل مدیر عباسی علی دکتر نیوز، شمال گزارش قانونیبه اینکهپزشکی بیان با مازندران950هزار9مازندران در مرداد پایان تا فروردین ابتدای از نزاع معاینه

داشت.کاهشدرصد8پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینگفت:شد،انجام

بودند.خانمبقیهوآقامازندراندرنزاعمعایناتکنندگانمراجعهازنفر460هزار6افزود:او

بیشت گفت: عباسی ساردکتر شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع ورین هزار یک با میاندرود و و960ی هزار یک با بابل و359، هزار یک با آمل و103و نفر

شد.ثبتنفر112بایدونکناررفشهرستانبهنزاعمواردینرکمت

کل قانونیمدیر داد:بیشتپزشکی ادامه بارمازندران ماه تیر در شده گزارش نزاع و2ین با392هزار مرداد و2، با225هزار خرداد و2و اردیبهشت98هزار و

است.بودهمورد1251باماهفروردیندرنزاعینرکمتومورد993وهزاریکبا

د و نزاع اینکه بیان با عباسی بیشترگیردکتر مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین دپزشکی و نزاع وقوع دنبال به افراد برخی افزود: طرفرگیراست، از ی

مراکز به انتظامی و قضایی قانونیمراجع گواهیپزشکی آنها برای اسالمی مجازات قانون به توجه با دیدگی آسیب میزان و نوع اساس بر که میشوند ارجاع

میشود.صادر

کل قانونیمدیر بهپزشکی زندگی مهارتهای آموزش با گفت: و دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پائین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی مازندران

د جای به افراد تا برد باال استرس شرایط در را افراد تحمل میزان میتوان پایین سنین در فیرگیرخصوص وزی حل را مشکالت تفاهم و گفتگو بحث، با یکی،

کنند.فصل

مازندپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۸:۳۷-۹۹/۰۷/۰۱(مازندران)(امسالماهپنجطینزاعدرصدی8کاهش

)۱۰:۳۹-۹۹/۰۶/۳۱(استاندریرگیردونزاعدرصدی8کاهش/کردترآرامراهامازندرانیکرونامازندران؛شهرینرتامنیدونکناررف

داشت.کاهشدرصد8پارسالمشابهمدتبامقایسهدرکهشدانجاممازندراندرمردادپایانتاامسالفروردینابتدایازنزاعمعاینه950وهزار9

کل مدیر عباسی علی دکتر : خبر گروه قانونیعبارت- اینکهپزشکی بیان با انجام950هزار9مازندران مازندران در مرداد پایان تا فروردین ابتدای از نزاع معاینه

داشت.کاهشدرصد8پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینگفت:شد،

بودند.خانمبقیهوآقامازندراندرنزاعمعایناتکنندگانمراجعهازنفر460هزار6افزود:او

بیشت گفت: عباسی ساردکتر شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع ورین هزار یک با میاندرود و و960ی هزار یک با بابل و359، هزار یک با آمل و103و نفر

شد.ثبتنفر112بایدونکناررفشهرستانبهنزاعمواردینرکمت

کل قانونیمدیر داد:بیشتپزشکی ادامه بارمازندران ماه تیر در شده گزارش نزاع و2ین با392هزار مرداد و2، با225هزار خرداد و2و اردیبهشت98هزار و

است.بودهمورد1251باماهفروردیندرنزاعینرکمتومورد993وهزاریکبا

د و نزاع اینکه بیان با عباسی بیشترگیردکتر مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین دپزشکی و نزاع وقوع دنبال به افراد برخی افزود: طرفرگیراست، از ی

مراکز به انتظامی و قضایی قانونیمراجع گواهیپزشکی آنها برای اسالمی مجازات قانون به توجه با دیدگی آسیب میزان و نوع اساس بر که میشوند ارجاع

میشود.صادر

کل قانونیمدیر بهپزشکی زندگی مهارتهای آموزش با گفت: و دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پائین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی مازندران
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د جای به افراد تا برد باال استرس شرایط در را افراد تحمل میزان میتوان پایین سنین در فیرگیرخصوص وزی حل را مشکالت تفاهم و گفتگو بحث، با یکی،

کنند.فصل

خبردوربینمازند،پیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۰۵-۹۹/۰۶/۳۱(شدگیقرغمیزانینربیشتنخسترتبهدرآبادمحمودشد/اعالمنفر39مازندرانیایردشدگیقرغنهاییآمار

غ نهایی آمار تابستان، شدن تمام و شنا فصل اتمام با گفت: مازندران استان سواحل ساماندهی ستاد دردبیر شدگی ادارهرق سوی از تابستان، پایان تا ماه خرداد ابتدای از مازندران یای
است.شدهاعالمنفر39استانقانونیپزشکی

غ نهایی آمار تابستان، شدن تمام و شنا فصل اتمام با داشت: اظهار مانا خبرنگار با گفتگو در رجبی درعلی شدگی پایانرق تا ماه خرداد ابتدای از مازندران یای

است.شدهاعالمنفر39استانقانونیپزشکیادارهسویازتابستان،

غ آمار این داشت: بیان مازندران، استان سواحل ساماندهی ستاد طیردبیر شدگی تابستان24ق مشابه آمار با مقایسه در و پیوسته وقوع به روز شبانه ساعت

میشود.محسوبقبولیقابلآمارکهاستبودههمراهدرصدی18کاهشبا98سال

غ تعداد مازندران، استان در مسئول مقام این گفته غربه ناجیان حضور ساعات در شدگان نیزرق شب هشت تا صبح هشت ساعت از این22یق که بوده نفر

است.بودههمراهدرصدی33کاهشباگذشتهتابستانمشابهمدتبامقایسهدرنیزآمار

شبطولدرنفر17شدگیقرغ

غ ناجیان که نقاطی در گردشگران شنای ضرورت بر تاکید با مازندران استان سواحل ساماندهی ستاد کرد:ردبیر خاطرنشان شبانه، شنای عدم و دارند حضور یق

شدهاند.شدگیقرغدچاریقرغناجیانحضورعدموشبانهساعاتدرهموطنامانازنفر17اساساینبر

مجموع در گذشته سال تابستان در مازندران، استان در مسئول مقام این گفته طی47به و24نفر روز شبانه هشت30ساعت تا صبح هشت ساعت در نفر

بودیم.آماراینکاهششاهدامسالشدذکرکههمانطورکهبودندشدهشدگیقرغدچارشب

شدگیقرغمیزانینربیشتنخسترتبهآباد،محمود

گردشگ و فرهنگی اجتماعی، امور دفتر کل استاندارمدیر باری آباد محمود شهرستان کرد: تاکید خود گفتههای ادامه در مازندران غ12ی رتبهرنفر شده، ق

داد.اختصاصخودبهرا99تابستاندرشدگیقرغمیزانینربیشتنخست

هر نیز بابلسر و رامسر آباد، عباس تنکابن، شهرستانهای و چالوس شهرستان در نفر هفت همچنین شد: یادآور مازندران استان سواحل ساماندهی ستاد دبیر

داشتند.شدهقرغنفرچهارکدام

تعطیلی به توجه با ساخت: خاطرنشان غرط27وی تمام امسال تابستان آنها، از استفاده امکان عدم و کرونا دلیل به شنا ساماندهی خارح شدگیها ازرق ج

است.پیوستهوقوعبهپرخطرنقاطدرویاردساماندهیحهایرط

یافتندنجاتشدگیقرغازنفر505

نجات از خود گفتههای ادامه در غ505رجبی ناجیان توسط امسال تابستان طی دیده حادثه یافتهرنفر نجات تعداد این از داشت: اظهار و داد خبر نیز یق

اند.بودهنزنفر105ومردنفر400

استاندریگیردرواعنزصدیدر8کاهش/دکرترامآرارهاانیمازندرکرونات:عبار|خبرخبرادامهادامه
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امسال تابستان مازندران، استان سواحل ساماندهی ستاد دبیر گفته غ900به ناجی استاندارنفر سوی از مختلفریق نقاط در مازندران ساحل470ی کیلومتر

بودند.یافتهاستقرارنجاتوامدادعملیاتجهتمازندران

گردشگ و فرهنگی اجتماعی، امور دفتر کل استاندارمدیر تصری مازندران، بهری متعدد شیفتهای در شب هشت تا صبح هشت از ناجیان این کرد: یح

کردند.رسانیخدماتگردشگران

مهمت جمله از غروی کاهش دالیل حضوررین نیز و رسانی اطالع کرونا، شیوع دلیل به مازندران استان به سفرها کاهش به را امسال تابستان طی شدگیها ق

دانست.نجات،وامدادامربرنظارتوسواحلدرآنهافعالحضورواستانیمسئوالنهمراهینیزویقرغناجیانمستدام

)۱۰:۲۰-۹۹/۰۶/۳۱(فیلم+میشوندقربانیجادههادرکهجانهاییفارس؛درتصادفدارایوپرتصادفنقطه۱۷۰

شد.بررسیاستانایندرتصادفاتآمارافزایشدالیلوگزارربتسنیمیرگزارخبمیزبانیبهفارساستاندررانندگیحوادثتخصصیگردزمیاستانها-گروه

خب گزارش مهمترگزاربه از یکی فارس استان جادههای در رانندگی تصادفات شیراز، از تسنیم مری دالیل فارسرین که گونهای به است استان این در میر و گ

دارد.راتصادفازناشیتلفاتنخسترتبههمواره

که کنند سعی همه و کنید سعی باید است ممکن چه هر عید. ایام در بهویژه است سفرها تلفات غصهی دارد، وجود بنده دل در همیشه که غصههایی از "یکی

خوددا است شادمانی انتظار در انسان که روزهایی در مصیبت آمدن وارد میشود،راز اینها و جاده و آمد و رفت و جمعیت و سفر صحبت تا همیشه شود. ی

است.جادهایتصادفاتمورددر91سالدراسالمیانقالبمعظمرهبرفرمایشاتازبخشیعباراتاینمیفشارد".راانساندغدغهونگرانیاین

جل برای که میدهد نشان میرساند را مردم جان اهمیت اینکه بر عالوه مسئله حوادثرگیواین بروز در هستیم. ملی عزم یک نیازمند ترافیکی سوانح از ی

خودرو و راننده جاده، رانندگی تصادفات در کردهاند. بیان را مختلفی دالیل کارشناسان جادهیی تصادفات و رانندگی که3مختلف هستند تصادف مثلث ضلع

مط رانندگان تصادفات در اصلی مقصر عمومی، اذهان در مواقع عواملربیشتر از میتواند نیز خودرو و راهها نبودن استاندارد و ناایمن که حالی در میشوند ح

شود.تلقیتصادفاتمهم

م به همیشه رانندگی مهمترتصادفات از یکی نمیشود، ختم هرگ که است افراد خانهنشینی و معلولیت حوادث این پیامدهای خانوادهزینههایزین برای یادی

به سازمان گزارش اساس بر دارد. جامعه حدودزو از کشور، نخاعی26یستی ضایعه معلول بهزهزار نزدیک سازمان این پوشش معادل11یر نفر تا37هزار

است.نفرهزار9ازبیشجمعیتاینازفارساستانسهمکههستندجادهایتصادفاتقربانیاندرصد،38

کشور جادههای در سرعت متوسط که حالی در شیراز در ترافیکی حوادث سمینار در ناجا راهور پلیس رئیس گفته در78به است، ساعت در کیلومتر نیم و

فارس میگوید:82استان فر هادیان سردار است. رسیده ثبت به ساعت در کیلومتر نیم در15و که است مجاز غیر سرعت دلیل به کشور تصادفات از درصد

گیدشقغرانمیزینبیشترنخسترتبهدرآبادمحمودشد/اعالمنفر39انمازندریایدرگیدشقغرنهاییآمارمانا:|خبرخبرادامهادامه
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است.رسیدهدرصد16بهمیانگیناینفارس

حدود مساحت با فارس و122استان بر608هزار بالغ جمعیتی و مربع و4کیلومتر بز850میلیون استان چهارمین نفر، محسوبرهزار کشور جمعیت پر و گ

ک در گرفتن قرار و جغرافیایی موقعیت لحاظ به استان این مرمیشود. با جنوب ارتباطی پرترددتریدور از یکی کشور شمال و شماررکز به کشور جادههای ین

است.ربودهاستانهادیگرازراسبقتگویفوتبهمنجرتصادفاتدراستسالهافارساستانکشور،استانهایبیندرمیآید.

مدی امسال تیرماه قانونیکلریکم باپزشکی فارس استان که کرد اعالم لحاظ143فارس به کشور استان دومین تهران از پس امسال نخست ماهه دو در فوتی

است.جادهایمیروگرم

خبزمی میزبانی به فارس استان در رانندگی حوادث تخصصی تسنیمرگزارگرد مدیی دادستان، حضور با شیراز دادستان دفتر در بار نخستین راهداربرای ی،رکل

شد.گزارربیزشهرساوراهکلادارهنمایندهوفارسشمالراهپلیسرئیسفارس،اورژانسرئیس

مرادیان تشمحمدجواد به نشست این در فارس اورژانس درررئیس پوشش تحت مجموعه عملکرد بیمایح شیوع زمان از بهویژه اخیر کوویدرماههای 19ی

میکند.فعالیتتشخیصیوسایلوامکاناتینرکمتباکهمیشودمحسوبمردمسالمتازدفاعمقدمخطنهادهایازاورژانسگفت:وپرداختتاکنون

ناگوا اتفاقات گاهی داد: ادامه موجبروی حادثهزی در صدرا شهر اورژانس پایگاه به تعدی و تعرض که میشود خدوم مجموعه این زحمات رفتن سوال یر

است.مدعااینگویایماهآبان

دستگاههای شمار در اورژانس سوخت. آتش در آمبوالنس دستگاه یک و رفت بین از اورژانس پایگاه حادثه این در متاسفانه کرد: خاطرنشان مرادیان

د پایگاه به را صدرا اورژانس خدمات کوتاهی مدت دلیل همین به ندارند فعالیت تعطیلی امکان شرایطی هیچ در که است کردیم.وخدماترسان منتقل کوهک

همکا با خوشبختانه کرد: عنوان فارس استان اورژانس فرمانداررئیس بین که تعاملی و آزادری و شیراز دری موقتی مکان شد، ایجاد صدرا شهر در مستقر

است.خدماتارائهحالدراکنونوشدمستقرآمبوالنسوگرفتقرارمااختیار

انجام به و6مرادیان شهرمامو537هزار تصادفات حوزه در سال ابتدایی ماه سه در استان اورژانس کرد:ریت خاطرنشان و اشاره و4ی مصدوم973هزار

شدند.منتقلبیمارستانبهتصادفاتاینازناشی

است.گذاشتهجایبهمصدومنفر405وهزار4کهرسیدهثبتبهفارسدرجادهاییترمامو973وهزار4زمانیبازهایندرهمچنینکرد:بیانوی

تص با فارس اورژانس ماموررئیس مجموع در که نکته این بر کاهشریح با گذشته سال مشابه مدت به نسبت شدیم23تا20یتها روبهرو گفت:درصدی

کردیم.تجربهراگذشتهسالخردادبهنزدیکوصعودیشیبخردادماهازالبتهاست.بودهکرونایربیماشیوعدلیلبهآمارکاهشاینازبخشی

پیش اورژانس پایگاه ساخت برای صدرا شهر در ساختمانی اینکه بر مبنی تسنیم خبرنگار سوال به پاسخ در ماندهمرادیان بالتکلیف که بود شده گفت:بینی

راهاندا به تمایل صدرا در خیر تازیک هم ساختمان و شد پیشبینی هم اعتباراتی داشت پایگاه رفت70ی پیش بیمادرصد دلیل به همچنینراما و کرونا ی

است.شدهمتوقفپروژه100مادهکمیسیوندریمهرجپرداختبرمبنیشهراینیرشهرداایراد

فارس در حاضر حال در اینکه بیان با دا183وی اورژانس ششمرپایگاه برنامه اساس بر پایگاه این بر عالوه افزود: که122یم، شود احداث باید دیگر پایگاه

است.شدهمشخصپایگاههاتمامجانمایی

وجود همچنین فارس اورژانس استان5رئیس برای افتخار یک را است مستقر آباده و الر داراب، جهرم، شیراز، شهرستانهای در که فارس در بالگرد فروند

کنیم.کزرتمموجودوضعیتحفظاولویتبرامایراعتباواقتصادیمشکالتهمهعلیرغمکهاستاینتالشمانکرد:تاکیدودانست

تص با همچنین نگهدارمرادیان اینکه بر ناریح هوی اورژانس داردینهزگان باال بسیار استای نشده تعطیل ما پایگاههای هم دقیقه یک تاکنون بااما گفت:

شد.خواهدیزراهانداامسالپایانتانیزدیگرپایگاه6تا5کهشدهیزراهانداگذشتهسالدودرپایگاه9تاکنونهواییپایگاههایاحتساب

کرد.اعالمتومانمیلیاردیکمعادلرقمیراسالیکطولدردولتبرایپایگاههرادارهینهزهوی
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بیشت باالیی اختالف با شیراز اینکه بیان با خود سخنان پایانی بخش در فارس استان اورژانس ماموررئیس خودرین به را استان در ترافیکی حوادث یتهای

باالت فراشبند و جهرم بوانات، اقلید، شهرستانهای کرد: عنوان است، داده یاراختصاص عبارتی به که داشتهاند فارس در را مصدوم تعداد میانگین عدد ین

است.بودهبیشترشهرستانهاایندرتصادفاتشدتیابودهیادترزشهرستانهاایندرخودروهاسرنشینتعداد

راهدارمدی میرکل این میهمانان دیگر از نیز فارس استان جادهای نقل و حمل و درزی غول یک فارس استان از امروز که آنچه به انتقاد با که بود تخصصی گرد

است ساخته ترافیکی استحوادث کشور استانهای از باالتر تلفات تعداد لحاظ به فارس استان کنیمگفت: محاسبه را تلفات تعداد و راهها شاخصه اگر دراما

یم.رداقراربعدیرتبههای

دا استان در غیرمجاز دسترسی هزار از بیش اینکه بیان با سیاهپور کرعلیرضا فارس استان افزود: است، روستایی راه عمدتا که شریم و جنوب و شمال قریدور

نیست.یردیگاستانهیچبامقایسهقابلکهاستشاخصههاییدارایحقیقتدرومیشودمحسوبغربو

اختصاص خود به کشور در فراوانی لحاظ به را تصادفات از ناشی تلفات کاهش که است متوالی سال چهارمین امسال فارس استان داد: ادامه است.وی داده

راهدارمدی نخسترکل رتبه دارای استانهای به نسبت فارس تلفات تعداد شدن محدود به اشاره با فارس استان جادهای نقل و حمل و سالی در 98گفت:

ساخته فارس استان از که باشیم غولی شکستن شاهد تا کنیم محدودتر را آمار این بتوانیم رسانهها کمک با است امید که یافت کاهش تلفات تعداد اختالف

است.شده

وجود به اشاره با کرد:170سیاهپور بیان فارس، در تصادف دارای و پرتصادف و42نقطه شده برطرف آن پیشرفت32نقطه که است اقدام دست در نقطه

است.مناقصهدستدرمابقیودارنددرصدی90تا40یکیزفی

ایمنسا و زودبازده اقدامات نقاط این تمام در اینکه بیان با استزوی شده انجام جادهای،ی حضور و تجارب با نیز استان پلیس کرد: نقطه87خاطرنشان

یم.ردااقدامدستدرنقطه24وکردهایمبرطرفکامالرانقطه28کهکردهاعالمخیزحادثهنقاطعنوانبهرانقاطاینبرعالوه

راهدارمدی دیگرکل بخش در فارس جادهای نقل و حمل و مهمتری عنوان به انسان و نقلیه وسیله راه، چون عواملی، به خود سخنان از بروزری عوامل ین

داد.قرارمدنظربایدموارداینکناردررابیمارستانبهرسیدنتاصحنهسرازتصادفوآموزشموضوعدوالبتهکرد:عنوانواشارهتصادف

تص با ازرسیاهپور بیش که موضوع این بر است67یح انسانی عامل تنها تصادف علت اعتبادرصد وضعیت گذشته سال طول در ورگفت: نداشتیم خوبی ی

کرد.ایجاداعتبارکنندگانتامینبرایمحدودیتکهداشتوجودمتعددیمشکالت

ط اجرای از اینکهروی بیان با و اشاره هم هستیم تصادف دارای یا تصادف پر نقاط شاهد که محورهایی در پایلوت صورت به تصادفات کاهنده حهای

ب پل به میدان بابا مانند تصرمسیرهایی میشود، دنبال سی آی جی سامانه در که است محورها این جمله از خرامه سمت به شیراز و تعدادیریم کرد: یح

شهرسا و راه وزارت حوزه در مهم این که است شده ایجاد دوم باند در تصادف دارای و تصادف پر نقاط استزاز مدیی دررگفت: نقاط این در را سرعت یت

دادهایم.قرارکاردستور

وجود به اشاره با کرد:136سیاهپور عنوان فارس، محورهای در تخلف ثبت و45سامانه تست حال در و شده نصب تاکنون گذشته سال از جدید سامانه

است.اقدامدستدردیگرسامانه20مناقصههمچنینواستقانوناعمالبراییرگذاربا

خب سردبیر سوال به پاسخ در هستیم؟رگزاروی مواجه تصادف دارای و پرتصادف محورهای در پلیس پایگاه کمبود با نمیکنید تصور اینکه بر مبنی تسنیم ی

میدهد.جوابپرتصادفجادههایدرپلیسپایگاهایجادازبیشیرمحوگشتمعتقدمافزود:

راهدارمدی دررکل اینکه بیان با همچنین فارس جادهای نقل و حمل و جای مردادماه نخست هفته وریک میلیون شش استان600ی، محورهای در تردد هزار

است.شدهثبتتخلفهزار30تا28تردد،تعداداینبرایکهشدهثبت

است.شدهبرآورد78کشوردرکهاستبوده84فارسدرسرعتمتوسطگفت:سیاهپور
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دیگ سوال به پاسخ در موردروی در تسنیم خبرنگار از هری برای گذشته در کرد: بیان استان، در راهی بین خدمات مجتمع مجتمع20کمبود یک کیلومتر

م سازمان که العملی دستور براساس اما میشد، ایجاد رفاهی هرزکرخدمات صورت به آزادراه در گذشته سال از جدید جانماییهای کرده، ابالغ کیلومتر20ی

هر اصلی راههای در و مجتمع دو بین خواهیم40فاصله را استانداردها برسیم، مهم این به اگر که دارد وجود رفاهی خدمات مجتمع ایجاد امکان کیلومتر

داشت.

راهدارمدی هماینکرکل اد: ادامه فارس جادهای نقل و حمل و که123ی کردهایم صادر اصولی نامه بهرهبردا52موافقت حال در است.رمجتمع مجتمع33ی

دارد.یکیزفیپیشرفتدرصد80تا40ازواستساختحالدر

برسند.یربهرهبردابهمجتمعهاهمهکهشرطیبهیم،رنداراهیبینرفاهیخدماتمجتمعکمبوداصلیمحورهایدرکرد:خاطرنشانسیاهپور

دیگ بخش در شهروی برون اتوبوس رانندگان فوت کاهش به اشاره با خود سخنان از سالری در گفت: استان، جادههای در تصادف98ی از ناشی فوتی یک

داشتیم.قربانی96،17سالدرکشته11گذشتهسالحالیکهدرداشتیم.اتوبوسرانندگان

دارد...ادامه

)۱۷:۳۰-۹۹/۰۶/۳۱(فارسدرشدگیقرغونزاعآمارکاهشکرد؛اعالمفارسقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرامسالتیرماهپایانبهمنتهیچهارماههطیاستانایندرشدگیقرغونزاعآمارکاهشازفارساستانقانونیپزشکیکلرمدیفارسایسنا/

تازهت براساس گفت: درودچی علیرضا مراکزردکتر به مراجعات میزان آمارها، قانونیین طیپزشکی نزاع دلیل به مدت4استان به نسبت امسال اول ماه

است.داشتهکاهشدرصد15ازبیشگذشتهسالمشابه

از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه مدتپزشکی این در گفت: درودچی مراکز9243فارس، به نزاع موضوع با فارس استان در قانونینفر مراجعهپزشکی استان

کردهاند.

بودهاند.نزنفر2998ومردنفر6245فارس،قانونیپزشکیمراکزبهنزاعدلیلبهمراجعانکلازگفت:فارسقانونیپزشکیکلرمدی

گذشته سال مشابه مدت به نسبت آمار این اینکه بیان با قانونی،15درودچی پزشکی سازمان توسط شده ارایه آمار طبق گفت: است، داشته کاهش درصد

دارد.قرارششمرتبهدرغربی،آذربایجانواصفهانشرقی،آذربایجانرضوی،خراسانتهران،استانهایازپسنزاعدلیلبهمراجعانتعداددرامسالفارس

فارسدرشدگیقرغدرصدی20کاهش

مراکز به شده ارجاع قربانیان اجساد به مربوط آمار براساس گفت: همچنین قانونیوی طیپزشکی فارس، شاهد4استان امسال، تیر پایان به منتهی ماه

بودهایم.شدگیقرغبراثرگرمموارددرصدی20کاهش

فوت علت مدت این در گفت: مراکز48درودچی به شده ارجاع اجساد قانونیمورد غپزشکی کهرفارس، بوده شدگی و39ق مرد افراد این از نزنفر9نفر

بودهاند.

قانونیکلرمدی کشوپزشکی آمار براساس که شد یادآور غرفارس از ناشی شدگان فوت تعداد در امسال اول چهارماه در فارس استانری، از بعد شدگی ق

دارد.قراردومرتبهدرخوزستان،

پیامانتهای

فیلم+میشوندقربانیجادههادرکهجانهاییتسنیم:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KIGBXUV3


فارسپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

میتازدبیامانکشوراستانینرپهناورتجادههایدرگرموقتیمیدهند؛جانبلوچستانوسیستانجادههایدرنفر3روزانه
)۱۱:۰۲-۹۹/۰۶/۳۱(بلوچستان)وسیستان(

عوامل که دهند می دست از را خود جان بلوچستان و سیستان های جاده در نفر هزار از بیش طرفه،زساالنه دو های جاده رانندگان، سوی از غیرمجاز سبقت و سرعت جمله از یادی
است.داشتهیادیزنقشآمارایندریتیزترانخودروهایشماربیترددوخیزحادثهنقاط

م های جاده نام با را بلوچستان و سیستان های جاده ، عصرهامون از نقل به ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش شناسیم،ربه می حداقلزگ جان ساالنه یرا

زنند.مییادیزکودکانپیشانیبررایتیمبرچسبوکنندمیپرسترسبیرایادیزهایخانوادهگیرند،میرانفرهزار

ترانزعوامل و سنگین خودروهای تردد به توان می جمله از که دارد نقش بلوچستان و سیستان های جاده در تصادفات بروز در هایزیادی جاده در یتی

کرد.اشارهرانندگانازبرخیسویازترافیکیقوانینرعایتعدموطرفهدوهایجادهگراه،ربزازاستاناندکسهماستان،

م آمار کاهش سبب کرونا شیوع حال این است،ربا شده استان های جاده در شهزگ برون ترددهای وریرا سیستان مرزهای شدن بسته دلیل به و شده کم ی

است.داشتهنزولیسیرسنگینخودروهایتوسطاستانایندوطرفهوعرضکمهایجادهدریتزترانبلوچستان

رانندگانبرخیسویازترافیکفرهنگگرفتننادیده

شی باغ سرغالمرضا مدیرین، پیشگیرپرست دادگستریت جرم وقوع از مصادیقری از یکی گفت: ما خبرنگار به خصوص این در بلوچستان و سیستان کل ی

اجتماعی بهداشت حوزه و ترافیکی کارشناسان همه تایید به که بوده رانندگی سوانح و تصادفات بروز بلوچستان و سیستان در قضایی محاکم به واصل پرتکرار

است.یرپیشگیقابلتصادفآسیبکهداردوجودراسخاعتقاداین

د با کرد: اظهار بهروی در اهتمام رانندگی، زمینه در کاذب نفس به اعتماد از اجتناب مجاز، فواصل و ترافیکی قوانین رعایت و رانندگی محیط از صحیح ک

دورگیرکا برای رانندگان دیگر به اتکا عدم ایمنی، کمربند از تری تصادفات، از برأی توان می گرفتن سبقت یا توقف برای نیاز مورد و صحیح محاسبه بر کید

شد.فائقترافیکیسوانحاینازعمدهایبخش

شی هرباغ جادهای تصادفات کرد: خاطرنشان فیزین ناپذیر انکار آثار اقتصادی، سنگین خسارات اجتماعی، گزاف جوامعزینههای افراد، روی بر روانی و یکی

کند.میتهدیدراایمنیوسالمتودارد

ضرو مسئول، مقام این گفته برنامهربه و بهبود با تا است نگهدازیری و ساخت تری، استاندارد، های راه ایجادأی در تالش و ترافیکی مهارتهای ارتقای بر کید

کاست.آماراینازاستانجادههایوضعیتوجدیدخودروهایبینتناسب

تصادفاتویرشهبرونسفرهایکاهش

شی مرباغ به منجر تصادفات آمار افزود: طورین به و مرگ برونشهرکلی مواصالتی محورهای میرهای و جارگ سال نخست ماهه پنج در سالری به نسبت ی

است.یافتهکاهشیرمعنادانحوبهگذشته

مدیرس پیشگیرپرست دادگستریت جرم وقوع از سفرهایری کاهش واسطه به آمار نزولی روند این از بخشی داد: ادامه بلوچستان و سیستان کل ی

است.بودهپاکستانمرزانسدادوکروناویروسگسترشی،ربرونشه
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ضرو کرد: اظهار جاروی سال دوم نیمه در است هوشمندساری با تصویزی پایش سامانههای توسعه استان، جادههای تری تصادفأی، پر نقاط اصالح بر کید

بخشیم.استمرارراکاهشرونداینرانندگیمهارتهایاخذآموزشهاییزنهادینهساوخودروهاکیفیتارتقاییرپیگیجادهای،

استاندرفوتیتصادفاتدرصدی37کاهش

کل اداره انفورماتیک و آمار مسئول نیا، هادی قانونیرضا وپزشکی هزار گذشته سال در کرد: بیان ما خبرنگار به خصوص این در بلوچستان و 35سیستان

است.شدهاعالمنفر74وهزاربابرابر97سالدرآماراینکهشدگزارشاستانترافیکیسوانحدرکشته

م میزان آمارها، اساس بر کرد: بیان سالروی در ترافیکی سوانح در میر و جا98گ سال در اما است، داشته کاهش آن قبل ما سال به کاهشرنسبت با ی

هستیم.مواجهمجروحاندرصدی21ومتوفیاندرصدی33

دهد.مینشانرادرصدی31کاهشنیزحرجبهمنجرتصادفاتدرودرصدی37کاهشفوتیتصادفاتدرامسالهمچنینکرد:اظهارمسئولمقاماین

استاندرپرتصادفنقطه92شناسایی

باق راهدارتیمور معاون گفت:ری، ما خبرنگار به خصوص این در هم بلوچستان و سیستان جادهای نقل و حمل و شناسایی92ی استان در پرتصادف نقطه

دارد.قراربلوچستانوسیستانجنوبدرنقطه27وشمالدرنقطه65کهشده

استان شمال در تعداد این از کرد: بیان و22وی شده اجرایی کامل صورت به استان29نقطه جنوب در همچنین و هستند اجرا درحال نیز نقطه27نقطه

است.اجرادرحالنیزنقطهپنجوشدهنقصترمیمنقطهپنجتعداداینازکهشدهشناسایی

تصوی پایش های سامانه حوزههای در همچنین داد: ادامه مسئول مقام حاضر51یراین حال در که بوده کل اداره این مدنظر است29سامانه فعال سامانه

رسد.مییربهرهبردابهپاییزپایانتاسامانه22و

هامونعصریرخبپایگاهدیگر:منابع

نیستبخشرضایتتصادفاتآمارکاهشاست/کردهبیشتررایرشهدرونترافیککرونااصفهان:استانراهورپلیسرئیس
)۱۲:۱۲-۹۹/۰۶/۳۱((اصفهان)

شه بین سفرهای روی بر شاید کرونا شیوع گفت: اصفهان استان راهور پلیس رئیس کمتررایسنا/اصفهان مردم چون شده، بیشتر حتی شهر داخل ترددهای ولی باشد، گذاشته تاثیر ی
م هسته در ظهرها از بعد ویژه به و ساعات بیشتر در خاطر همین به کنند، می استفاده شخصی موتورسیکلت و خودرو از بیشتر و کنند می استفاده عمومی نقل و حمل شهرزکراز ی

یم.رداترافیکوشدیدتراکم

شه حوزه در اینکه بیان با ایسنا، با گو و گفت در محمدی محمدرضا حوزهرسرهنگ در کرد: اظهار نیست، بخش رضایت اما بوده، کاهشی تصادفات آمار ی

شه رانندگیردرون تصادفات باختگان جان تعداد دارد.7ی کاهشی روند ها خسارت میزان و افزایشی روند ها جرحی تعداد که درحالی داشته، کاهش درصد

ج خسارت، میزان مجموع شهردر درون تصادفات از ناشی فوت و دارح نیاز و نیست بخشی رضایت عدد اما دارد، کاهشی روند همکاری شهروندان یریم

کنند.یربیشت

یرشهدرونتصادفاتجانباختگاندرصد80پیاده؛عابرانوموتورسواران

شه درون تصادفات در اینکه بیان با نداروی خوبی وضعیت پیاده عابران و موتورسواران ویژه به ازری بیش گفت: تصادفات80یم، در ما جانباختگان درصد

هستند.پیادهعابرانوموتورسوارانیرشهدرون

بلوچستان)و(سیستاندمیتازبیامانکشوراستانینپهناورترجادههایدرگمروقتیدانا:|خبرخبرادامهادامه
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شه درون حوزه در ما اصلی مشکل اینکه بیان با محمدی تصرسرهنگ هستند، پیاده عابران و موتورسواران برایری قانونی ابزار که است درحالی این کرد: یح

ندا متخلف پیاده عابران با همینربرخورد به است، خودروها برای فقط قانون کنند می احساس و دانند نمی قوانین به مقید را خودشان نیز موتورسواران یم.

است.مشکلهمآنهابابرخوردوهستندیزرگقانونبرخیمتاسفانهروند.میممنوعورودمحدودهوهاگراهربزدرکنند،میترددایمنیکالهبدونخاطر

سا فرهنگ ضرورت بر تاکید با لحظهزوی هر و هست همیشه خطر که برسند باور این به باید شهروندان گفت: موتورسواران، های آسیب کاهش برای ی

بیفتد.همآنهابرایافتادهتصادفاتشدگانفوتازیربسیابرایکهاتفاقیاستممکن

شخصیوسایلترددافزایشوعمومینقلوحملازاستفادهکاهش

شه درون مشکالت خاطر همین به و دارند تردد شهر سطح در پیاده عابران و موتورسواران بیشتر اینکه بیان با استان راهور پلیس است،ررئیس بیشتر ی

شه بین سفرهای روی بر شاید کرونا شیوع کمتررگفت: عمومی نقل و حمل از مردم چون شده، بیشتر حتی شهر داخل ترددهای ولی باشد، گذاشته تاثیر ی

م هسته در ظهرها از بعد ویژه به ساعات بیشتر در خاطر همین به کنند، می استفاده شخصی موتورسیکلت و خودرو از بیشتر و کنند می شهرزکراستفاده ی

یم.رداترافیکوشدیدتراکم

بیشت داد: توضیح هستیم، پذیر آسیب پیاده عابر و موتورسیکلت حوزه دو در براینکه تاکید با ازروی ناشی جلو به توجه عدم خاطر به تصادفات علت ین

فک های دغدغه تواند می اقتصادی بد شرایط حتی و است پرتی حواس و حوصلگی بی آلودگی، خواب باعثرخستگی، و کند ایجاد رانندگان برای ذهنی و ی

شود.حوادثبروزوتوجهیبی

هست، حواسش راننده نکنند فکر هم پیاده عابران و موتورسواران افزود: باشد، رانندگی به رانندگان حواس دانگ شش باید براینکه تاکید با محمدی سرهنگ

باشند.خودشانمراقبخودشانبنابرایندارد،وجودآنهابرایفوتوجدیآسیباحتمالنباشندچهوباشندمقصرچهشود،ایجادبرخوردینوعهرچون

از بیش اینکه به اشاره با استان راهور پلیس بین80رئیس نیز موتورسواران و باال سنین در شهر سطح رانندگی حوادث در دیده آسیب پیاده عابران 18درصد

باشند.خودسالمتمراقببیشترتابدهندتذکرگترهاربزبهوآموزشجوانانبههاخانوادهیمرامیدواگفت:هستند،سال25تا

ترافیکیحوادثباختگانجاندرصدی18کاهش

مدی سلیمانپور، قانونیکلرعلی جاپزشکی سال ماهه پنج در تصادفات تلفات آمار کاهش از ایسنا، با گو و گفت در اصفهان وراستان داد خبر استان در ی

شدند.دادهارجاعاستانقانونیپزشکیکلادارهبهدادنددستازراخودجانترافیکیحوادثدرکهنفر398امسالماههپنجدرگفت:

کاهش به اشاره با در18.1وی استان ترافیکی حوادث باختگان جان تعداد با5درصدی قبل سال مشابه مدت با مقایسه در و امسال فوتی،486ماهه نفر

بودند.مردنفر324ونزنفر74امسالترافیکیحوادثتلفاتمجموعازافزود:

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی کرد: اعالم شهراستان برون های جاده به مربوط ترافیکی حوادث تلفات بارین آن247ی از پس و درون146نفر مسیرهای در نفر

است.شدهگزارشمواردسایرنفر5ویرشه

جا سال اول ماهه پنج در اینکه بیان با و8یرسلیمانپور کل962هزار اداره به رانندگی حوادث قانونیمصدوم کردند،پزشکی مراجعه تابعه مراکز و استان

است.داشتهکاهشدرصد26.2قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکههستندمردنفر755وهزار6ونزنفر207وهزار2تعداداینازگفت:

پیامانتهای
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)۱۳:۲۰-۹۹/۰۶/۳۱(کجاست!؟معابرقمینرخیزتحادثهکرد:حرمطقماستانراهورپلیسپرسترس

کرد.اعالمراقممعابرینرخیزتحادثهاستان،ترافیکلرکنتکزرموقایعثبتسیستمدرشدهثبتاطالعاتوآماربراساسقماستانراهورپلیسپرسترس

خبرقم رسانی اطالع پایگاه گزارش استاندا(به کرامت سالن در که استان تصادفات راهبردی شورای جلسه در امروز ظهر صدفی غالمرضا سرهنگ ، یرقمنا)

استانرب تصادفات کل مجموع در داشت: اظهار قم استان تصادفات وضعیت از ششماهه گزارش ارائه با شد، جرحی59گزار تصادفات و کاهشیافته درصد

است.بودهدرصد60خسارتیودرصد23

گذشته سال در درحالیکه افزود: قم شهر در فوت به منجر تصادفات در موتورسیکلتها نقش به اشاره با موتورسیکلت47وی را فوت به منجر تصادف درصد

در اما داده امسال5تشکیل نخست پیاده59ماهه عابران بحث در گذشته سال است، افزایشیافته آمار امسال37درصد ولی در34درصد و کاهش درصد

یم.ردانسبیکاهشدرصد16خودروتصادفاتبحث

س گفته آمارربه بحث در که کاهشیافته هم فوتیها تعداد قم، استان راهور پلیس قانونیپرست گذشتهپزشکی سال مدت به افزایشیافته10نسبت نفر

مطمئنه سرعت از تخطی بحث در و پشتبند تقدم حق نکردن رعایت و جلو به توجه عدم فوت به منجر تصادفات علت که شامل19است را تصادفات درصد

میشود.

قمشهرسطحدرپرخطربلوارهاییوایستگاهها

بیشترس به اشاره با قم استان راهور پلیس حوادثرپرست بیشترین محالتی ایستگاه در کرد: ابراز قم شهر سطح بلوارهای و پلیس ایستگاههای در ینرخداده

است.افتادهاتفاقایستگاهایندررافوتبهمنجرتصادفدرصد700پردیسانایستگاهدربهویژههستیم،شاهدراحادثه

بیشت داد: ادامه شهروی اگر که بوده الغدیر بلوار در تصادف کنیمرین اضافه را فوتی7یور از فوتی43نفر تصادفات در است، افتاده اتفاق الغدیر بلوار در نفرها

میروند.شماربهاستانپرحادثهبلوارهایازفوتینفر3باکدامرهخرداد15ویرکبیبلواروخلیجفارسوامامیادگارالغدیر،بلواروقوعمحلاساسبر

سال پنجماهه در متوفیان فوت کرد: خاطرنشان صحنه99صدفی بیمارستان20در در و جنسیت80درصد نظر از داشتیم فوتی و40درصد آقا خانم4نفر نفر

بودند.

رانندگانسویازحادثهخیزتخلفاتافزایش

دررس رانندگان سوی از ثبتشده تخلفات میزان به اشاره با قم استان راهور پلیس در5پرست رانندگی تخلفات گفت: امسال نخست نخست5ماهه ماهه

صوتی آلودگی با رانندگی تخلفات بحث در چراغقرمز26سال از عبور ح104درصد، عدم خطوطردرصد، بین ح24کت و پیادهروردرصد در درصد309کت

است.افزایشیافتهدرصد93ورودممنوعهمچنین
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چشمگی افزایش با هم حادثهخیز تخلفات وی، گفته شهرربه درودن در سنگین وسایل توقف و عبور زمینه در و است بوده روبهرو ثبتشده28ی تخلف درصد

است.داشتهکاهشدرصد6کهبودهغیرمجازسرعتروبهروستکاهشباکهآیتمیتنهاوافزایشیافتهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکه

اتخاذشده تدابیر به توجه با موتورسیکلت زمینه در اما بوده روبرو کاهش با خودرو توقیف کرونا بحران به توجه با درحالیکه کرد: عنوان درصد15صدفی

است.افزایشیافتهفقره43پرخطرخودرورانندگانگواهینامهثبتوتوقیفداشتیم،افزایش

مجا آموزش به اقدام تصادفات کاهش برای راهور پلیس است؛ بهرهگیزگفتنی و مهدهایری در ترافیک آموزش همچنین و صداوسیما و رسانهها ظرفیت از ی

است.کردهکودک

تسنیممنبع:

)۱۸:۳۱-۹۹/۰۶/۳۱(شدندمعرفیتهراناستانرجاییشهیدجشنوارهدومینوبیستیدگانزگرب

شدند.معرفیجشنوارهاینیدگانزگربوآغازدوشنبهامروز،14ساعتازتهراناستانرجاییشهیدجشنوارهدومینوبیست

خب خبرنگار گزارش صبورگزاربه حسین ؛ سیما و صدا شری مدیرعامل توری، بزکت نیروی بزریع تهران برق عنوان به گروهزگرگ توسعهزیده و یرساختزیربنایی

شدند.شناختهقدردانیشایستهگروهایندرنیزکردیآرشوانتخاباستان

مدی دهنادی، برفرزانه عنوان به تهران استان دارایی و اقتصادی امور مدیزگرکل محمودی، سعید و انتخاب قضایی و عمومی گروه محیطریده حفاظت کل

کردند.خودانازراقدردانیشایستهعنوانگروهایندرنیزتهراناستانیستز

طاهزگرب محمودرضا نیز خدماتی و تولیدی گروه مدیریده نوری محمدرضا و بوده تهران استان استاندارد دررکل تهران استان و شهر مالیاتی امور رییس ی،

است.قدردانیشایستهعنوانصاحبگروهاین

داد.اختصاصخودبهرااجتماعیرفاهوسالمتگروهیدهزگربعنواننیزاستاناجتماعیرفاهوکارتعاون،کلرمدییررضاییبختیاپروانه

مدی صیدلو، برمحمد عنوان به نیز تهران استان شهرستانهای آموزشوپرورش فوالدوندزگرکل عبدالرضا و انتخاب فرهنگی و پژوهشی آموزشی، گروه یده

شد.شناختهقدردانیشایستهتهرانشهرپرورشوآموزشکلرمدی

مدی الغیب، حیات سرحشمتاهلل محمودی محمود و تهران استان تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها مشترکل صورت به نیز استان روستایی تعاون کرپرست

رسیدند.اختصاصیوعمومیشاخصهایدریدهزگربعنوانبه

ش مدیرعامل پرنیان شهرصابر برکت عنوان به نیز تهران استان صنعتی تولیدزگرکهای جهش رویکرد با استان توسعه برنامههای اهداف تحقق محور یده

شد.انتخاب

ک درمانیرعباسعلی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رییس کوهپایهای جلیل تهران، درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رییس یمی

کردند.خودانازرایدهزگربعنوانکرونا؛یربیمایترمدیمحوردرنیزبهشتیشهیددرمانیوبهداشتیخدماتوپزشکیعلومزالیعلیرضاوایران

مدی فروزش، قانونیکلرمهدی حسینپزشکی مدیزاستان، مدیرینالصالحین مرتضوی عبداهلل استان، احوال ثبت ایثارکل امور و شهید بنیاد گرانرکل

شدند.انتخابیرادانظاماصالحمحوریدگانزگربعنوانبههمتهراناستانغرباجتماعیتامینکلرمدیگنجهیرامیحسینواستانشهرستانهای

هستند.مقاومتیاقتصادمحوریدگانزگربتهران؛استانتجارتومعدنصنعت،کلرمدیصادقی»«یداهللویزکشاورجهادکلرمدییرذوالفقایمرک

کجاست!؟معابرقمینخیزترحادثهد:کرحمطرقماستاناهوررپلیسستپرسرنا:قم|خبرخبرادامهادامه
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مدی حسینی عنوانرسیدمحمد به تهران دانشگاه رییس احمدآبادی نیلی محمود حاکمیتی؛ سازمانهای با تعامل محور در هم تهران استان سالمت بیمه کل

شدند.انتخابالکترونیکیآموزشهایمحوردریدهزگرب

مدی توسعه معاون گفته اداربه نظام اصالح محور با بیشتر عمومی شاخص در دستگاهها عملکرد امسال تهران، استاندار انسانی منابع و وریت برنامه10ی

گرفت.قراریابیزارموردداشتند،دستگاههاخودکهاهدافیاختصاصیبحثدروشدرصدابالغی

)۰۸:۳۵-۹۹/۰۷/۰۱(استبرخوردارروستاییراهکیلومتر۲۱۱وهزارچهاراززنجان

مدی - ایرنا - راهدارزنجان هزارورکل چهار از استان این گفت: زنجان استان جادهای نقل و حمل و که۲۱۱ی است برخوردار روستایی راه روستایی۲/۷کیلومتر راههای مجموع درصد
میشود.شاملراکشور

اکب علی اینکهرعبدالحسین بیان با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز هزاروی، پنج از بیش استان این ارتباطی راههای طول حاضر حال کیلومتر۸۰۰در

افزود: ق۲۰۰است، آزادراه، استان این ارتباطی های راه از بز۱۱۴یبرکیلومتر ورکیلومتر هزار یک از بیش فرعی و اصلی های راه نیز۳۰۰گراه، مابقی و کیلومتر

است.روستاییراه

پنج در داشت: اظهار و کرد اشاره زنجان ای جاده تصادفات وقوع به امسالوی که۵۳ماهه افتاد اتفاق استان این ارتباطی مسیرهای در فوتی تصادف فقره

دهد.مینشانافزایشدرصدهشتمیزانبه)۹۸(پارسالمشابهمدتبامقایسهدر

اکب آماررعلی اساس بر افزود: قانونیی، رانندگیپزشکی حوادث از ناشی متوفیان تعداد شده یاد مدت طی در۱۰۸در کشته تعداد این متاسفانه که بود نفر

داشت.رشددرصد۸پارسالمشابهمدتبامقایسه

ماه سه داد: ادامه امسالوی آمارنخست قانونیطبق ماه۲۷حدودپزشکی چهار و داشتم را ها فوتی افزایش بهرسالجادرصد که۱۷ی رسید دردرصد

شدیم.مواجهپارسالماهپنجبهنسبتمتوفیاندرصدیهشت۸کاهشباماهپنجمدتطیمجموع

اکب اینکهرعلی بیان با شهی در فوت به منجر تصادفات جارآمار ماه امسالریور نخست ماهه پنج در که استان این های کشته آمار به دارد کاهشی روند نیز ی

و کرد اشاره ارتباطی مختلف مسیرهای بیشتدر مسیرهایرافزود: در فوت به منجر تصادفات افزایشین که است افتاده اتفاق خدابنده شهرستان ۶۹ارتباطی

داشت زنجاندرصدی ابهر۱/۴۷و افزایش، خرمدره۱۷/۴درصد افزایش، تصادف۴۲درصد متوفیان افزایش فاقد نیز طارم شهرستان و داشت کاهش درصد

بود.ایجاده

نیوزتینیرخبپایگاهدیگر:منابع

شدندفیمعرانتهراستانجاییرشهیدهجشنواردومینوبیستگاندیگزبرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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