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ستادیاخبار

)۱۲:۵۶-۹۹/۰۸/۲۶(زندمیخسارتکشوربهدالرمیلیارد۶ساالنهرانندگیحوادثبهداشت:وزارتحوادثازیرپیشگیادارهرئیس

پیشگی اداره رئیس ایرنا- مرتهران- عامل سومین رانندگی حوادث گفت: پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت حوادث و سوانح از مری آمار اولین و کشور در ورگ کودکان در گ
زندومیخسارتکشوربهدالرمیلیارد۶حدودنفرهزار۱۷حدودگرمباساالنهواستجوانان

خب نشست در دوشنبه روز مغیثی علیرضا ایرنا، خبرنگار گزارش بهداشتربه وزارت از آنالین می علت هشتیمن ترافیکی حوادث ازرافزود: بعد و دنیا در گ

م عامل سومین سرطان و قلبی است،رحوادث ایران در سال۱۶گ از و پیش ترافیکی۲۰۱۱سال حوادث میزان بود قرار جهانی بهداشت سازمان اعالم اساس بر

دهه یک کاهش۵۰طی برنامه بنابراین نرسیدیم هدف این به دنیا در که شود کم م۵۰درصد دههردرصدی یک دنیا همه در ترافیکی حوادث از ناشی های گ

برسد.۲۰۱۱سالمیزاندرصد۵۰بهحوادثاینگرممیزان۲۰۳۰سالتابایدوشدتمدیدهمدیگر

م میزان درباره ایرنا پرسش به پاسخ در مروی عامل سومین ایران در ترافیکی حوادث گفت: ترافیکی حوادث از ناشی حدودرگ ساالنه است، درآمد۴گ درصد

معادل و کشور ملی سازمان۶ناخالص اعالم اساس بر گذشته سال کند، می وارد خسارت کشور به دالر قانونیمیلیارد و۱۶پزشکی ازرم۹۴۶هزار ناشی گ

در و داشتیم ترافیکی هم۶حوادث امسال سالرم۷۸۹۱ماهه به نسبت که است شده ثبت کشور در حوادث این از ناشی داشته۱۶حدود۹۸گ کاهش درصد

کروناست.اپیدمیازبعدترددکاهشآنعلتو

حدود موجود آمار اساس بر البته است، ایمن راه رانندگی حوادث کاهش برای جهانی بهداشت سازمان شعار گفت: علت۲۰مغیثی به ترافیکی حوادث درصد

است. ناایمن طوراههای به باالست سرعت حوادث این اصلی سرعترعامل کاهش درصد یک هر که یک۴ی هر و کند می بیشتر را تصادف خطر درصد

شود.میبرابر۴پیادهعابریکیاتصادفخطرکند،پیداافزایشخودروسرعتساعت،درکیلومتر۶۵ازکهسرعتکیلومتر

پیشگی اداره تاررئیس جوانان و کودکان سنی گروه در افزود: حوادث از مهمت۲۹ی ترافیکی حوادث مرسال، علت است.رین صندلیگ در کودکان اگر آمار طبق

باشند م۶۰مخصوص احتمال داردرصد قانون ایمنی کمربند برای شود. می کم شدید تصادفات در اولرگ دهه که راهها ایمنی دهه مثبت اثرات از یکی یم،

است.تصادفاتکاهشبرایمنیکمربندتاثیراست

دارد...ادامه

داوبپرس،رعصسالمت،یرگزارخبنیوز،امروزسرمدنیوز،گردان،تجارتیرخبپایگاهمیزان/یا،رآسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۲۶-۹۹/۰۸/۲۶(دهدمیافزایشبرابر۲۳تا۴راتصادفخطرموبایلبهداشت:وزارتحوادثازیرپیشگیادارهرئیس

پیشگی اداره رئیس - ایرنا - همزمانرتهران اگر میدهد. افزایش برابر چهار را تصادف خطر همراه تلفن از استفاده گفت: پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت حوادث و سوانح از ی
مییابد.کاهشخطربهیعرسواکنشتواندرصد۵۰تلفنباصحبتهنگامومیشودبرابر۲۳خطراینکنیمتایپمتنرانندگیبا
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خب نشست در دوشنبه روز مغیثی علیرضا ایرنا، خبرنگار گزارش بهداشتربه وزارت از آنالین مافزود:ی عامل سومین رانندگی آماررحوادث اولین و کشور در گ

زند.میخسارتکشوربهدالرمیلیارد۶حدودنفرهزار۱۷حدودگرمباساالنهواستجوانانوکودکاندرگرم

م علت هشتیمن ترافیکی حوادث گفت: مروی عامل سومین سرطان و قلبی حوادث از بعد و دنیا در است،رگ ایران در سال۱۶گ از و پیش بر۲۰۱۱سال

دهه یک طی ترافیکی حوادث میزان بود قرار جهانی بهداشت سازمان اعالم کاهش۵۰اساس برنامه بنابراین نرسیدیم هدف این به دنیا در که شود کم درصد

م۵۰ سالردرصدی تا باید و شد تمدید هم دیگر دهه یک دنیا همه در ترافیکی حوادث از ناشی های م۲۰۳۰گ بهرمیزان حوادث این سال۵۰گ میزان درصد

برسد.۲۰۱۱

زندمیخسارتکشوربهدالرمیلیارد۶سالهرتصادفات

م میزان درباره ایرنا پرسش به پاسخ در مروی عامل سومین ایران در ترافیکی حوادث گفت: ترافیکی حوادث از ناشی حدودرگ ساالنه است، درآمد۴گ درصد

معادل و کشور ملی سازمان۶ناخالص اعالم اساس بر گذشته سال کند، می وارد خسارت کشور به دالر قانونیمیلیارد و۱۶پزشکی ازرم۹۴۶هزار ناشی گ

در و داشتیم ترافیکی هم۶حوادث امسال سالرم۷۸۹۱ماهه به نسبت که است شده ثبت کشور در حوادث این از ناشی داشته۱۶حدود۹۸گ کاهش درصد

کروناست.اپیدمیازبعدترددکاهشآنعلتو

حدود موجود آمار اساس بر البته است، ایمن راه رانندگی حوادث کاهش برای جهانی بهداشت سازمان شعار گفت: علت۲۰مغیثی به ترافیکی حوادث درصد

است. ناایمن طوراههای به باالست سرعت حوادث این اصلی سرعترعامل کاهش درصد یک هر که یک۴ی هر و کند می بیشتر را تصادف خطر درصد

شود.میبرابر۴پیادهعابریکیاتصادفخطرکند،پیداافزایشخودروسرعتساعت،درکیلومتر۶۵ازکهسرعتکیلومتر

پیشگی اداره تاررئیس جوانان و کودکان سنی گروه در افزود: حوادث از مهمت۲۹ی ترافیکی حوادث مرسال، علت است.رین صندلیگ در کودکان اگر آمار طبق

باشند م۶۰مخصوص احتمال داردرصد قانون ایمنی کمربند برای شود. می کم شدید تصادفات در اولرگ دهه که راهها ایمنی دهه مثبت اثرات از یکی یم،

است.تصادفاتکاهشبرایمنیکمربندتاثیراست

رانندگیتصادفاتدرآوراننانگرم

بیشت گفت: بسیاروی هستند، جامعه ضعیف و درآمد کم افراد ایران در ترافیکی حوادث قربانیان خانوادهرین آور نان تنها و خانواده آور نان مردان آنان از ی

دهد.میقرارشدیدتاثیرتختراخانوادهیکاعضایتکتکسرنوشتآنهامصدومیتحتییاگرموهستند

افزود: حدود۵۵وی که وجودی با با همچنین هستند، موتورسیکلت یا دوچرخه راکبان یا پیاده عابران ترافیکی حوادث قربانیان درصد۲۵تا۲۰درصد

دهد.میخرروستاییهایجادهدررانندگیحوادثگرمدرصد۴۰حدوداماهستندروستاهاساکنکشورجمعیت

افزایش حال در کشور در نیز حوادث این قربانیان سن پیاده، عابران بین از رانندگی حوادث قربانیان آمار افزایش و جامعه سن تغییر به توجه با گفت: مغیثی

نسبی کاهش وجود با صورت هر در دراست. جهانی بهداشت سازمان شده تعیین اهداف به گذشته دهه یک در نتوانستیم رانندگی حوادث قربانیان آمار

دهیم.ادامهکشوردرراترافیکیحوادثکاهشبرنامهدیگردههیکبایدوبرسیمقربانیاندرصد۵۰کاهش

بیما افزود: واگیرروی غیر های م۸۱ی مردرصد عمده و زنند می رقم را کشور بیمارگ چهار از ناشی کشور های ترافیکیرگ حوادث است. واگیر غیر سومینی

م این خودروهارعلت باشد، ایمن راه اگر و کمتگهاست سرعت با رانندگی و باشد میرایمن کم حوادث این میزان باشد ایمن نا جاده اگر حتی کنند رانندگی ی

باشد.رانندگیحوادثکاهشمهمعواملازیکیتواندمیخودروهاکرتحسرعتکاهشبنابراینشود

پیشگی اداره آماررئیس افزود: بهداشت وزارت حوادث از نداری ایمن نا خودروهای همین و ناایمن های جاده و خیز حادثه نقاط میزان از مسئوالنری و یم

دهند.پاسخزمینهایندربایدمربوطه

بیما شیوع زمان از گفت: کوویدروی ترافیکی۱۹ی حوادث م۱۶میزان میزان و همردرصد ها مصدومیت میزان و شده کم درصد چهار آن های درصد۲۵گ

دهدمیایشافزابربر۲۳تا۴ارتصادفخطرموبایلبهداشت:تاروزحوادثازیپیشگیرهاداررئیسایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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گردیم.میبرقبلوضعیتبهترددهاافزایشبادوبارهکروناازبعدوخودروهاستترددکاهشامراینعلتامااستداشتهکاهش

پیشگی اداره باشندررئیس مخصوص صندلی در کودکان اگر آمار طبق افزود: بهداشت وزارت حوادث از م۶۰ی احتمال کمردرصد شدید تصادفات در آنها گ

دا قانون ایمنی کمربند برای شود. است.رمی حوادث این کاهش بر ایمنی کمربند تاثیر است برنامه این اول دهه که راهها ایمنی دهه مثبت اثرات از یکی و یم

در تواند می کشور اورژانس سازمان که است حوادث از بعد اورژانس امدادرسانی بهبود ترافیکی، حوادث کاهش در کشور دستاوردهای از یکی افزود: مغیثی

مهمت خودروها سرعت کاهش صورت هر در اما کند رسانی اطالع زمینه مینراین و ترافیکی حوادث کاهش برای درراقدام باید که است آن از ناشی های گ

باشد.نظرمدآیندهدههیک

دا موثر عامل یه تصادف حادثه هر در البته گفت: سالروی تا باید که است این شده تعیین که هدفی جاده مورد در است، جاده و خودرو راننده، شامل که یم

شود.انجاماستانداردوایمنهایجادهدربایدنیزخودروهاتردددرصد۷۵وباشندایمنتاسیستازهراههایهمه۲۰۳۰

غ درباره غرمغیثی موارد آمار گفت: نیز شدگی سازمانرق را شدگی قانونیق غپزشکی کاهش برنامه اما کند می شمالیراعالم استان سه از کشور در شدگی ق

است.کردهپیداگسترشنیزمازندرانوفارساستانهایبه

گفت: نیز سوختگی حوادث درباره ها۴۴وی خانه در بیشتر که هستند سوختگی حوادث در کشور حوادث مصدومان جراحاتردرصد از سوختگی دهد، می خ

دررتاثی بیشتگذار های حمایت آن کاهش که است شخص خود برای و سالمت اجتماعی، سازمانهایرحوزه شده، شروع اقداماتی زمینه این در دارد نیاز ی

شود.تقویتبایداقداماتایناماکنندمییرهمکاهممردمی

کند.نمییرآوجمعراآماراینبهداشتوزارتویمرندااختیاردررامینحوادثآمارگفت:نیزمینحوادثتلفاتومصدومیتآماردربارهمغیثی

نیوزپدالگردان،تجارتخودرو،عصرانتخاب،یرخبپایگاهصبح/ستارهاقتصاد،وهدفصنعت،جهانروزنامهیا/رآسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۴:۳۴-۹۹/۰۸/۲۶(دارند؟همبارابطهایچهترافیکیگهایرموکرونا

پیشگی اداره سالررئیس تا راهها ایمنی برای اقدام ادامه به اشاره با بهداشت، وزارت سوانح و حوادث از کاهش2030ی از حال عین در م25و14، ازردرصدی ناشی مصدومیت و گ
داد.خبرترددهاکاهشتاثیرتحتوکرونادوراندرترافیکیحوادث

خب نشست در مغیثی ویدیرعلیرضا شعاوی ایمن" "راه گفت: خبرنگاران، با جهانیرکنفرانسی بهداشت سازمان که بود دهه16ی و گرفت نظر در قبل 2011سال

م2020تا میلیون پنج کردن معکوس و کاهش آن هدف که شد گرفته نظر در راهها ایمنی برای اقدام دهه نخستین عنوان بود.ربه ترافیکی حوادث از ناشی گ

م علت ورهشتمین میلیون یک ساالنه درحالحاضر افزود: دنیاوی در م350گ مورد تقرهزار روزانه که میکنیم ثبت جهان در جادهای حوادث از ناشی یبارگ

م3700 علت هشتمین ترافیکی حوادث که کرد توجه باید میکنند. فوت ترافیکی حوادث دلیل به جهان در کودکان،رنفر سنی گروه در که دنیاست در گ

م علت نخستین هستند، جامعه مولد که نوجوانان و بیمارجوانان بار اساس این بر است. ضعیفرگ و درآمد کم افراد از عمدتا قربانیان و باالست بسیار ی

به نزدیک هستند. عاب55جامعه یا قربانیان از عابردرصد یا هستند پیاده متاسفانهرین ما جامعه سن به توجه با البته موتورسیکلت. راکبین یا و دوچرخه ین

باشد.یربازنگنیازمندموضوعاینشایدکهمیکنیممشاهدهکشوردرهمسالمندافرادپیادهینرعابدرراترافیکیحوادثازناشیگرمآمار

طی داد: ادامه رسمی10مغیثی آمار طبق گذشته قانونیسال مپزشکی کاهش حدی تا شدیم ورموفق ما نه اما باشیم، داشته را ترافیکی حوادث از ناشی گ

سال تا و شود اضافه راهها ایمنی برای اقدام برنامه به دیگر دهه یک شد قرار و نرسیدیم میرسیدیم، باید که هدفی این به دنیا کاهش2030نه تا یابد ادامه

دهدمیایشافزابربر۲۳تا۴ارتصادفخطرموبایلبهداشت:تاروزحوادثازیپیشگیرهاداررئیسایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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باشیم.داشتهراترافیکیحوادثازناشیدرصدی50

علتربیما4 م80ی از ازردرصد بیش اینکه بیان با کشوروی میر و م80گ بیماردرصد چهار از ناشی کشور ایمنرگ راههای اگر حال گفت: است، غیرواگیر ی

بیما این کنیم، طورایجاد به یابد. کاهش میتواند ازریها استفاده طرفی از و یافته افزایش و... دوچرخه از استفاده بدنی، فعالیت باشد، ایمن راه اگر که ی

بیما تا شود بیشتر عمومی حملونقل گذشتهروسایل دهه در که تالشهایی با ایمن راه که مطمئنم دهد. کاهش را و... عروقی قلبی ، دیابت مانند یهایی

یابد.استمرارمیتواندشد،آغاز

م25و14کاهش مردرصدی بر کرونا تاثیر به اشاره با کرونامغیثی تاثیر تحت ترافیکی حوادث از ناشی مصدومیت و ترافیکی،رگ حوادث از ناشی گهای

م و داشتیم ترافیکی حوادث در کاهشی کرونا، آغاز ابتدای از میزانرگفت: به ترافیکی حوادث از ناشی میزان14گ به حوادث این از ناشی مصدومیت و درصد

ترددهاست.کاهشعلتبهموضوعاینالبتهاست.یافتهکاهشدرصد25

پیشگی اداره پیشگیررئیس برنامه گفت: ایمن، شهر برنامه درباره سوالی به پاسخ در بهداشت وزارت سوانح و حوادث از جامعهری برنامه عنوان با حوادث از ی

برنامه شهرستانها سطح در ایمنتزیرایمن شهر کدام که گفت نمیتوان اکنون البته میکنند. اجرا را برنامه این که هستند شهر چند و شده بایدری و است ین

غفلت مسائل این و ترافیکی حوادث کمپینهای و اطالعرسانی از کرونا در دارد. ادامه حوزه این در رسانی اطالع البته شود. شهرها این از دقیق ارزشیابی یک

نکردیم.

دیگ سوال به پاسخ در شدهرمغیثی انجام محور پنج در اقدامات گذشته دهه طی گفت: ترافیکی، سوانح و حوادث به امدادرسانی و رسیدگی وضعیت درباره ی

برای دستاوردهای10و از یکی است. آن متولی کشور اورژانس سازمان که است حادثه از بعد امدادرسانی محورها این از یکی میشود. تقویت هم آینده سال

است.بودهحوادثایندرامدادرسانیزمانکاهشسال10این

م خطر درصد چهار سرعت، افزایش درصد یک که کرد توجه باید کرد: تاکید ترافیکی، حوادث خطر عوامل درباره عابروی و تصادفات در را افزایشرگ پیاده ین

سرعت با خودرویی اگر کیلومتر65میدهد. پنج این سرعت که است زمانی از بیش عابر شدن فوت شانس برابر چهار کند، تصادف عابر یک با کیلومتر

مطمئنه سرعت از عبور که کرد توجه باید دارد. وجود آمارهایی چنین نیز و... کودک صندلی ایمنی، کمربند ایمنی، کاله مانند خطر عوامل سایر در یابد. کاهش

مهمت و اهدافرنخستین از یکی علت همین به و است ترافیکی حوادث در تصادفات بروز عامل تخطی10ین تعداد هر که است سرعت محدوده آینده، سال

سال در که مطمئنه سرعت سال2011از در میافتاده، دیگ50باید2030اتفاق متعدد عوامل تصادفات در البته یابد. کاهش وردرصد جاده خودرو، مانند ی

دارد.وجودهمرانندهخطاهای

کشوررم16946 در تصادفات آمار مرجع گفت: همچنین گذشتهمغیثی سال در تصادفات از ناشی قانونیگ تقپزشکی گذشته سال در آمار این طبق که یباراست

و16 م946هزار ورمورد هزار هفت هم امسال ماهه شش در که کردیم ثبت ترافیکی تصادفات از ناشی را ازرم891گ را قانونیگ نسبتپزشکی که داشتیم

قبل، سال در مشابه مدت م16به عامل سومین ایران در ترافیکی حوادث که کرد توجه باید است. داشته کاهش ازردرصد متفاوت مطالعات طبق و است گ

است.گذاررتاثیGDPدرصد5اندازهبهترافیکیحوادثاست.درصدششتاپنجحدودیهاربیمابارنظر

ترافیکی تصادفات عوامل از م40راه از اینردرصد هدف است. راه ایمنی آینده دهه در اولویتها از یکی افزود: روستاییانوی در ترافیکی حوادث میر و گ

باید که و100است باشند داشته را ایمنی استاندارد حداقل تاسیس تازه راههای از درحالحاضر75درصد شود. انجام ایمن راههای در باید ترددها از درصد

و هستند روستاها ساکن که افرادی است. ترافیکی تصادفات عوامل از یکی تعداد25تا20راه این که میکنند زندگی روستا در ایران جامعه درصد40درصد

م وراز مناطق این خطر عوامل شناسایی گروهها، این شناسایی ایمن جامعه برنامه اهداف از یکی حال میدهند. اختصاص خودشان به را ترافیکی حوادث گ

است.افراداینیزتوانمندسا

غ وضعیت درباره سوالی به پاسخ در غرمغیثی حوزه در گفت: کشور، در شدگی برنامههایرق شدگی دانشگاهزق چهار یا استان سه میکنیم. دنبال را یادی
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تس کشور کل به را برنامه گذشته سال از البته بودیم. داده قرار هدف را گلستان و گیالن مازندران، استان در کشور شمالی پزشکی عنوانرعلوم به دادیم. ی

برنجکا فصل در ویژه به اصفهان و فارس استان در غرمثال از مواردی تسری را برنامه نیز استانها این در که داشتیم شدگی مهمترق از یکی دادیم. عللری ین

بهرم نزدیک که است سوختگی حوادث، از ناشی از45تا44گ یکی سوختگی میافتد. اتفاق عمدتا هم خانه در که است سوختگی حوادث، مصدومان درصد

تاثی بیشترجراحات حمایتهای به و است باررگذار نیز و... لیزخوردگی سالمند، افراد و جوانان در ویژه به سقوط مانند حوادثی دارد. نیاز سیستمزی به را یادی

میکند.تحمیلجامعهکلوسالمت

هندزفربراب4افزایش با چه همراه تلفن کرد: تاکید صحبتهایش ادامه در همراهوی تلفن از استفاده با تصادفات خطر هندزفری بدون چه و برابرری چهار ی

بفرستید پیام همراه تلفن با اگر و میدهد افزایش را تصادف خ23خطر جان به را تصادف خطر صحبتربرابر دستیتان کنار یا همراه تلفن با زمانیکه یدید.

میکند.پیداکاهشخطرهنگامدرواکنشتاندرصد50میکنید،

م گفت: خارمغیثی در بیشتر ترافیکی حوادث از ناشی گرچهرگهای میافتد. اتفاق شهر از م54ج عابردرصد گروه در ترافیکی حوادث از ناشی ینرگهای

هستند. شهرها در عمدتا که هستند موتورسیکلت راکبین و دوچرخه راکبین برود.رکیلومت15پیاده، خاطر از نباید شهرها علتزی به که است مسافتی یرا

است.بیشرتصادفاتشدتشهرازجرخاالبتهاست.یادزآندرخطرشهر،حاشیهشلوغیوخستگی

ساالنه دال6خسارت مرمیلیارد مری اینکه بیان با بهداشت وزارت سوانح و حوادث اداره تصادفاترئیس از ناشی حدودرگ ساالنه تصادفات از ناشی میلیارد6گ

باشند.استاندارددرصد100جدیدجادههایکهاستاینماهدفگفت:میزند،خسارتکشوربهدالر

م علت نخستین اینکه بیان با جوانانروی و نوجوانان تا سال پنج کودکان کودکان29گ که برد یاد از نباید مطمئنا کرد: اظهار است، ترافیکی حوادث سال،

بگیرند، قرار کودک مخصوص صندلی در ماشین، درون کودکان اگر کرد. تالش آنها ایمنی برای باید و هستند ترافیکی حوادث قربانیان از احتمال60یکی درصد

دارم قانون ایمنی کمبرند برای ما حال عین در مییابد. کاهش شدید تصادفات در دههرگ این در باید حال راههاست. ایمنی دهه مثبت اثرات از یکی که یم

کنند.استفادهخودرودریراجباصورتبهکودکصندلیازکهسال12یرزکودکانوکنیمکزرتمسال12باالیکودکانبرایایمنیکمربندبرعالوه

بین متوسط طور به نمیافتد. اتفاق عامل یک با تصادفات گفت: همچنین دانست.20تا15مغیثی دخیل تصادفات در را خیز حادثه نقاط میتوان درصد

دارم.تاکیدتصادفدرتاثیرشوباالسرعترویبرهمبازالبتهشوند.اصالحموارداینازیربسیاکهشدهتالشالبته

در معموال ترافیکی حوادث که کرد توجه باید است، ترافیکی حوادث قربانیان به مربوط آن روز یک که راههاست ایمنی هفته که هفته این طی کرد: تاکید وی

تعداد اساس همین بر و میافتد اتفاق تر پایین اقتصادی و اجتماعی خانوادهزگروههای آور نان و مولد افراد مردان، ایران در ترافیکی حوادث قربانیان از یادی

میدهد.قرارشدیدتاثیرتحتراخانوادهیکاعضایتکتکسرنوشتآنهامصدومیتحتییاگرمکههستندخانوادهآورنانتنهایا

ایسنامنبع:

)۱۵:۳۷-۹۹/۰۸/۲۶(هوشمندنقلوحملسیستمهایهمایشدومینیرگزارب

و آخوندی عباس دکتر حضور با هوشمند نقل و حمل سیستمهای همایش دومین آنالین: نقل و حمل شهرسازصنعت و راه کشاورزیر مهندس رییسزی، یان

راهدا مهرسازمان سردار کشور، جادهای نقل و حمل و کثیری جمع و ناجا راهور پلیس رییس حوزهری متخصصان و محققان اساتید، از سالITSی ماه بهمن

مرجا در بری سیما و صدا بینالمللی همایشهای بکارکز و شناسایی هدف با روزه دو همایش این شد. جدیدترگیرگزار فناوری حملرین حوزه در موجود یهای

گردید.ارایهمحققانوکارشناسانتوسطکهبودآنفعالیتهایازجملهITSحوزهدربرترمقاالتارایهوتخصصیپانلهایوشدگزارربنقلو

دارند؟همباابطهایرچهافیکیترگهایمروکروناش:گستر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HIRIPM6V


آخ از نمایشگاهی همایش این کنار در شرهمچنین دستاوردهای نمایشرین به نقل و حمل حوزه در هوشمند سیستمهای ساخت حوزه در فعال کتهای

فناو از یکی شد. کهرگذاشته است هوشمند نقل و حمل سیستمهای است یافته گستردهای کاربرد نقل و حمل حوزه در اخیر دهههای در که نوین یهای

است.داشتهدنبالبهنقلوحملایمنیویربهرهوکارایی،عملکرد،بهبودزمینهیدرراگیربزتحوالت

عاشو علیاکبر مدرمهندس سیستمهای از استفاده به جوامع امروز نیاز به اشاره با هوشمند نقل و حمل سیستمهای همایش دومین دبیر هوشمندری و ن

ت زندگی سطوح کلیه قأدر تحوالت و تغییر سرعت به باتوجه کرد: فناورکید از روزافزون استفاده در اخیر حفظرن برای مختلف عرصههای در نوین یهای

مدی بهبود و مؤثر نظارت خدمات، سطح مستمر ارتقای و نقل و حمل ضرورجایگاه بخش این در نوین و پیشرفته سامانههای از استفاده ترویج آن، یریت

هوشمند نقل و حمل سیستمهای اینITSاست. عملیاتی و کاربردی سامانههای زمرهی نتایجزدر جهان کشورهای در آن کاربرد که میشود محسوب یربخش

است.کردهمتحولراصنعتاینچهرهیوداشتهدرخشانی

برنامه را همایش دومین شعار هوشمند نقل و حمل سیستمهای همایش دومین بزیردبیر افزود: و کرد ذکر اجرا تا سالرگزاری در همایش اولین منظور93ی به

مج و متخصصان اجرایی تجارب و خارجی و داخلی صاحبنظران و دانشگاهی جامعهی علمی توان از سیستمهایراستفاده توسعهی برای مهمی گام کشور یان

حمل بین هماهنگی و یکپارچگی ضرورت به باتوجه بنابراین بود. جادهای نقل و حمل متنوع فعالیتهای در آن کاربرد کردن فراگیر و هوشمند نقل و حمل

درونشه و جادهای نقل برو متفاوتی رویکرد با همایش دومین شد مقرر افزایشری کشور نقل و حمل در جدید نگرش این نتیجهی تردید بدون شود. گزار

روانساربهرهو ایمنی، ارتقای مدیزی، روشها، اصالح عملکرد، بهبود ترافیک، حری نقل، و حمل پایدار توسعهی و مؤثر کلیریت سیاستهای راستای در کت

جدیدت را نقل و حمل بخش در ساله بیست چشمانداز تحقق و نقل و حمل بخش در فناورنظام بارین متناسب نقل و حمل حوزه در کاربردی هوشمند یهای

نقل و حمل سیستمهای وضعیت ارتقای خدمت در متخصصان و علمی مراکز دانشگاهها، تخصصی و علمی توان و شود فراهم کشور فنی و اقتصادی شرایط

گیرد.قرارهوشمند

استاد الخر کنوف اتITSپروفسور وین فنی دانشگاه بهتراز عنوان به را داشته وجود ایران نقاط اقصی در گذشته در که قناتها شبکهی پایدارریش سیستم ین

محیط دوست تزو و برشمرد انسان و برأیست بالغ و بود شده اختراع که بوده هوشمند سیستم اولین این کرد: است280کید بوده آن طول نیز کیلومتر هزار

سیستم دومین میشود. محسوب جهان برای ثروتی وITSو گوش عنوان به دوربینهایی آن بهتر ادارهی برای که شهر یعنی بود اجتماعی شد اختراع که

شه مدیران قرچشم در سپس شد اختراع پیش سال هزار ده شهر است. شده نصب آن در نیز کنت19نری مهندسان که بارراهآهن و گرفتند بدست را آن ل

بکا و اولرگیرنصب اتومبیلها نقل و حمل حیات شروع ابتدای در کردند. هوشمند را آن سیگنالها سپس2ی و داشتند4کیلومتر سرعت ساعت در کیلومتر

معضالت این رفع برای بنابراین است. داشته پی در نیز را مشکالتی دلیل همین به میزند را اول حرف شخصی اتومبیلهای نقل و حمل جوامع تغییر با و

سیستمهای درنتیجه بکنیم. انسان دوستدار را آن بیشتر هرچه تا میکنیم تالش و هستیم الکترونیکی راهحلهای شهITSبدنبال بین فضای و شهر یربرای

شود.هوشمندترگذشتهازبیشنظارتولرکنتسیستمهاینقلوحملیترمدیبرایداردضرورتواستموردنیازبسیار

مه تقی سالرسردار تلفات تعداد ناجا راهور پلیس رییس از84ی بیش حدود27را به رقم این گذشته سال طی افزود: و کرد ذکر سال در نفر نفر16582هزار

برنامه هماهنگی، از ناشی موفقیت این بودهایم. رانندگی حوادث از ناشی تلفات کاهش نفر هزار یازده از بیش که آنست بیانگر که یافته همتیزیرکاهش و ی

خ به متولیان که آمارربود دادهاند. قانونیج برایپزشکی سال9که مجموع95ماههی در است شده میدهد12749تهیه نشان تصادفات در را کشته نفر

با برابر گذشته سال در بیشت7/2البته تالش باید بلکه نیست کافی این اما داشتهایم کشته کمتر نفر سیصد از بیش یعنی میدهد نشان را کاهش یردرصد

شه برون تصادفات کشتههای تعداد بشود. کمتر عدد این تا گیرد طی9320یرصورت جا9نفر سال میشودرماههی مشخص آمارها بررسی با که بوده ی

است.مثبتیبسیارنکتهکهاستیافتهکاهشگذشتهسالبهنسبتدرصد4هرچندمیدهد.رویشهرهاجرخادرکشورکلتلفاتدرصد70ازبیش

بهرهگی ناجا راهور پلیس ارررییس مثبت بسیار را کشور در الکترونیکی هوشمند سامانههای از هوشمندزی سامانههای اجرای با امیدوارم گفت: و کرد یابی
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سرمایهگذا جای به امروزه یابیم. دست کردهایم معین که بلندی اهداف به بزربتوانیم ساخت برای مدیری سمت به آزادراهها یا پیشرگراهها نقل و حمل یت

میشود.یرشهبرونودرونجادههایسطحدرترافیکلرکنتموجبدیگرسویازوسفرتقاضایکاهشباعثطرفیازکهمیرویم

بهرهگی با سیستمی نگرش فنآوراین از شهرساری و راه وزارت سوی از توجه مورد سیاست یک عنوان به کشور در امروز که اطالعات همکازی با و همهیری ی

مبا اتفاق بسیار میگیرد صورت سالردستگاهها در آن تعداد که نقلیه وسایل افزایش بویژه کشور در جمعیت رشد با است. میلیون5/7حدود85و84کی

بر بالغ امروز و بوده بهرهگی19خودرو میرسد خودرو هوشمندرمیلیون سامانههای از موضوعITSی یک مثابه نمونهزبه عنوان به میشود. تلقی یربنایی

حدود تخلف ثبت دوربینهای نصب با قم تهران محور بگویم حدود22باید نیز اصفهان قم محور در همچنین و باختن18درصد جان کاهش شاهد درصد

بهرهگی بنابراین بودهایم. قطعرهموطنان هوشمند سامانههای از مطلوبتی خدمات بتوانیم میکند کمک مرًا و دهیم ارایه را درزی صرفهجویی جمله از یتهایی

داشت.خواهدبدنبالراترافیکروانیونقلوحملدرفعالیتبهبودیست،زمحیطحفظانسانها،نجاتوقت،

و معاون جهانگرد نصراله فناوزمهندس و ارتباطات فناوریر سازمان رییس و اطالعات بکاری اطالعات تکنولورگیری عاملژی را نقل و حمل در رفته کار به یهای

تکنولو و نقل و حمل سرعت گفت: و کرد عنوان آنها اجتماعی شرایط و جوامع تحول تغییرو در شکلگیژمهمی در کلیدی عامل آن مدنیتری از جدیدی نوع ی

شه ساختار متمرو توری کار و ساز در همچنین و است اجتماعیزکز و اقتصادی سیاسی، نظام کهزیع منابعی تمام در است. بوده مدنظر همواره یرساختی

تو نظام ترافیکی، نظام خودرو، عالئم، و جاده از اعم دارد وجود نقل و حمل نظام یک بکازدر نیازمند همگی مسافر و بار تکنولورگیریع اینژی و هستند ی

میشود.گرفتهربکامحصولشدنبهینهدرمهمبسیارراهحلویکژاستراتکلیدعنوانبهیژتکنولو

فناو سازمان شبکهیررییس توسعهی مرحله این در افزود: و داد خبر فجر دههی ایام در کشور اطالعات ملی شبکه دوم مرحلهی افتتاح از کشور اطالعات ی

پذیرفت.ز انجام ایران ملی شبکه محیط بستر در سرویسها توسعهی همچنین و مقررات و اقتصادی نظام اصالح کیفیت، و امنیت توسعهی یرساختها،

طی در کشور داخل شبکه محدودیتی3ظرفیت دیگر اطالعات انتقال در که یافته افزایش گیگابایت هزار ده حدود به گیگابایت هزار حدود از گذشته سال

دارد.وجوددیتاانتقالصورتبهوجهیرتصویصورتبهچهسرویساینارایهامکانکشوراصلیجادههایشبکهیکلدرونداردوجود

کشاور داود وزمهندس معاون شهرسازیان و راه راهدازیر سازمان رییس و بهرهبرداری و نصب سابقهی کشور جادهای نقل و حمل و سیستمهایری از ITSی

از بیش حاضر حال در افزود: و کرد عنوان سال ده از بیش نقل و حمل حوزهی در شمار،1920را تردد تصوی680دستگاه نظارت دوربین 880ی،ردستگاه

سرعت، ثبت تو30دوربین سامانهی حزدستگاه حال در تعدادرین و براساس50کت و شده نصب کشور راههای در سفر زمان بلوتوث سامانهی دستگاه

شهرسا و راه وزارت طزسیاست از اطالعات این شده تالش گویایری سامانهی برای141یق فراخوانی سامانهها این نصب کنار در گیرد. قرار هموطنان اختیار در

تو65نصب حزدستگاه حال در محورین بارهای تردد تا دادهایم کنترکت کشور، جادههای در را غیرمجاز راههایری برخی خرابی و فرسودگی که چرا کنیم ل

است.غیرمجازبارهایترددازناشیکشورمواصالتی

راهدا سازمان راهانداررییس کشور جادهای نقل و حمل و کنتزی برای سازمان این اقدامات دیگر از را سپهتن سامانه مسافری عمومی نقلیه وسایل بارل و یری

نا تردد هوشمند پایش سامانهی گفت: و برشمرد کشور جادههای جمعآوودر را خودرو و راننده رفتارهای کلیه دارد توانایی دهدرگان قرار پلیس اختیار در و ی

نا اول وهلهی در برونشهوکه اتوبوسهای نارگان سپس و میگیرد قرار پوشش تحت کشور باوی برایرگان گرفت. خواهد قرار سامانه این نظارت تحت نیز ی

ب یکبار سال دو هر همایش این که است شده مقرر کشور در هوشمند نقل و حمل علمی دارپشتوانهی انتظار و شود محققانرگزار و اساتید متخصصان، یم

شاهد کشور در نقل و حمل کیفی سطح ارتقای جهت در را هوشمند سیستمهای توسعهی علمی لحاظ به تا کنند ارایه همایش این در را خود دوستاوردهای

باشیم.

و آخوندی عباس شهرسازدکتر و راه هوشمندسازیر از هدف مدیزی پیچیدگیهای به باتوجه افزود: و کرد عنوان هوشمند جامعهی به دستیابی را جادهها یتری

حوزههایرشه دنیا تمام در اکنون دری هوایی، یکپارچهساریلی، برای گستردهای امکانات نیز ما کشور در و است رشد حال در جادهای و سیستمهایزیایی ی
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برونشه و مدیردرون بخش در نیز و هوشمندساری زمینهی و آمده بوجود هوشمندسازیتی درخصوص آوردهایم. فراهم را آن کشورزی مواصالتی راههای ی

کنت سیستم نصب جدید، دوربین دستگاه هزار دو از بیش نصب ادامهربا هوشمند سامانههای ایجاد رانندگان تخلف شناسایی همچنین و کامیونها و بار ل

سامانههای به مراجعه با میتواند شهروندی هر که کشورهاست سایر با ایران کشور تمایز وجه ازجمله مردم اختیار در اطالعات تمام گرفتن قرار داشت. خواهد

د کشور راههای درخصوص را اخبار و اطالعات کلیه شده برنامهراعالم خود سفر برای و کند وزیریافت حمل سامانههای ایجاد از هدف دهد. انجام مطلوب ی

است.هوشمندجامعهییکایجادبلکهنیستیرفناوتوسعهیدلیلبههوشمندنقل

شهرسازو و راه ظرفیتزیر عنصر دو به توجه تزی بشر زندگی در انسان عنصر و ظرفیتهایأیستی با شهرها در سکونت الگوی ایران در گفت: و کرد کید

مدز دنیای در اما داشته تناسب فناوریستی توسعهی وجود با هرن وجود با هستیم. شهرها در اساسی مشکالت شاهد ساختزیها برای میلیاردی ینههای

ح سرعت اکنون هم است. نداشته ترافیک شدن روان بر تأثیر متأسفانه تهران، شهر در طبقه سه یا دو ازرپلهای بیشتر تهران در ساعت25کت در کیلومتر

از کمتر به سرعت این ترافیک اوج ساعات در و فناو70نیست از استفاده تنها بنابراین مییابد کاهش بهرکیلومتر نیست. کار چاره هوشمند و جدید یهای

و کنیم نگاه ساده مهم بسیار موضوعات به نمیتوانیم که صورتی در میشود نگاه ساده پیچیده مسایل به که میبرم رنج موضوع این از همواره دلیل همین

دهیم.قراراستفادهموردشهرهادرزندگیکیفیتارتقایوانسانهاراحتیبرایراهوشمندوجدیدیهایرفناوتمامباید

جادههادرناامننقطه3000ازبیش/مقصدبدونمسیردرراههاایمنیکرونا؛ازبعدکشوردرمیروگرمعاملدومینتصادفات،
)۰۳:۰۵-۹۹/۰۸/۲۷(میگیردقربانی

اصلیت همچنان خطوطرراه، آنکه علیرغم و است کشور در نقل و حمل و ارتباطی محور نارین و ازویلی بیش همچنان اما است، یافته توسعه کشورمان در اخیر سالهای در هوایی گان
است.دادهاختصاصخودبهنیزرانقلوحملقربانیانینربیشتکهراههاییمیشود،انجامزمینیراههاییقرطازکشورنقلوحملازدرصد80

حوادث گرچه ، ایسنا گزارش بیشتربه حساسیت با قطارها یا هواپیماها برای داده اختالفرخ با همچنان اما میشود، دنبال رسانهها و افکارعمومی سوی از ی

حوادثزبسیار بیشتریاد راهها در داده طورخ به است، داده اختصاص خود به را مصدوم و قربانی سویرین از شده اعالم آمار طبق قانونییکه درپزشکی

دادهاند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرنفر7891بود،همراهنیزکروناشیوعباکه99سالاولماههشش

روزانهرم تلفات42گ آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در گرچه رقم این رانندگی تصادفات در بود،9357نفر اما15.7نفر است، داشته کاهش درصد

است.تکاندهندهیرآماکهمیرسد،جادهایحوادثدرنفر42روزانهگرممیانگینعددبه99سالنخستنیمهدرشدهیرسپروزهایتعدادبرآنتقسیم

شه برون جادههای نیز میان این مردر آمار از نیمی از بیش همچنان حدودری یعنی دادهاند. اختصاص خود به را میر و شه5242گ برون محورهای در یرنفر

و باختهاند شه2075جان درون مسیرهای در نیز روستایی،533ی،رنفر مسیرهای در هم و9نفر اختصاصی راههای در جان32نفر راهها سایر در نیز نفر

دادهاند.دستازراخود

از سال146بیش نخست نیمه در رانندگی حوادث مصدوم هولناکت99هزار عدد به کنیم اضافه نیز را مصدومین تعداد اگر آمار این چراکهربه رسید، خواهیم ی

مراکز به که امسال نخست ماهه شش در رانندگی حوادث مصدومان قانونیتعداد کردهاند،پزشکی و146مراجعه طور610هزار به روزانه یعنی است، نفر

کشور!دررانندگیحوادثمصدومنفر788متوسط

طو به است، توجه قابل نیز تصادفات این وقوع دلیل غیرمجاز،راما سبقت سرعت، ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس رییس هادیانفر، کمال سید سردار یکه

بود: گفته ایسنا به نیز این از پیش و دانسته تصادفات این وقوع اصلی عامل چهار را جلو به توجه عدم و آلودگی خواب و در82خستگی تصادفات درصد

هوشمندنقلوحملسیستمهایهمایشدومینیارگزبرنقل:وحملصنعت|خبرخبرادامهادامه

۳

۱۳۹۹/۰۸/۲۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KIIPCQ72


است.دادهخراست،یرپیشگیقابلهمراحتیبهاتفاقاکهچهارعاملایندلیلبههاجادهوشهرها

در را آن در نقص سهم تواند می راهور پلیس که راههایی شد، غافل داده، قرار توجه مورد را آن نیز قانون که نیز راهها ایمنی سهم از نباید اما، میان این در

هادیانفر سردار گفته بنابر میشود شناخته حادثهساز نقاط عنوان تحت عمدتا که ایمنی فاقد نقاط این تعداد بگیرد. نظر در تصادفات در و خاص 5300شرایط

است.یرشهبینراههایآنمورد3200حدودکهاستمورد

سا تنهازایمن گفت60ی کشور راه پلیس جانشین شرافتی، ایوب سرهنگ با زمینه همین کشوردر جادههای در حادثهخیز تعدادونقطه درباره او کردیم، گو

سال در گفت: ایسنا به کشور جادههای در ناایمن پیگی3500حدود95نقاط با که شد شناسایی کشور جادههای در حادثهساز همان یا ناایمن یهایرنقطه

شدند.شناسنامهدارنقاطاینیرراهداوراهپلیس

حدود تعداد این از داد: ادامه ما1580او بگیرد، قرار معایب و خطر رفع اولویت در تا شد بنا و شده شناسایی پرخطرتر و ضرورت دارای نقاط عنوان به نقطه

حدود نیز تعداد این از حدود250حتی نهایت در که کردیم منتقل راه وزارت به را موضوع این و کرده احصا نیز را ویژه ایمنسا60نقطه تعداد این از یزنقطه

شد.

از بیش حاضر حال در اینکه بیان با آشکارسا3200شرافتی مانند اقداماتی گفت: است، مانده باقی جادهها در حادثهخیز دهندهزنقطه هشدار عالئم نصب و ی

شود.اصالحجادههادرخیزحادثهنقاطاصولیشکلبهکهاستالزماماشده،انجامنقاطاینعمدهدر

تصادفات تعداد است، سال سه حدود که مشخص زمانی بازه یک در گفت: ایسنا به نیز خیز حادثه نقاط شناسایی معیار درباره کشور راه پلیس جانشین

عالوه باید که میشود معرفی خیز حادثه نقطه عنوان به نقطه آن باشد باالتر تعدادی یک از اگر و شده بررسی آن وقوع دالیل نیز و نقطه آن در فوتی و جرحی

شود.انجامآندرنیزمشکلحلبرایعمرانیاقداماتدهندههشدارعالئمنصببر

پرترددت همچنان که جادهها در نقل و حمل ایمنی ارتقای برای گفت: و شد جادهها در حادثهخیز نقاط رفع خواستار اصلیترشرافتی و ورین حمل مسیر ین

سا ایمن زودتر هرچه نقاط این که است الزم است، جهان حتی و ما کشور در اعتبازنقل منابع امیدوارم که شود راهداری اختیار ودر شده تامین نیز آن یری

بگیرد.قرار

سال18کاهش ابتدای از جادهای تصادفات سالجا99درصدی ابتدای از رانندگی تصادفات کاهش از کشور راه پلیس جانشین ورتاکنون داد خبر هم کنون تا ی

شه درون وضعیت از و است راه حوزه به مربوط بنده آمار حدودرگفت: اما ندارم، اطالعی بخشی18ی که داشته کاهش کشور در ای جاده تصادفات از درصد

است.بودهیرراهداوپلیساقداماتازناشینیزبخشیوسفرهاکاهشوکروناشیوعدلیلبهآناز

نا این تصادفات و عمومی نقل و حمل حوزه در وی گفته قبلوبه سال مشابه مدت با مقایسه در وقوع آمار کاهش شاهد نیز تاکسیها و اتوبوسها یعنی گان

بودهایم.

بز تهران راهور پلیس عملیات معاون رازقی، محمد سرهنگ آدمکشی! در تصادفات جدید رقیب مرکرونا عامل دومین نیز رارگ کرونا از بعد کشور در میر و گ

م عامل دومین گفت: ایسنا به و دانسته رورتصادفات با که هستند تصادفات ما کشور در میر و میانگینزگ بیما42ی از بعد جانباخته، گرفتهرنفر قرار کرونا ی

است.

جمله از ... و معابر ایمنی رانندگی، نحوه رانندگی، فرهنگ نقلیه، وسیله ایمنی گفت: دارد، نقش مختلفی عوامل و علل تصادفات وقوع در اینکه بیان با رازقی

است.موارداینینرمهمت

اما باشد نداشته کافی توجه راننده اگر شویم، غافل نیز راه نقش از نباید اما گفت: و کرد اشاره رانندگی حین در رانندگان سوی از کافی توجه ضرورت بر نیز او

بود.خواهدخسارتینرکمتبادادخرهمایحادثهاگروکردیرگیوجلناگوارحوادثوقوعازتوانمیحدیتاباشدایمنماراه

دستاند تمام اقدامات قدردان باید گرچه نقل و حمل ایمنی هفته ناردر در ایمنی تامین هوایی،وکاران از اعم نقل و حمل مختلف ...رگانهای و زمینی یلی،
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یادآو نیز حوزه این در تصمیمگیران و مسئوالن تمام به است الزم اما همربود، خودروها و راهها ایمنی ارتقا مستلزم نقل و حمل در ایمنی ارتقا که شود ی

انداخت.مردمفرهنگدوشبرراآنبارتمامنبایدوهست

پیامانتهای

ممتازنیوزنیوز،منجیلآنالین،جوانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۵۹-۹۹/۰۸/۲۷(آمد!خواهدکروناکمکبهکهخاموشقاتلیاختصاصی|گزارش

مون گاز با خطر تحت بالقوه طور به افراد همه اینکه به اشاره با ایران های مسمومیت و شناسی سم انجمن علمی خانمودبیر کودکان، سالمند، افراد اما کرد: عنوان هستند، کربن کسید
است.بیشترافرادایندرمسمومیتشدتوترندحساسهستند،خونیکممختلفانواعویویروعروقیقلبیهاییربیمادچارکهافرادیباردار،های

بسیا در و رود می سردی به رو هوا سخاوتی: مشکات نیوز- کاربهداشت کوچک های محیط حتی و ها خانه وسایلری از همچنان فضا کردن گرم برای ی،

شود.میاستفادهیربخاچونگرمایشی

بخا از انداراستفاده راه اما نیست اشتباه نفسه فی نازی توجه عدم و اشتباه بسیاآی جان ساله هر آن ایمنی نکات به نسبت دلیلرگاهی به را افراد از ی

مون گاز با مومسمومیت شود، نمی آن از ناشی مسمومیت و گاز این انتشار متوجه فرد که آنجا از طرفی از گیرد. می کربن مرکسید " را گاز این از ناشی گرگ

نامند!میخاموش"

سازمان علمی هیئت عضو نژاد، سلطانی کامبیز قانونیدکتر ساالنهپزشکی گفت: نیوز بهداشت خبرنگار به مسمومیت800تا600کشور اثر بر ما کشور در نفر

است.بیشترمسلماکنندمیپیدانجاتوشوندمیمسمومگازایناثربرکهافرادیتعدادهرچندکنند،میفوتکربنکسیدومونگازبا

مون گاز با مسمومیت کرد: خاطرنشان میگووی مشابه سردرد یک از یعنی دارد مختلفی عالئم و درجات تارکسیدکربن تا شود می شروع دوبینی.رن و دید ی

هستند.مسمومیتخطردرکهشوندنمیمتوجهحتیهستندکسیدکربنومونگازمعرضدروساختمانداخلکهافرادیگاهی

مون گاز با مسمومیت عالئم افزود: شناسی سم متخصص شود،واین گرفته اشتباه عصبی سردردهای و گوارشی های مسمومیت با دارد امکان حتی کسید

خا آلوده محیط از را فرد که است این اقدام اولین کمتربنابراین در را مصدوم سپس دهند. قرار تازه هوای معرض در و مرج یک به باید زمان مدت کزرین

شود.انجاماورویدرمانیاقداماتتاکنندمنتقلدرمانی

مون گاز با مسمومیت گفت: ایران های مسمومیت و شناسی سم انجمن علمی دیدهودبیر جنسی و سنی های گروه تمام در و دارد ای پراکنده الگوی کسید

مون گاز با خطر تحت بالقوه طور به افراد همه و شود بیماومی دچار که افرادی باردار، های خانم کودکان، سالمند، افراد البته هستند. کربن قلبیرکسید های ی

است.بیشترافرادایندرمسمومیتشدتوترندحساسهستند،خونیکممختلفانواعویویروعروقی

پیشگی کارشناس نیا، محمود مجید حرمهندس از حفاظت و براثرری ها فوتی دقیق آمار خصوص در هم تهران شهر عمومی خدمات و نشانی آتش سازمان یق

مون گاز با کومسمومیت مونرکسید گاز با مسمومیت اثر بر ما های فوتی آمار گفت: نیوز بهداشت خبرنگار به دروین کربن سال4کسید اول مورد99،214ماه

است.تهرانبهمربوطهاآننفر136کهبودهنفر784کشور،کلدر98سالدرکسیدومونگازاثربرمامیروگرمهمچنیناست.بوده

مون گاز با مسمومیت دلیل با رابطه در درووی کربن گا4کسید گفت: هم سال اول بخازماهه از نادرست استفاده از ناشی سردسالرگرفتگی فصول در عمدتا ی

گا آمار ی همه ولی افتد می مراکزاتفاق و کنند می استفاده آبگرمکن که کوچک های خانه در و نیست مسأله این به مربوط دارندزگرفتگی خانه موتور که ی
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هستیم.روبروکربنکسیدومونگازبامسمومیتچالشبانیز

مون گاز داد: ادامه برومحمودنیا که افرادی جز به و است تشخیص قابل غیر انسان نظر از واقع در است. سمی و طعم بی بو، بی رنگ، بی گاز یک کسیدکربن

بسیا اند، شده فوت گاز این با مسمومیت بدنشانراثر در را عوارضی و ماند خواهد باقی ها آن با عمر آخر تا گاز این اثرات نیز اند یافته نجات که افرادی از ی

گذاشت.خواهدجابه

ت خأاو خصوص در را نکاتی سال سرد فصول در باید ها خانواده ی همه کرد: برداریدارکید بهره و نصب ، بخاری دهندری قرار مدنظر سهلزی صورت در یرا

شد.نخواهندمحیطدرآنحضورمتوجهکهگیرندمیقرارکشندهیزگامعرضدرتوجهیبیویرانگا

ت مهم گفت: نشانی آتش سازمان کارشناس مونراین از ناشی حوادث بحث در که موردی دودکشرکسیدکوین استاندارد نصب بحث هستیم، مواجه آن با ین

بخا از مردم یعنی شهرهاست گاز مانند سوختن از ناشی محصوالت اما کنند می استفاده خاری محیط از توانند نمی را نفت و محیطری در ها این و کنند ج

کنند.میایجادمسمومیتومانندمی

معما خود در دودکش باید استاندارد طور به کرد: اضافه دودکشروی نصب محل یک اتاق هر برای گیرد، قرار دیواره خود در و باشد شده طراحی ساختمان ی

برود.سقفتادودکشاینوشودگذاشتهمجزاطوربه

بام پشت تا خانه داخل از دودکش مسیر که شویم مطمئن باید حتما گفت: هم ها خانه در بلند های دودکش کردن تست با رابطه در محمودنیا مجید

باالت از سقف از دودکش ارتفاع حتما همچنین باشد. باز دود تخلیه برای مسیر تا باشد نشده اچرمسدود کالهک و باشد باالتر متر یک حداقل و سقف لبه ین

باشد.داشته

خا که ای دیواره از و شود استفاده آن در زانوها حداقل باید حتما هستند شهر در اصلی چالش که کوتاه های دودکش اما افزود: برابرراو سه حداقل شد ج

شود.مینصبآنرویاچکالهکبایدوثابتدیواربهکامالوباشدداشتهعمودیارتفاعبایدهستساختمانداخلکهطولی

بخا کردن روشن از بعد مهمی نکته به بخاروی کردن روشن از بعد کرد: اشاره هم بخاری لوله باید باشدری، سرد لوله اگر باشد، گرم است خانه داخل که ی

یم.رنداراسوختنازحاصلموادتخلیهیعنی

پیشگی حرکارشناس از حفاظت و برایری مردم که اشتباهی کارهای جمله از گفت: نیوز بهداشت به تهران شهر عمومی خدمات و نشانی آتش سازمان یق

اندا راه و بخازنصب منری در بخازی لوله گذاشتن دهند، می انجام چندرل در و است بوده پنجره تا لوله کردن رها و بسته فضای در لوله کردن رها آب، در ی

شود.گرفتههاآسیبجلویتاکنیمگوشزدمردمبهراموارداینکهایمکردهتالشنشانیآتشدرمااخیرسال

برای اخیر سال چند طی در نشانی آتش مانند اجرایی نهادهای و ها رسانه های تالش چند ساآهر چونزگاه وسایلی از درست استفاده خصوص در مردم ی

بخا مونرآبگرمکن، گاز با مسمومیت از ناشی آمارهای و شواهد اما است بوده مؤثر و تحسین قابل غیره و ناوی هنوز دهد می نشان هاییآکسیدکربن گاهی

طلبد.میراحوزهاینمسئولینبیشترتوجهکهداردوجودحیطهایندر

آمد!خواهدکروناکمکبهکهخاموشقاتلیاختصاصی|شارگزنیوز:بهداشت|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۵۵-۹۹/۰۸/۲۷(کروناازبعدگرمعلتدومینتصادفات؛کشور/جادههایدرناامننقطه3000ازبیش

حوادث گرچه ، ایسنا گزارش بیشتربه حساسیت با قطارها یا هواپیماها برای داده اختالفرخ با همچنان اما میشود، دنبال رسانهها و افکارعمومی سوی از ی

حوادثزبسیار بیشتریاد راهها در داده طورخ به است، داده اختصاص خود به را مصدوم و قربانی سویرین از شده اعالم آمار طبق قانونییکه درپزشکی

دادهاند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرنفر7891بود،همراهنیزکروناشیوعباکه99سالاولماههشش

روزانهرم تلفات42گ آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در گرچه رقم این رانندگی تصادفات در بود،9357نفر اما15.7نفر است، داشته کاهش درصد

است.تکاندهندهیرآماکهمیرسد،جادهایحوادثدرنفر42روزانهگرممیانگینعددبه99سالنخستنیمهدرشدهیرسپروزهایتعدادبرآنتقسیم

شه برون جادههای نیز میان این مردر آمار از نیمی از بیش همچنان حدودری یعنی دادهاند. اختصاص خود به را میر و شه5242گ برون محورهای در یرنفر

و باختهاند شه2075جان درون مسیرهای در نیز روستایی،533ی،رنفر مسیرهای در هم و9نفر اختصاصی راههای در جان32نفر راهها سایر در نیز نفر

دادهاند.دستازراخود

از سال146بیش نخست نیمه در رانندگی حوادث مصدوم هولناکت99هزار عدد به کنیم اضافه نیز را مصدومین تعداد اگر آمار این چراکهربه رسید، خواهیم ی

مراکز به که امسال نخست ماهه شش در رانندگی حوادث مصدومان قانونیتعداد کردهاند،پزشکی و146مراجعه طور610هزار به روزانه یعنی است، نفر

کشور!دررانندگیحوادثمصدومنفر788متوسط

طو به است، توجه قابل نیز تصادفات این وقوع دلیل غیرمجاز،راما سبقت سرعت، ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس رییس هادیانفر، کمال سید سردار یکه

بود: گفته ایسنا به نیز این از پیش و دانسته تصادفات این وقوع اصلی عامل چهار را جلو به توجه عدم و آلودگی خواب و در82خستگی تصادفات درصد

است.دادهخراست،یرپیشگیقابلهمراحتیبهاتفاقاکهچهارعاملایندلیلبههاجادهوشهرها

در را آن در نقص سهم تواند می راهور پلیس که راههایی شد، غافل داده، قرار توجه مورد را آن نیز قانون که نیز راهها ایمنی سهم از نباید اما، میان این در

هادیانفر سردار گفته بنابر میشود شناخته حادثهساز نقاط عنوان تحت عمدتا که ایمنی فاقد نقاط این تعداد بگیرد. نظر در تصادفات در و خاص 5300شرایط

است.یرشهبینراههایآنمورد3200حدودکهاستمورد

سا تنهازایمن گفت60ی کشور راه پلیس جانشین شرافتی، ایوب سرهنگ با زمینه همین کشوردر جادههای در حادثهخیز تعدادونقطه درباره او کردیم، گو

سال در گفت: ایسنا به کشور جادههای در ناایمن پیگی3500حدود95نقاط با که شد شناسایی کشور جادههای در حادثهساز همان یا ناایمن یهایرنقطه

شدند.شناسنامهدارنقاطاینیرراهداوراهپلیس

حدود تعداد این از داد: ادامه ما1580او بگیرد، قرار معایب و خطر رفع اولویت در تا شد بنا و شده شناسایی پرخطرتر و ضرورت دارای نقاط عنوان به نقطه

حدود نیز تعداد این از حدود250حتی نهایت در که کردیم منتقل راه وزارت به را موضوع این و کرده احصا نیز را ویژه ایمنسا60نقطه تعداد این از یزنقطه

شد.

از بیش حاضر حال در اینکه بیان با آشکارسا3200شرافتی مانند اقداماتی گفت: است، مانده باقی جادهها در حادثهخیز دهندهزنقطه هشدار عالئم نصب و ی

شود.اصالحجادههادرخیزحادثهنقاطاصولیشکلبهکهاستالزماماشده،انجامنقاطاینعمدهدر

تصادفات تعداد است، سال سه حدود که مشخص زمانی بازه یک در گفت: ایسنا به نیز خیز حادثه نقاط شناسایی معیار درباره کشور راه پلیس جانشین

عالوه باید که میشود معرفی خیز حادثه نقطه عنوان به نقطه آن باشد باالتر تعدادی یک از اگر و شده بررسی آن وقوع دالیل نیز و نقطه آن در فوتی و جرحی

شود.انجامآندرنیزمشکلحلبرایعمرانیاقداماتدهندههشدارعالئمنصببر

پرترددت همچنان که جادهها در نقل و حمل ایمنی ارتقای برای گفت: و شد جادهها در حادثهخیز نقاط رفع خواستار اصلیترشرافتی و ورین حمل مسیر ین
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سا ایمن زودتر هرچه نقاط این که است الزم است، جهان حتی و ما کشور در اعتبازنقل منابع امیدوارم که شود راهداری اختیار ودر شده تامین نیز آن یری

بگیرد.قرار

سال18کاهش ابتدای از جادهای تصادفات سالجا99درصدی ابتدای از رانندگی تصادفات کاهش از کشور راه پلیس جانشین ورتاکنون داد خبر هم کنون تا ی

شه درون وضعیت از و است راه حوزه به مربوط بنده آمار حدودرگفت: اما ندارم، اطالعی بخشی18ی که داشته کاهش کشور در ای جاده تصادفات از درصد

است.بودهیرراهداوپلیساقداماتازناشینیزبخشیوسفرهاکاهشوکروناشیوعدلیلبهآناز

نا این تصادفات و عمومی نقل و حمل حوزه در وی گفته قبلوبه سال مشابه مدت با مقایسه در وقوع آمار کاهش شاهد نیز تاکسیها و اتوبوسها یعنی گان

بودهایم.

بز تهران راهور پلیس عملیات معاون رازقی، محمد سرهنگ آدمکشی! در تصادفات جدید رقیب مرکرونا عامل دومین نیز رارگ کرونا از بعد کشور در میر و گ

م عامل دومین گفت: ایسنا به و دانسته رورتصادفات با که هستند تصادفات ما کشور در میر و میانگینزگ بیما42ی از بعد جانباخته، گرفتهرنفر قرار کرونا ی

است.

جمله از … و معابر ایمنی رانندگی، نحوه رانندگی، فرهنگ نقلیه، وسیله ایمنی گفت: دارد، نقش مختلفی عوامل و علل تصادفات وقوع در اینکه بیان با رازقی

است.موارداینینرمهمت

اما باشد نداشته کافی توجه راننده اگر شویم، غافل نیز راه نقش از نباید اما گفت: و کرد اشاره رانندگی حین در رانندگان سوی از کافی توجه ضرورت بر نیز او

بود.خواهدخسارتینرکمتبادادخرهمایحادثهاگروکردیرگیوجلناگوارحوادثوقوعازتوانمیحدیتاباشدایمنماراه

دستاند تمام اقدامات قدردان باید گرچه نقل و حمل ایمنی هفته ناردر در ایمنی تامین هوایی،وکاران از اعم نقل و حمل مختلف …رگانهای و زمینی یلی،

یادآو نیز حوزه این در تصمیمگیران و مسئوالن تمام به است الزم اما همربود، خودروها و راهها ایمنی ارتقا مستلزم نقل و حمل در ایمنی ارتقا که شود ی

انداخت.مردمفرهنگدوشبرراآنبارتمامنبایدوهست

پیامانتهای

کروناازبعدگمرعلتدومیننیوز:منجیل|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۷:۵۵-۹۹/۰۸/۲۷(شدآسفالتسیستانوبلوچستانارتباطیراههایازکیلومتر۷۵۰

مدی ایرنا- راهدارزاهدان- بلوچستانرکل و سیستان جادهای نقل و حمل و طی بهسارگفت: ملی رزح کیفی ارتقای و سفروی بستر کردن فراهم هدف با ارتباطی راههای آسفالت کش
شد.اجراییادارهکلاینپوششیرزمحدودهارتباطیمسیرهایازکیلومتر۷۵۰قالبدرامسالجادهایکاربرانبرایروانوایمن

گفت در سهشنبه روز کرد ایرناوایوب خبرنگار با مطلوبتگو اینکه بیان همراهربا مناسب و کیفیت با آسفالت رویه داشتن جادهای نقل و حمل برای شرایط ین

ه کاهش و ایمن سفر برای مناسب شرایط ایجاد اظهارداشت: است، الزم ایمنی عالئم نصب مهمتزبا جمله از نقلیه وسایل استهالک اجرایرینههای اهداف ین

داشت.خواهدتداوماستانایندرقوتباهمچنانکهاستملیحرطاین

شبانهرو تالش با داد: ادامه راهدازوی نیروهای راهداری ادارهکل جادهایری، نقل و حمل و طی نخست رتبه توانست کیفیرسیستانوبلوچستان ارتقای ح

کند.خودآنازراکشوریانیرشهایراهرویه

راهدارمدی جادهایرکل نقل و حمل و ارتباطیی مسیرهای در رانندگی سوانح آمار به اشاره با نخستسیستانوبلوچستان ماهه هفت در گفت: استان

ورسالجا یکهزار استان۸۶۷ی ارتباطی مسیرهای در تصادف بارفقره مشابه مدت به نسبت که داد و۲خ کاهش۵۱۳هزار میدهد.۲۶فقره نشان را درصدی

آمار اساس بر همچنین افزود: قانونیوی سالجا۶درپزشکی نخست شه۳۹۹یرماهه برون راههای در رارنفر خود جان بلوچستان و سیستان روستایی و ی

و هزار سه و دادهاند دست با۲۳۸از قبل سال مشابه مدت به نسبت که شدند مصدوم نیز و۴۹۹نفر هزار چهار و کاهش۳۷فوتی را۲۰مصدوم درصدی

میدهد.نشان

تص باالترکرد انسانی عامل که آنجایی از کرد: علتریح درصد انجامین عالوهبر ادارهکل این میدهد اختصاص خود به را سیستانوبلوچستان رانندگی سوانح

اجرای نظیر بازدارنده تمامی۲۵۰اقدامات در شیارلرزاننده اصالحزمسیرهایکیلومتر پوشش، افزونبر۳۰۰یر نصب و تهیه شیروانی، شیب کیلومتر۱۶کیلومتر

بهرهبردا جداکننده، ازرحفاظ اجرای۳۲ی و نصب دادن قرار اولویت در و راهی بین رفاهی خدمات سالجا۵۱مجتمع مروردر و عبور تخلفات ثبت ی،رسامانه

ط از رانندگی سوانح کاهش بر را خود همت سارتمام فرهنگ بهرهگیزیق با تلویری برنامه اجرای نظیر ظرفیتها همه بزی و راهبران سیمای یرگزاریونی

است.بستهبکارآموزاندانشومعلمانآموزشویژهترافیکفرهنگآموزشیدورههای

نظیر راهها کیفی ارتقای جهت ایمنی اقدامات رانندگی، سوانح بروز نظر از بحرانی مسیرهای شناسایی با ادارهکل این در ما همکاران همچنین اظهارداشت: وی

است.دادهقرارتوجهموردرامسیرهاکشیخطوایمنیعالئمنصبودیدشعاعافزایشوگشاییزباتصادف،پرنقاطحذفی،زساآشکاراصالح

پانایرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۲:۴۰-۹۹/۰۸/۲۶(یافتافزایشدرصد۱۵اردبیلدرنزاع

خبرداد.پارسالمشابهمدتبهنسبتامسالماههفتدراستانایندرنزاعدرصدی۱۵افزایشازاردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدی-ایرنا-اردبیل

امسال ماه هفت در اظهارداشت: خبرنگاران با گو و گفت در دوشنبه روز فرخی علیرضا دکتر ، ایرنا گزارش و۱۰به ادعای۱۱۵هزار از ناشی صدمات دلیل به نفر

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاع

بود.مورد۷۴۷وهزارهشتپارسالمشابهمدتدرمیزاناینافزود:وی

هستند.نزنفر۵۲۱وهزار۲ومردنفر۵۹۴وهزارهفتنزاعمراجعهکنندگانمجموعازگفت:وی

بهربیشت ارجاعی پروندههای قانونیین باپزشکی ارتباط فرهنگسانزاعدر با که اطالعرسانیزمیباشد و مواردی این میزان از میتوان اصولی و صحیح

کاست.

است.خیابانییرگیردونزاعبهمربوطاردبیلاستاندرجرموقوعفراونیینربیشت،آماراساسبر

میکشاند.یردادگستبهرااردبیلاستاندررانفرهزار۸۰میانگینطوربههرسالاجتماعیرفتارهایدرناپسندعاملیکعنوانبهخشونت

کار و کسب فضاهای تا گرفته خانواده اعضای از مختلف مکانهای در دیگران با مناسباتشان در خشونتآمیز و نادرست برخوردهای و رفتارها براثر تعداد این

میشود.کشیدهگروهییاوانفرادییهایرگیردونزاعبهکارشانآننظایروآموزشگاهها،معابر،

تسنیمیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۱۲-۹۹/۰۸/۲۶(هستندزناناردبیلدرکنندهنزاعنفر521وهزار2

خبرداد.پارسالمشابهمدتبهنسبتامسالماههفتدراستانایندرنزاعدرصدی15افزایشازاردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدی

خبرداد.پارسالمشابهمدتبهنسبتامسالماههفتدراستانایندرنزاعدرصدی15افزایشازاردبیلاستانقانونیپزشکیکلرمدی

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعادعایازناشیصدماتدلیلبهنفر115وهزار10امسالماههفتدراظهارداشت:فرخیعلیرضا

بود.مورد747وهزارهشتپارسالمشابهمدتدرمیزاناینافزود:وی

.هستندنزنفر521وهزار2ومردنفر594وهزارهفتنزاعمراجعهکنندگانمجموعازگفت:وی

بهربیشت ارجاعی پروندههای قانونیین فرهنگساپزشکی با که میباشد نزاع با ارتباط مواردزدر این میزان از میتوان اصولی و صحیح اطالعرسانی و ی

کاست.

است.خیابانییرگیردونزاعبهمربوطاردبیلاستاندرجرموقوعفراونیینربیشت،آماراساسبر

میکشاند.یردادگستبهرااردبیلاستاندررانفرهزار80میانگینطوربههرسالاجتماعیرفتارهایدرناپسندعاملیکعنوانبهخشونت

تا گرفته خانواده اعضای از مختلف مکانهای در دیگران با مناسباتشان در خشونتآمیز و نادرست برخوردهای و رفتارها براثر تعداد ایرنا،این گزارش به
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میشود.کشیدهگروهییاوانفرادییهایرگیردونزاعبهکارشانآننظایروآموزشگاهها،معابر،کاروکسبفضاهای

https://www.savalankhabar.ir/213434

)۱۳:۳۶-۹۹/۰۸/۲۶(اردبیلاستانقانونیپزشکیبهنفرهزار10ازبیشمراجعهشد؛ثبتیرسالجانخستماهه7طی

داد.خبریرسالجانخستماهه7طینزاعادعایازناشیصدماتدلیلبهاستانقانونیپزشکیبهنفرهزار10ازبیشمراجعهازاردبیلاستانقانونیپزشکیپرسترس

طی کرد: عنوان فرخی علیرضا دکتر ایلنا, گزارش سالجا7به نخست تعدادرماهه و10ی مراکز115هزار به نزاع ادعای از ناشی صدمات دلیل به پزشکینفر

کردند.مراجعهاردبیلاستانقانونی

است.داشتهافزایشدرصد15حدودابوده,نفر747وهزار8تعدادکهگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینافزود:وی

قانونیپرسترس تصپزشکی اردبیل سالراستان ماهه هفت در نزاع مراجعین کل از کرد: و99یح هزار هفت و594تعداد هزار دو و مرد بودهزنفر521نفر ن

اند.

است.بودهنزنفر357وهزاردوومردنفرنفر390وهزارششتعداد98سالمشابهمدتدرکهاستحالیدراینداد:ادامهفرخی

باشند:داشتهخاطربهرانکاتاینبایدقانونیپزشکیبهمراجعههنگامدرنزاعمراجعینکرد:تاکیدوی

تأثی آلود خون ظاهر نظر- صدور در توسطری کارشناسی های قانونییه نظپزشکی صدور مبنای آنچه نوعرندارد، است، جراحات خصوص در کارشناسی یه

است.قانونیپزشکیکارشناسانتوسطآندقیقبررسیوموضعبودنتمیزنیازمندضایعاتتردقیقمعاینهلذااست.آنعمقوجراحت

است.مردمعامهمیاندرنادرستباورهایازدیگریکیهماینونمیشودتعیینقانونیپزشکیدردرمانطول-

است.الزامیقضاییمراجعازنامهمعرفیارائهقانونیپزشکیسازمانتوسطنزاعازناشیصدماتخصوصدرکارشناسییهرنظصدوربرای-

تصویربردا یا و مشاوره اخذ نیازمند صدمات عوارض یا و جراحات تر دقیق بررسی برای مواردی در امرر- این که چرا باشد می پاراکلینیک اقدامات سایر یا و ی

طلبد.میرامراجعینبیشترشکیباییوصبرلذااست،صدماتخصوصدردقیقنظراظهارومراجعینحقوقحفظبرای

به درمانی اقدامات انجام از پس تواند می فرد کننده، تهدید و عمده صدمات و جراحات وجود صورت در قانونی- انجامپزشکی اقدامات سوابق کنند. مراجعه

نشود.ضایعفردیازحقیتاشدخواهداخذکنندهدرمانمرجعازقانونیپزشکیسویازشده

)۱۴:۳۰-۹۹/۰۸/۲۶((اردبیل)استآنعمقوجراحتنوعکارشناسییهرنظصدورمبنایاردبیل:قانونیپزشکیپرسترس

س تأثیرایسنا/اردبیل آلود خون ظاهر اینکه به اشاره با اردبیل استان قانونی پزشکی نظرپرست صدور در نظری صدور مبنای گفت: ندارد، قانونی پزشکی توسط کارشناسی یهریههای
است.آنعمقوجراحتنوعکارشناسی

فرخی نظ26علیرضا صدور مبنای کرد: اظهار خبرنگاران جمع در تمیزرآبان نیازمند ضایعات دقیقتر معاینه لذا و است آن عمق و جراحت نوع کارشناسی یه

است.قانونیپزشکیکارشناسانتوسطآندقیقبررسیودیدگیآسیبمحلبودن

هستندزناندبیلاردرکنندهاعنزنفر521وارهز2خبر:النساوا|خبرخبرادامهادامه
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در درمان طول شدن مشخص عدم به قانونیفرخی ازپزشکی مردم که غلطی باورهای از یکی گفت: و کرد قانونیاشاره گپزشکی تعیینرمطالبه میکنید ی

است.درمانطول

است.الزامیقضاییمراجعازنامهمعرفیارائهقانونیپزشکیسازمانتوسطنزاعازناشیصدماتخصوصدرکارشناسییهرنظصدوربرایداد:ادامهوی

قانونیپرسترس تعدادپزشکی امسال نخست ماهه هفت در اینکه بیان با ادامه در اردبیل و10استان به115هزار نزاع ادعای از ناشی صدمات دلیل به نفر

قانونیمراکز سالپزشکی مشابه مدت با مقایسه در تعداد این افزود: است، کرده مراجعه اردبیل و98استان هزار هشت حدود747که اند بوده درصد15نفر

است.داشتهافزایش

به مراجعین جنسیت تفکیک به اشاره با قانونیوی سالپزشکی ماهه هفت در نزاع مراجعین کل از داد: و99ادامه هزار هفت و594تعداد مرد هزار2نفر

است.بودهنزنفر357وهزاردوومردنفرنفر390وهزار6تعداد98سالمشابهمدتدرکهاستحالیدرایناند،بودهنزنفر521و

در نزاع از ناشی صدمات شکایات بررسی و رسیدگی برای قضائی مراجع از نامه معرفی ارائه الزام به قانونیوی برایپزشکی مواردی در افزود: و کرد اشاره

هستیم.پاراکلینیکاقداماتسایریاویرتصویربردایاومشاورهاخذنیازمندصدماتعوارضیاوجراحاتدقیقتربررسی

قانونیپرسترس درمانیپزشکی اقدامات انجام از پس میتواند فرد کننده، تهدید و عمده صدمات و جراحات وجود صورت در اینکه بیان با اردبیل استان

نشود.ضایعفردیازحقیتاشدخواهداخذکنندهدرمانمرجعازقانونیپزشکیسویازشدهانجاماقداماتسوابقافزود،کنند،مراجعهقانونیپزشکیبه

پیامانتهای

)۱۲:۴۸-۹۹/۰۸/۲۶((اردبیل)نداردقانونیپزشکییهرنظدریرتأثیآلودخونظاهراردبیل:قانونیپزشکیپرسترس

س - تأثیراردبیل آلود خون ظاهر گفت: اردبیل استان قانونی پزشکی نظرپرست صدور در نظری صدور مبنای و ندارد قانونی پزشکی توسط کارشناسی خصوصریههای در کارشناسی یه
است.آنعمقوجراحتنوع

تعداد امسال نخست ماهه هفت در اینکه بیان با خبرنگاران جمع در دوشنبه ظهر فرخی علیرضا مهر، خبرنگار گزارش و۱۰به صدمات۱۱۵هزار دلیل به نفر

مراکز به نزاع ادعای از قانونیناشی سالپزشکی مشابه مدت با مقایسه در تعداد این کرد: اظهار کردند، مراجعه اردبیل و۹۸استان هزار هشت نفر۷۴۷که

است.داشتهافزایشدرصد۱۵حدوداندبوده

به مراجعین جنسیت تفکیک به قانونیوی سالپزشکی ماهه هفت در نزاع مراجعین کل از افزود: و کرد و۹۹اشاره هزار هفت و۵۹۴تعداد مرد هزار۲نفر

است.بودهنزنفر۳۵۷وهزاردوومردنفرنفر۳۹۰وهزار۶تعداد۹۸سالمشابهمدتدرکهاستحالیدرایناند،بودهنزنفر۵۲۱و

قانونیپرسترس تأثیپزشکی آلود خون ظاهر اینکه بیان با اردبیل نظراستان صدور در توسطری کارشناسی قانونییههای آنچهپزشکی کرد: خاطرنشان ندارد،

نظ صدور بررسیرمبنای و دیدگی آسیب محل بودن تمیز نیازمند ضایعات دقیقتر معاینه لذا و است آن عمق و جراحت نوع میگیرد قرار مدنظر کارشناسی یه

دبیل)(اراستآنعمقواحتجرنوعشناسیکاریهنظرصدورمبنایدبیل:ارقانونیشکیپزستپرسرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.قانونیپزشکیکارشناسانتوسطآندقیق

در درمان طول شدن مشخص عدم از قانونیفرخی کهپزشکی است این مردم میان غلط باورهای از یکی متأسفانه گفت: و داد قانونیخبر طولپزشکی

میکنند.یرپیگیومطالبهقانونیپزشکیازراموضوعاینومیکندتعیینرادرمان

در نزاع از ناشی صدمات شکایات بررسی و رسیدگی برای قضائی مراجع از نامه معرفی ارائه الزام به قانونیوی برایپزشکی مواردی در افزود: و کرد اشاره

هستیم.پاراکلینیکاقداماتسایریاویرتصویربردایاومشاورهاخذنیازمندصدماتعوارضیاوجراحاتدقیقتربررسی

قانونیپرسترس درمانیپزشکی اقدامات انجام از پس میتواند فرد کننده، تهدید و عمده صدمات و جراحات وجود صورت در اینکه بیان با اردبیل استان

نشود.ضایعفردیازحقیتاشدخواهداخذکنندهدرمانمرجعازقانونیپزشکیسویازشدهانجاماقداماتسوابقافزود،کنند،مراجعهقانونیپزشکیبه

آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۰۹-۹۹/۰۸/۲۶(ی)ربختیاو(چهارمحالمیکندنابودراکودکیدنیایکهخشونتی

دا دوست ما همه - (پانا) بهرتهران دنیایمان چیزیم تنها و ندارد وجود کینه و غرور ظلم، بیرحمی، کودکانه دنیای در بیآالیش، و ساده همانقدر شود، کودکان دنیای درزیبایی که ی
میشود.خالصهآندردنیاهیجانتمامکهفوتبالیتوپیاسادهعروسکیبهعشقاست!عشقاوست،دنیای

بز طمع خاطر به دنیایشان سادگی که هستند هم کودکانی اما ایسنا، قشربهگزارش ندارد، را همیشگی سادگی آن دیگر حقرگترها، از شناختی هیچگونه که ی

این بسا چه و ندارند را اطرافیان سوی از خود به واردشده آزارهای و آسیبها یا و نیازها کردن بیان برای جراتی حتی و زبان بنابراین نداشته، خود حقوق و

یزد.رمیهمدرراآنانگسالیربزهموکودکیهماثرات

هرآزاکودک بلکه نمیشود خالصه کودک کتکزدن در تنها فیری رفتار رفتازگونه هر یا غفلت جنسی، استفاده سوء عاطفی، یا بیتوجهیریکی با همراه که ی

است.یرکودکآزامصادیقازشود،کودککالمحتییاقدرتروابط،زمینهدرکودککرامتیارشدسالمت،بهواقعیآسیبسببوباشد

بختیا و چهارمحال در روانپزشک زارعان، کودکآزارالهام ازری برخی را جنسی نوع کرد: اظهار و تقسیمبندی عاطفی و غفلت جنسی، جسمی، انواع به را ی

فی آزار یک جسمی نوع در که میگیرند درنظر جسمی رفتازنوع هر واقع در و میشود حادث کودک بر بهریکی منجر که اشیا پرتکردن کتکزدن، مانند ی

میآید.بهحسابجسمییرکودکآزاجزءشودتصادفازغیریکیزفیمصدومیتهای

کودکآزا به روانپزشک تحراین برای کودک از استفاده شامل مورد این گفت: و پرداخت جنسی بزری جنسی انجامریک به کودک کردن مجبور گساالن،

است.کودکانحضوردرجنسیفعالیتانجاموجنسیفعالیتهای

کودکآزا داد: ادامه پرخاشگرزارعان مانند مختلفی انواع عاطفی کودکری چشمان برابر در همسر علیه پرخاش یا کودک تحقیر ناسزا، و فحش شدید، یهای

است.اوترساندنو

کودکآزا دیگر نوع است،روی کودک اولیه حقوق جزو مسکن و امنیت پوشاک، خوراک، شامل کودک اولیه نیازهای داد: توضیح و کرد عنوان غفلت را ی

است.غفلتییرکودکآزامثالهاینیزکودکتوسطمخدرموادپخشوزبالهگردیی،رتکدیگنظیریراموبرایکودکگرفتنقراردستاویزبهعالوه

کودکآزا پیامدهای به متخصص کودکآزاراین پیامدهای کرد: بیان و اشاره دستهری دو به میتوان را آن اثرات و باشد بلندمدت یا کوتاهمدت میتواند ی

کرد.تقسیمبندیروانیوجسمی

دبیل)(اردندارقانونیشکیپزیهنظردریتأثیرلودآخونظاهردبیل:ارقانونیشکیپزستپرسرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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نیز روانی اثرات میشود، محرز کودک بدن بر خستگی و سوءتغذیه عضو، نقص شکستگی، سوختگی، خراشیدگی، مانند جسمی پیامدهای داد: ادامه زارعان

باشند.کودکهمراهگسالیربززمانتاتاثیراتایناستممکنوبوده...وزبانلکنتافسردگی،ی،رشبادرای،رپرخاشگی،رگوشهگیشاملآن

ت و بزهکارانه رفتارهای خانه، از فرار خودکشی، به اقدام و خودزنی الکی، مشروبات و مخدر مواد سمت به گرایش شخصی، اختالالت پایان در تحصیلروی ک

کرد.عنوانیرکودکآزابلندمدتاثراتجملهازرا

به سازمان اجتماعی امور معاون نجفی جواد ادامه بختیازدر و چهارمحال بهریستی اینکه بیان با کودکآزازی حوزه در مداخلهگر دستگاههای از یکی یریستی

دارند.دخالتنیزانتظامینیرویوقانونیپزشکییستی،زبهسازمانبرعالوهامرایندرکرد:اظهاراست،

کودکآزا میزان باید قاعدتا افزود: است، کرده پیدا افزایش کرونایی ایام این در کودکان خانهماندن در اینکه بیان با ماههروی شش در اما کند، پیدا افزایش ی

سالجا بهرنخست سازمان اجتماعی اورژانس با تماس میزان عنوانزی باید البته است، نداشته محسوسی تغییر قبل، سال مشابه مدت با مقایسه در یستی

کرد.بررسینیزمتولیدستگاههایدیگریقرطازرامسئلهاینمیتوانواستیستیزبهبهارجاعاتبهمربوطتنهامشاهدهاینکهکرد

به سازمان اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال شمارهریستی اینکه بیان با گفت:123ی است، هماستانیها به پاسخگویی آماده اجتماعی مسائل حوزه در

کودکآزا قبیل از همسرآزارمواردی وسالمندآزاری، طری از پیگیری اجتماعی اورژانس مریق این با تماس از پس میشود، تماسگیرندهری فرد با روانشناسان کز

میکنند.آرامرافضاگووگفتباورفتهفردسکونتمحلبهنیازصورتدرومیدهندویبهراالزمدستوراتوشدهگووگفتوارد

کودکآزا علت اجتماعی اورژانس در داد: ادامه خانوادهرنجفی از را آسیبدیده کودک قضایی، مرجع هماهنگی با و لزوم صورت در مشاوران شده، شناسایی ی

ب وی به را روانی آرامش تا کرده جدا محدود زمانی برای پزشکی،رخود امور انجام مانند تخصصی اقدامات دیگر و داده تشکیل پرونده او برای آنگاه گردانند،

میدهند.انجامویبرایراروانشناسیوحقوقی

به سازمان اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال کودکآزاریستی اینکه بیان با بیشتری کرد: اظهار است، متعددی موارد شامل باری گرفتهشده تماس ین

هستند.روانییربیمادارایوپرخاشگرمعتاد،بیکار،افرادیمعموالمهاجمافرادواستفرزنداننیازهایازغفلتدربارهاجتماعیاورژانس

به سازمان اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال اینکهریستی به اشاره با به7ی سازمان با صورتگرفته تماسهای از کودکآزازدرصد با رابطه در یریستی

میگیرند.قرارآزارموردپسرانازبیشدختراناستاندرکرد:بیاناست،بوده

مدی سامانپور علی ادامه قانونیکلردر وبختیاپزشکی کودکآزارچهارمحال پروندههای اینکه به اشاره با نیز بهری اثباتشده، جنسی و جسمی پزشکیی

دارد.پروندههادررافراوانیینربیشتشده،اثباتجسمییرآزاکودکسهمگفت:میشود،دادهارجاعقانونی

مراکز در شده تشکیل پروندههای خصوص در قانونیوی کودکآزاپزشکی به حوزهرمربوط در شده تشکیل پروندههای و مراجعان درصد یک از کمتر افزود: ی

میدهند.تشکیلیرکودکآزاپروندههایرانزاع

قانونیکلرمدی وبختیاپزشکی کودکآزارچهارمحال حوزه در شده تشکیل پروندههای تعداد کاهش به سالجاری در بهری آموزش ارائه کرد: بیان و اشاره ی

کا کالنترقضات، کودکآزارکنان راستای در درمان و بهداشت مراکز مسئوالن و کودک مهدهای مربیان بهریها، ارجاعی پروندههای کاهش دالیل از پزشکیی

است.قانونی

جوانتابناکنیوز،تازهتدبیرنيوز،دزفولیرخبپایگاهدیگر:منابع

ی)بختیارومحال(چهارمیکندنابودارکیدکودنیایکهخشونتیپانا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۴۲-۹۹/۰۸/۲۶(داردراکشوردریرموتورسواتلفاتچهارمرتبهبوشهر،

دارد.راکشوریرموتورسواتلفاتچهارمرتبه،بوشهراستانگفت:کشورایجادهنقلوحملویرراهداسازمانترافیکایمنیوآمارادارهرئیسایرنا-بوشهر-

ویدئ نشست در دوشنبه روز صالحیان فرهاد ایرنا، گزارش طوبه بررسی تخصصی افزود:رکنفرانسی بوشهر استان ایمن موتورسواران فوتیهای۲۳ح درصد

است.درصد۱۶آنیرکشوسرانهدرحالیکهاستموتورسیکلتبهمربوطبوشهراستانتصادفاتازناشی

سال تا کرد: بیان شه۸۸وی درون بیشتر موتورسواران تلفات شاخص میشد آماررتصور ارائه با اما است قانونیی شدپزشکی تلفات۲۴تا۲۲مشخص درصد

است.روستاییویرشهبرونهایجادهدرموتورسواران

ط اجرای با و راستا همین در گفت: ایمنحرصالحیان سواران بکاموتور با شد رعایترگیرتالش به موتورسواران تشویق و ترغیب و آموزش ایمنیمسائلی

یابد.کاهشزنییرشهمعابربیندروتلفاتحوادث

،رمدی آمار راهداکل سازمان ترافیک و تصرایمنی ای جاده ونقل وحمل کرد:ری ارتقایح و آموزش منظور مرتبطآبدین ایمنی تجهیزات ، موتورسواران گاهی

گرفت.قراراستانهادرمسئوالنمدنظرایمنیفاکتورهایسایروایمنیکالهرنظی

داد: ادامه بهوی سواران موتور تلفات سهم امروز گرفته صورت که۱۶باتالشهای یافته کاهش سطحدرصد ارتقای و آموزش واهمیت نقش وآبیانگر گاهی

نیست.کافیهنورکههرچنداستموتورسوارانآموزش

موتورسوا تلفات نمودار باتوجه توجهرصالحیان قابل سهم به باتوجه شود می پیشنهاد کرد: اضافه بوشهر استان آموزانی موتورسوارکاودانش درتلفات یرگران

شود.گرفتهنظردرمیکننداستفادهسیکلتموتورازترددبرایکهدرعسلویهپتروشیمیهاکنانرکابرایخصوصبهایویژهتدابیرقشردواینبرایاستان

آمار،رمدی دفتر راهداکل سازمان ترافیک و درایمنی فرهنگ و آموزش تاثیر و نقش به باتوجه همچنین بسطری و توسعه افزود: ترافیکی حوادث کاهش

کند.کمکتلفاتوحوادثبیشترکاهشدررامامیتواندفرهنگیمحصوالتسایروکلیپازاستفادهوبرخوردارکمترومحروممناطقبهآموزش

راهدارمدی اجرایرکل با گفت: بوشهر استان ای جاده ونقل حمل و ط۱۰ی سارمرحله وفرهنگ وآموزش موتورسواران موتورسوارانزح تلفات گرفته صورت ی

است.حرطاینتداومبرایخوبینویددرصدی۳۷کاهشاینکهاستیافتهکاهش۹۸نفردرسال۶۴تعدادبه۸۹درسالنفر۱۰۱تعدادازاستان

ط افزود: علم رضا حمید درسی ایمن موتورسواران طرح این آغاز از و شد اجرا بوشهر در بار نخستین برای ازرکشور بیش تاکنون استان در آموزشیرکا۱۰۸ح گاه

است.گزارشدهربدانشبامربیانازاستفادهباوراهپلیسباکمکموتورسوارانبرای

ط کرد: اضافه درروی ایمن موتورسواران بازنگ۱۰ح خود بیشترسالگی مناطق جدید دور در میشود تالش و میشود کاری های محیط خصوص به نظیررگری ی

دهیم.قرارمدنظررادرعسلویهپارسیژانرویژهمنطقه

موتورسوا وتلفات بیشترحوادث کاهش افزود:برای ومشارعلم عمومی نیازمندعزم استان درسطح خصوصری به سایردستگاهها رسانهکت و ها دانشگاه

شود.محققمهماینمیرودامیدکههستیمها

دلیل به موتورسیکلت کنندگان استفاده گفت: مقرراتآوی و قوانین رعایت به ملزم را خود احتمالی، خطرهای و مقررات از کافی آشنایی و نداشتن گاهی

میشوند.فوتیوجرحیناگوارحوادثبروزموجبنتیجهدروندانستهنقلیهوسایلرانندگانسایرهمانندرانندگی

افزود: سواعلم نقلیه وسایل سایر مقابل در آن قیمت نسبی بودن پائین و موتورسیکلت تولید تارافزایش شده باعث ویژهربسیای به افراد و خانوادهها از ی

آسانی به خجوانان به کنندرنسبت اقدام آن از استفاده و گرمسیید مناطق در مساله این ورکه هوایی و آب خاص وضعیت بعلت بوشهر استان مانند ی

است.ترمحسوسجوانجمعیتازیربرخوردا
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استان در موجود های موتورسیکلت کل تعداد کرد: اظهار شمار۳۵۰الی۳۰۰وی این از که است دستگاه گذاهزار شماره های سالرموتورسیکلت از شده ی

است.دستگاههزار۹۸،۲۰۰تا۸۹

است.درصد۱۲استاندرموتورسیکلتتعدادساالنهافزایشدرصدمتوسطشد:یادآورعلم

خبراتحادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۰:۴۴-۹۹/۰۸/۲۶(شدیعزتوایمنیکالههزار۵۰گلستان/ایجادهتلفاتدرصدی۱۶کاهشخبرداد؛گلستانراهپلیسرئیس

کاهشرگ از گلستان راه پلیس رئیس گفت:۱۶گان- و خبرداد استان ای جاده تلفات پیاده۸۰درصدی عابران و سواران موتورسیکلت را گلستان های جاده تصادفات قربانیان از درصد
دهند.میتشکیل

اظها قانونمند، سواران سیکلت موتور همایش در دوشنبه عصر عبدی علی سرهنگ مهر، خبرنگار گزارش حدودربه تصادفات۸۰کرد: قربانیان از جادهدرصد

دهند.میتشکیلپیادهعابرانوسوارانموتورسیکلترا،گلستانیرشهبرونودرونهای

آمار به توجه با افزود: قانونیوی گلستانپزشکی در تصادف از ناشی فوتیهای قبل، سال مشابه مدت با مقایسه در مهر، پایان تا امسال ابتدای درصد۱۶از

است.یافتهکاهش

است.یافتهکاهشدرصد۱۸هماستانایجادهحوادثمصدومانمدت،ایندرهمچنینگفت:عبدی

بیشت مطمئنه سرعت از تخطی و تقدم حق رعایت عدم جلو، به توجه عدم گلستان راه پلیس رئیس گفته بودهرطبق گلستان های جاده در تصادفات عامل ین

است.

راهدا کل اداره نقل و حمل معاون ادمه در تورهمچنین استان موتورسواران بین در ایمنی کاله هزار سه امسال گفت: گلستان ای جاده نقل و حمل و یعزی

است.شده

از بیش گذشته سال چند در اینکه بیان با میرشاهی تو۵۰ایوب استان در کاله دازهزار انتظار افزود: است، شده ایمنیریع های کاله این از موتورسواران که یم

شود.کمترایجادهتلفاتتاکردهاستفاده

ب ترافیک ایمنی هفته مناسبت به که همایش پایان در است جلرگفتنی برای شد، کالهرگیوگزار آنها از تعدادی به سواران، موتور تصادفات تلفات کاهش از ی

شد.اهداایمنی

البرزسبزیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۱:۲۹-۹۹/۰۸/۲۶()ه(کرمانشامردمسالمتبرکروناییروزهایالیالبهدرخاموشگرمنقاب

نشویم.خاموشگرمگرفتارتاباشیمداشتهگرمایشیوسایلازایمناستفادهبههمچشمیگوشهاستبهترکروناست،یربیمابهنشدنمبتالگیرردحواسمانتمامکهروزهااین

ددارارکشوردریسوارموتورتلفاتمچهاررتبهبوشهر،ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا همری از تعدادی است، گازسوز عمدتا که گرمایشی وسایل از استفاده افزایش و سرما فصل شروع با ساله هر ، کرمانشاه کز

میشوند.مسمومیتدچاریاودادهدستازراخودجانکربنکسیدومونگازبامسمومیتاثردراستانیها

است.حوادثیچنینبروزازیرپیشگیراهینربهتیربخایزانداراهازقبلدودکشمسیرمنافذلرکنتواستانداردگرمایشیوسایلازاستفاده

بهت دودکش بودن داغ به توجه کارهمچنین برای آزمایش بخارین دودکش لوله اگر است. دودکش مناسب خارکرد دلیل به باشد، سرد محصوالتری نشدن ج

با با موقت بهطور نقص، رفع ضمن باید صورت این در و است دودکش از سمی گازهای و ایجادزاحتراق محیط در مناسب تهویه پنجره یا در از قسمتی کردن

کنید.

فو عمومی روابط مدیر آزادی درراکبر میگوید: کرمانشاه استان پزشکی امسال7یتهای نخست گاز68ماهه استنشاق علت به استانیها هم از نفر

اند.شدهمسمومکسیدکربنومون

اند.دادهدستازراخودجانگرفتگیگازاثربرنفر13مدتایندراستانقانونیپزشکیکلرمدیگفتهبههمچنین

)۰۷:۵۲-۹۹/۰۸/۲۷(بلوچستانوسیستانمحورهایازکیلومتر750آسفالتکشورعملیاتاجرای

راهدا کل طرمدیر گفت: بلوچستان و سیستان استان ای جاده نقل و حمل و بهساری ملی رزح کیفی ارتقای و ووی ایمن سفر بستر آوردن فراهم هدف با ارتباطی راههای آسفالت کش
شد.اجراییکلادارهاینپوششتحتمحدودهمواصالتیمحورهایازکیلومتر750برافزونسطحدرتاکنونیرجاسالابتدایازجادهایکاربرانبرایروان

خب گزارش مدیرگزاربه کمیسیون جلسه در کرد ایوب زاهدان، از فارس مطلوبتری اینکه بیان با نقل و حمل ایمنی اجرایی وریت حمل برای شرایط ین

کاهش و ایمن سفر برای مناسب شرایط ایجاد اظهارداشت: است، الزم ایمنی عالئم نصب با همراه مناسب و کیفیت با آسفالت رویه داشتن جادهای نقل

داشت.خواهدتداوماستانایندرقوتباهمچنانکهاستملیحرطایناجرایاهدافینرمهمتجملهازنقلیهوسایلاستهالکینههایزه

رو شبانه تالش با داد: ادامه راهدازوی نیروهای راهداری کل اداره طری، نخست رتبه توانست بلوچستان و سیستان استان ای جاده نقل و حمل و حری

کند.خودآنازراکشوریانیرشهایراهرویهکیفیارتقای

راهدا کل ماههرمدیر هفت در گفت: استان مواصالتی محورهای در رانندگی سوانح آمار به اشاره با بلوچستان و سیستان استان ای جاده نقل و حمل و ی

جا ورسال هزار یک استان867ی مواصالتی محورهای در تصادف بارفقره مشابه مدت به نسبت که داد و2خ کاهش513هزار نشان26فقره را درصدی

دهد.می

آمار اساس بر همچنین افزود: قانونیکرد جا6درپزشکی سال نخست شه399یرماهه برون های راه در خودرنفر جان بلوچستان و سیستان روستایی و ی

و هزار سه و اند داده دست از با238را قبل سال مشابه مدت به نسبت که شدند مصدوم نیز و499نفر هزار چهار و کاهش37فوتی را20مصدوم درصدی

دهد.مینشان

مانشاه)(کردممرسالمتبرکروناییهایروزالیالبهدرخاموشگمرنقابسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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تص باالتروی انسانی عامل که آنجایی از کرد: انجامریح عالوه کل اداره این دهد می اختصاص خود به را بلوچستان و سیستان رانندگی سوانح علل درصد ین

اجرای نظیر بازدارنده اصالح250اقدامات پوشش، تحت محورهای تمامی در شیارلرزاننده بر300کیلومتر افزون نصب و تهیه شیروانی، شیب 16کیلومتر

بردا بهره جداکننده، حفاظ ازرکیلومتر اجرای32ی و نصب دادن قرار اولویت در و راهی بین رفاهی خدمات مروردر51مجتمع و عبور تخلفات ثبت سامانه

جا طرسال از رانندگی سوانح کاهش بر را خود همت تمام ساری، فرهنگ گیزیق بهره با تلویری برنامه اجرای نظیر ها ظرفیت همه وزی راهبران سیمای یونی

است.بستهبکارآموزاندانشومعلمانآموزشویژهترافیکفرهنگآموزشیهایدورهیرگزارب

راهدارمدی نظررکل از بحرانی محورهای شناسایی با کل اداره این در ما همکاران همچنین کرد: اضافه بلوچستان و سیستان استان ای جاده نقل و حمل و ی

سا آشکار اصالح نظیر ها راه کیفی ارتقای جهت ایمنی اقدامات رانندگی، سوانح بازبروز تصادف، پر نقاط حذف عالئمزی، نصب و دید شعاع افزایش و گشایی

است.دادهقرارتوجهموردرامحورهاکشیخطوایمنی

3139پیام/انتهای

هامونعصریرخبپایگاهدیگر:منابع

بلوچستانوسیستانهایمحورازکیلومتر750لتآسفاکشورعملیاتایاجرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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