پزشکی قانونی در رسانهها

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اداره کل روابط عمومی و امور بینا لملل

اخبار ستادی
بیش از  6هزار کشته در تصادفات  5ماهه نخست سال /مصدومیت  117هزار نفر
۱۹

۳

خبرگزار ی ایسنا ،پانا ،ایلنا /روزنامه جام جم ،حمایت ،وطن امروز /پایگاه خبر ی ایران آنالین ،آفتاب نیوز ،عصر ایران ،عصر خودرو ،ساعت ،24

تیک ،ناطقان ،منجیل نیوز ،خودروکار ،پیام فور ی ،خبر داغ ،افکار نیوز ،چابک آنالین

کاهش  16درصدی تلفات تصادفات در پنج ماهه ابتدایی امسال
۱۴

۴

خبرگزار ی ایلنا ،صدا و سیما ،مهر ،دانشجو ،ایرنا /روزنامه حمایت ،نسل فردا ،تماشا گران امروز ،روزان /پایگاه خبر ی نوید تهران ،امروز نیوز ،رکنا،

 55آنالین ،پرشین خودرو

۸

سقوط از بلندی همچنان در صدر علل فوت حوادث کار

۵

قابل توجه داوطلبان عنوان شغلی پزشک متخصص ) 1کد شغلی  (3005در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز
دستگاههای اجرایی کشور در سال 1399

۵

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هشدار داد :افزودنیهای شیمیایی به مواد مخدر و مرگ زودرس معتادان

۶

پایگاه خبر ی عصر ایران ،آفتاب نیوز ،تابنا ک ،ا کو فارس ،اتحاد خبر ،امروز نیوز ،سالم نو ،انتخاب

اخبار استانی
اخبار زنده آخر ین عناوین پربیننده تر ین عناوین نزاع و درگیر ی در مازندران کاهش یافت
۱

۲

۱

پایگاه خبر ی پیام مازند

کاهش  8درصدی نزاع طی پنج ماه امسال )مازندران(

۸

کرونا مازندرانی ها را آرام تر کرد  /کاهش  8درصدی نزاع و درگیر ی در استان

۸

پایگاه خبر ی پیام مازند ،دوربین خبر

آمار نهایی غر ق شدگی در یای مازندران  39نفر اعالم شد /محمود آباد در رتبه نخست بیشتر ین میزان غر ق
شدگی

۹

جانهایی که در جادهها قربانی میشوند  +فیلم

۱۰

کاهش آمار نزاع و غر ق شدگی در فارس

۱۳

پایگاه خبر ی پیام فارس

وقتی مرگ در جادههای پهناورتر ین استان کشور بیامان میتازد )سیستان و بلوچستان(
۱

۷

پایگاه خبر ی عصر هامون

۱۴

۱

رئیس پلیس راهور استان اصفهان :کرونا ترافیک درون شهر ی را بیشتر کرده است/کاهش آمار تصادفات رضایت
بخش نیست )اصفهان(

۱۵

سر پرست پلیس راهور استان قم مطر ح کرد :حادثه خیزتر ین معابرقم کجاست!؟

۱۷

برگز یدگان بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان تهران معرفی شدند

۱۸

زنجان از چهار هزار و  ۲۱۱کیلومتر راه روستایی برخوردار است

۱۹

پایگاه خبر ی تین نیوز

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

اخبار ستادی
۱۹

بیش از  6هزار کشته در تصادفات  5ماهه نخست سال /مصدومیت  117هزار نفر )(۱۳:۴۹-۹۹/۰۶/۳۱
 ۶هزار و  ۳۳۲نفر در حوادث رانندگی در پنج ماه نخست سال جار ی ،جان خود را از دست دادند و بیش از  ۱۱۷هزار نفر نیز مصدوم شدند.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بنابر اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور ،در پنج ماهه نخست سال جار ی  6هزار و  332نفر در حوادث رانندگی
جان خود را از دست دادند ،این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار تلفات هفت هزار و  560نفر 16.2 ،درصد کاهش یافته است.
در پنج ماهه ابتدایی امسال از کل تلفات تصادفات ،پنج هزار و  186نفر مرد و یک هزار و  146نفر ز ن بودند.
در این مدت چهار هزار و  171نفر در مسیرهای برونشهر ی ،یک هزار و  713نفر در مسیرهای درونشهر ی 415 ،نفر در مسیرهای روستایی ،پنج نفر در
راههای اختصاصی و  28نفر نیز در سایر مسیرها جان خود را از دست دادند.
همچنین در پنج ماهه نخست امسال استانهای تهران با  ،487فارس با  454و اصفهان با  400فوتی بیشتر ین و استانهای ایالم با  ،43چهارمحال و بختیار ی
با  94و یزد با  98فوتی کمتر ین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشتهاند.
کاهش  26درصدی مراجعه مصدومان
در پنج ماهه امسال  117هزار و  376مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که  88هزار و  378نفر از آنها مرد و  28هزار و  998نفر
ز ن بودند.
آمار مصدومان تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار مصدومان  159هزار و  50نفر 26.2 ،درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش در این مدت استانهای تهران با  12هزار و  ،779خراسان رضوی با  10هزار و  222و اصفهان با هشت هزار و  962مصدوم بیشتر ین و
استانهای هرمزگان با  ،980ایالم با یک هزار و  20و بوشهر با یک هزار و  234مصدوم کمتر ین آمار مصدومان تصادفات را داشتهاند.
مطابق آمارها در پنج ماهه امسال آمار مصدومان تصادفات در تمام استانهای کشور روندی کاهشی داشته ،آمار تلفات نیز به استثنای  6استان ،در
مابقی استانها با کاهش مواجه بوده است.
مرگ بیش از  1400نفر در تصادفات مرداد
در حوادث رانندگی مرداد امسال یک هزار و  474نفر در تصادفات جان باختند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  14.7درصد کاهش یافته است.
آمار مصدومان ارجاعی به پزشکی قانونی نیز در مرداد ماه با  21درصد کاهش نسبت به مرداد سال قبل ،به  27هزار و  428نفر رسیده است.
منابع دیگر :خبرگزار ی ایسنا ،پانا ،ایلنا /روزنامه جام جم ،حمایت ،وطن امروز /پایگاه خبر ی ایران آنالین ،آفتاب نیوز ،عصر ایران ،عصر خودرو ،ساعت  ،24تیک،
ناطقان ،منجیل نیوز ،خودروکار ،پیام فور ی ،خبر داغ ،افکار نیوز ،چابک آنالین

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۳

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۴

کاهش  16درصدی تلفات تصادفات در پنج ماهه ابتدایی امسال )(۱۴:۱۸-۹۹/۰۶/۳۱
خبرگزار ی میزان-در پنج ماهه نخست سال جار ی شش هزار و  332نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند؛ این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت
هزار و  560نفر بود 16.2 ،درصد کاهش یافته است.

خبرگزار ی میزان  -بنا بر اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور ،در پنج ماهه ابتدایی امسال از کل تلفات تصادفات ،پنج هزار و  186نفر مرد و یکهزار و  146نفر ز ن
بودند.
در این مدت چهار هزار و  171نفر در مسیرهای برون شهر ی ،یکهزار و  713نفر در مسیرهای درون شهر ی 415 ،نفر در مسیرهای روستایی ،پنج نفر در راههای
اختصاصی و  28نفر نیز در سایر مسیرها جان خود را از دست دادند.
همچنین در پنج ماهه نخست امسال استانهای تهران با  ،487فارس با  454و اصفهان با  400فوتی بیشتر ین و استانهای ایالم با  ،43چهارمحال و بختیار ی
با  94و یزد با  98فوتی کمتر ین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشته اند.
کاهش  26درصدی مراجعه مصدومان
در پنج ماهه امسال  117هزار و  376مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که  88هزار و  378نفر از آنان مرد و  28هزار و  998نفر
ز ن بودند .آمار مصدومان تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مصدومان  159هزار و  50نفر بود 26.2 ،درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش در این مدت استانهای تهران با  12هزار و  ،779خراسان رضوی با  10هزار و  222و اصفهان با هشت هزار و  962مصدوم بیشتر ین و
استانهای هرمزگان با  ،980ایالم با یکهزار و  20و بوشهر با یکهزار و  234مصدوم کمتر ین آمار مصدومان تصادفات را داشته اند.
مطابق آمارها در پنج ماهه امسال آمار مصدومان تصادفات در همه استانهای کشور روندی کاهشی داشته .آمار تلفات نیز به استثنای شش استان ،در باقی
استانها با کاهش مواجه بوده است.
مرگ بیش از  1400نفر در تصادفات مرداد
در حوادث رانندگی مرداد امسال یکهزار و  474نفر در تصادفات جان باختند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  14.7درصد کاهش یافته است.
آمار مصدومان ارجاعی به پزشکی قانونی نیز در مرداد ماه با  21درصد کاهش نسبت به مرداد سال قبل ،به  27هزار و  428نفر رسیده است.
ضرورت توجه به دو موضوع هندسی راهها و نقاط حادثه خیِز استان کرمان
انتهای پیام/
منابع دیگر :خبرگزار ی ایلنا ،صدا و سیما ،مهر ،دانشجو ،ایرنا /روزنامه حمایت ،نسل فردا ،تماشاگران امروز ،روزان /پایگاه خبر ی نوید تهران ،امروز نیوز ،رکنا 55 ،آنالین،
پرشین خودرو

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۴

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

سقوط از بلندی همچنان در صدر علل فوت حوادث کار )(۱۶:۰۰-۹۹/۰۶/۳۱
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی :از  729نفر ی که در  5ماه ابتدایی امسال بر اثر حوادث کار جان باختند  306نفر بر اثر سقوط از بلندی بوده است.

دکتر حامد نائیجی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزار ی صدا و سیما ؛ گفت :در پنج ماهه نخست امسال  759نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند
که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار متوفیات حوادث ناشی از کار  729نفر بود 4.1 ،درصد بیشتر شده است.
وی گفت :از کل تلفات حوادث کار در این مدت 740 ،نفر مرد و  19نفر ز ن بودند و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ،تعداد مردان فوت شده در
حوادث کار  725و تعداد زنان چهار نفر بود.
دکتر ناییجی افزود :در این مدت استانهای تهران با  ،175مازندران با  55و آذربایجان شرقی با  53متوفی بیشتر ین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.
وی گفت :مطابق سالهای گذشته ،در پنج ماهه نخست امسال نیز بیشتر ین علت مرگ در حوادث کار ،سقوط از بلندی است که معموال حدود نیمی از تلفات
این حوادث را به خود اختصاص میدهد و در پنج ماهه امسال  40درصد مرگهای ناشی از حوادث کار در پی سقوط از بلندی اتفاق افتاده است که  306نفر
از کل متوفیات را در برمی گیرد.
دکتر ناییجی افزود:پس از آن ،اصابت جسم سخت با  184متوفی بیشتر ین آمار مرگ در حوادث کار را داشته است که  24.2درصد از کل تلفات به این علت
مربوط میشود و بر ق گرفتگی با  ،111کمبود اکسیژ ن با  52و سوختگی با  36متوفی در رتبههای بعدی تلفات حوادث کار قرار دارند.

قابل توجه داوطلبان عنوان شغلی پزشک متخصص ) 1کد شغلی  (3005در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی
کشور در سال (۱۷:۰۰-۹۹/۰۶/۳۱) 1399

خبرگزار ی آر یا  -مواد امتحانی این عنوان شغلی ،به شر ح ز یر اصالح میشود:
مواد امتحانی این عنوان شغلی ،به شر ح ز یر اصالح میشود:
مجموعه دروس )اخالق پزشکی
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
»منشور اخالق حرفهای روانپزشکی در ایران ،ویراست اول ـ  «1394مصوب مجمععمومی انجمن علمی روانپزشکان ایران که در سایت انجمن در دسترس

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۵

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

ادامه خبر | آر یا :قابل توجه داوطلبان عنوان شغلی پزشک متخصص ) 1کد شغلی  (3005در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دس…
میباشد.
فصول  4 ،3 ،2 ،1و  5از کتاب قانون و روانپزشکی ،تألیف دکتر سیدمهدی صابر ی ،چاپ  ،1394از انتشارات سازمان پزشکی قانونی کشور (
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

۸

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هشدار داد :افزودنیهای شیمیایی به مواد مخدر و مرگ زودرس معتادان )(۱۰:۲۲-۹۹/۰۶/۳۱
تهران  -ایرنا  -رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ضمن هشدار به مصرف کنندگان انواع مواد مخدر گفت :نتایج آزمایشگاههای پلیس نشان میدهد قاچاقچیان در تولید
مواد مخدر ،انواع افزودنیهای شیمیایی و ناخالصیهایی را ترکیب کردهاند که منجر به مرگ زودرس معتادان میشود.

سردار مجید کر یمی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا در پاسخ به این سئوال که افزایش قیمت انواع مواد مخدر در کاهش مصرف و پیشگیر ی
از مصرف مواد مخدر تاثیر ی داشته است ،افزود :قاچاق مواد مخدر بر پایه درآمدهای کالن مالی برای شبکه ها و باندها است ،براین اساس افزایش قیمت از
یک طرف قابل بررسی است و از طرفی دیگر خلوص موادی است که در ترکیبات مواد مخدر استفاده شده و وارد کشور می شود و قیمت ها را افزایش می
دهد.
وی ادامه داد :قاچاقچیان به دنبال افزایش سودآور ی هستند ،براین اساس می خواهند پول های کالنی بدست بیاورند .مواد مکشوفه در آزمایشگاه های
پلیس مورد بررسی قرار می گیرند ،متاسفانه نتیجه ای که بدست می آید ،خوب نیست ز یرا انواع و اقسام مواد افزودنی شیمیای و غیر قابل مصرف را به مواد
مخدر اضافه می کنند که صدمات و ضررهای متعددی را برای مصرف کنندگان مواد مخدر در پی دارد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ادامه داد :بعضا دیده شده که فقط سه درصد از مواد مکشوفه مواد مخدر است و بقیه مواد افزودنی است که باعث مرگ و
میر در جامعه معتادان می شود.
سردار کر یمی ضمن هشدار به مصرف کنندگان مواد مخدر افزود :به افرادی که در پی مصرف مواد مخدر هستند چه به عنوان معتاد و بیمار ،هشدار می
دهیم که مواد مخدر ی که مصرف می کنند آلوده به انواع و اقسام افزودنی هایی است که سبب مرگ زدو رس می شوند و تبعات بسیار ناگوار ی در سالمتی
آنها خواهد داشت.
وی تاکید کرد :براساس آمار پزشکی قانونی ساالنه بین چهار هزار تا  ۴۵۰۰نفر از مصرف کنندگان مواد مخدر جان خود را در کشور از دست می دهند یعنی این
آمار به نوعی همپای آمار تلفات کرونا است.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی عصر ایران ،آفتاب نیوز ،تابناک ،اکو فارس ،اتحاد خبر ،امروز نیوز ،سالم نو ،انتخاب
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اخبار استانی
۱

اخبار زنده آخر ین عناوین پربیننده تر ین عناوین نزاع و درگیر ی در مازندران کاهش یافت )(۰۹:۵۳-۹۹/۰۶/۳۱
 9هزار و  950معاینه نزاع از ابتدای فروردین امسال تا پایان مرداد در مازندران انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  8درصد کاهش داشت.

به گزارش شمال نیوز ،دکتر علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه  9هزار  950معاینه نزاع از ابتدای فروردین تا پایان مرداد در مازندران
انجام شد ،گفت :این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال  8درصد کاهش داشت.
او افزود 6 :هزار  460نفر از مراجعه کنندگان معاینات نزاع در مازندران آقا و بقیه خانم بودند.
دکتر عباسی گفت :بیشتر ین نزاع به ترتیب مربوط به شهرهای سار ی و میاندرود با یک هزار و  ،960بابل با یک هزار و  359و آمل با یک هزار و  103نفر و
کمتر ین موارد نزاع به شهرستان فر یدونکنار با  112نفر ثبت شد.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد:بیشتر ین نزاع گزارش شده در تیر ماه با  2هزار و  ،392مرداد با  2هزار و  225و خرداد با  2هزار و  98و اردیبهشت
با یک هزار و  993مورد و کمتر ین نزاع در فروردین ماه با  1251مورد بوده است.
دکتر عباسی با بیان اینکه نزاع و درگیر ی بیشتر ین دلیل مراجعه افراد به مراکز پزشکی قانونی است ،افزود :برخی افراد به دنبال وقوع نزاع و درگیر ی از طرف
مراجع قضایی و انتظامی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع میشوند که بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی با توجه به قانون مجازات اسالمی برای آنها گواهی
صادر میشود.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران یکی از دالیل باال بودن آمار نزاع را پائین بودن سطح تحمل افراد در جامعه دانست و گفت :با آموزش مهارتهای زندگی به
خصوص در سنین پایین میتوان میزان تحمل افراد را در شرایط استرس باال برد تا افراد به جای درگیر ی فیز یکی ،با بحث ،گفتگو و تفاهم مشکالت را حل و
فصل کنند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی پیام مازند
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۷

کاهش  8درصدی نزاع طی پنج ماه امسال )مازندران( )(۰۸:۳۷-۹۹/۰۷/۰۱

۲

فر یدونکنار امن تر ین شهر مازندران؛ کرونا مازندرانی ها را آرام تر کرد  /کاهش  8درصدی نزاع و درگیر ی در استان )(۱۰:۳۹-۹۹/۰۶/۳۱
 9هزار و  950معاینه نزاع از ابتدای فروردین امسال تا پایان مرداد در مازندران انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  8درصد کاهش داشت.

عبارت -گروه خبر  :دکتر علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه  9هزار  950معاینه نزاع از ابتدای فروردین تا پایان مرداد در مازندران انجام
شد ،گفت :این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال  8درصد کاهش داشت.
او افزود 6 :هزار  460نفر از مراجعه کنندگان معاینات نزاع در مازندران آقا و بقیه خانم بودند.
دکتر عباسی گفت :بیشتر ین نزاع به ترتیب مربوط به شهرهای سار ی و میاندرود با یک هزار و  ،960بابل با یک هزار و  359و آمل با یک هزار و  103نفر و
کمتر ین موارد نزاع به شهرستان فر یدونکنار با  112نفر ثبت شد.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد:بیشتر ین نزاع گزارش شده در تیر ماه با  2هزار و  ،392مرداد با  2هزار و  225و خرداد با  2هزار و  98و اردیبهشت
با یک هزار و  993مورد و کمتر ین نزاع در فروردین ماه با  1251مورد بوده است.
دکتر عباسی با بیان اینکه نزاع و درگیر ی بیشتر ین دلیل مراجعه افراد به مراکز پزشکی قانونی است ،افزود :برخی افراد به دنبال وقوع نزاع و درگیر ی از طرف
مراجع قضایی و انتظامی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع میشوند که بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی با توجه به قانون مجازات اسالمی برای آنها گواهی
صادر میشود.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران یکی از دالیل باال بودن آمار نزاع را پائین بودن سطح تحمل افراد در جامعه دانست و گفت :با آموزش مهارتهای زندگی به
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ادامه خبر | عبارت :کرونا مازندرانی ها را آرام تر کرد  /کاهش  8درصدی نزاع و درگیر ی در استان
خصوص در سنین پایین میتوان میزان تحمل افراد را در شرایط استرس باال برد تا افراد به جای درگیر ی فیز یکی ،با بحث ،گفتگو و تفاهم مشکالت را حل و
فصل کنند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی پیام مازند ،دوربین خبر

آمار نهایی غر ق شدگی در یای مازندران  39نفر اعالم شد /محمود آباد در رتبه نخست بیشتر ین میزان غر ق شدگی )(۱۴:۰۵-۹۹/۰۶/۳۱
دبیر ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران گفت :با اتمام فصل شنا و تمام شدن تابستان ،آمار نهایی غر ق شدگی در یای مازندران از ابتدای خرداد ماه تا پایان تابستان ،از سوی اداره
پزشکی قانونی استان  39نفر اعالم شده است.

علی رجبی در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت :با اتمام فصل شنا و تمام شدن تابستان ،آمار نهایی غر ق شدگی در یای مازندران از ابتدای خرداد ماه تا پایان
تابستان ،از سوی اداره پزشکی قانونی استان  39نفر اعالم شده است.
دبیر ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران ،بیان داشت :این آمار غر ق شدگی طی  24ساعت شبانه روز به وقوع پیوسته و در مقایسه با آمار مشابه تابستان
سال  98با کاهش  18درصدی همراه بوده است که آمار قابل قبولی محسوب میشود.
به گفته این مقام مسئول در استان مازندران ،تعداد غر ق شدگان در ساعات حضور ناجیان غر یق از ساعت هشت صبح تا هشت شب نیز  22نفر بوده که این
آمار نیز در مقایسه با مدت مشابه تابستان گذشته با کاهش  33درصدی همراه بوده است.
غر ق شدگی  17نفر در طول شب
دبیر ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران با تاکید بر ضرورت شنای گردشگران در نقاطی که ناجیان غر یق حضور دارند و عدم شنای شبانه ،خاطرنشان کرد:
بر این اساس  17نفر از هموطنامان در ساعات شبانه و عدم حضور ناجیان غر یق دچار غر ق شدگی شدهاند.
به گفته این مقام مسئول در استان مازندران ،در تابستان سال گذشته در مجموع  47نفر طی  24ساعت شبانه روز و  30نفر در ساعت هشت صبح تا هشت
شب دچار غر ق شدگی شده بودند که همانطور که ذکر شد امسال شاهد کاهش این آمار بودیم.
محمود آباد ،رتبه نخست بیشتر ین میزان غر ق شدگی
مدیر کل دفتر امور اجتماعی ،فرهنگی و گردشگر ی استاندار ی مازندران در ادامه گفتههای خود تاکید کرد :شهرستان محمود آباد با  12نفر غر ق شده ،رتبه
نخست بیشتر ین میزان غر ق شدگی در تابستان  99را به خود اختصاص داد.
دبیر ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران یادآور شد :همچنین هفت نفر در شهرستان چالوس و شهرستانهای تنکابن ،عباس آباد ،رامسر و بابلسر نیز هر
کدام چهار نفر غر ق شده داشتند.
وی خاطرنشان ساخت :با توجه به تعطیلی  27طر ح ساماندهی شنا به دلیل کرونا و عدم امکان استفاده از آنها ،تابستان امسال تمام غر ق شدگیها خار ج از
طر حهای ساماندهی در یا و در نقاط پرخطر به وقوع پیوسته است.
 505نفر از غر ق شدگی نجات یافتند
رجبی در ادامه گفتههای خود از نجات  505نفر حادثه دیده طی تابستان امسال توسط ناجیان غر یق نیز خبر داد و اظهار داشت :از این تعداد نجات یافته
 400نفر مرد و  105نفر ز ن بوده اند.
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ادامه خبر | مانا :آمار نهایی غر ق شدگی در یای مازندران  39نفر اعالم شد /محمود آباد در رتبه نخست بیشتر ین میزان غر ق شدگی
به گفته دبیر ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران ،تابستان امسال  900نفر ناجی غر یق از سوی استاندار ی مازندران در نقاط مختلف  470کیلومتر ساحل
مازندران جهت عملیات امداد و نجات استقرار یافته بودند.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی ،فرهنگی و گردشگر ی استاندار ی مازندران ،تصر یح کرد :این ناجیان از هشت صبح تا هشت شب در شیفتهای متعدد به
گردشگران خدمات رسانی کردند.
وی از جمله مهمتر ین دالیل کاهش غر ق شدگیها طی تابستان امسال را به کاهش سفرها به استان مازندران به دلیل شیوع کرونا ،اطالع رسانی و نیز حضور
مستدام ناجیان غر یق و نیز همراهی مسئوالن استانی و حضور فعال آنها در سواحل و نظارت بر امر امداد و نجات ،دانست.

 ۱۷۰نقطه پرتصادف و دارای تصادف در فارس؛ جانهایی که در جادهها قربانی میشوند  +فیلم )(۱۰:۲۰-۹۹/۰۶/۳۱
گروه استانها -میزگرد تخصصی حوادث رانندگی در استان فارس به میزبانی خبرگزار ی تسنیم برگزار و دالیل افزایش آمار تصادفات در این استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزار ی تسنیم از شیراز ،تصادفات رانندگی در جادههای استان فارس یکی از مهمتر ین دالیل مرگ و میر در این استان است به گونهای که فارس
همواره رتبه نخست تلفات ناشی از تصادف را دارد.
"یکی از غصههایی که همیشه در دل بنده وجود دارد ،غصهی تلفات سفرها است بهویژه در ایام عید .هر چه ممکن است باید سعی کنید و همه سعی کنند که
از وارد آمدن مصیبت در روزهایی که انسان در انتظار شادمانی است خوددار ی شود .همیشه تا صحبت سفر و جمعیت و رفت و آمد و جاده و اینها میشود،
این نگرانی و دغدغه انسان را میفشارد" .این عبارات بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در سال  91در مورد تصادفات جادهای است.
این مسئله عالوه بر اینکه اهمیت جان مردم را میرساند نشان میدهد که برای جلوگیر ی از سوانح ترافیکی نیازمند یک عزم ملی هستیم .در بروز حوادث
مختلف رانندگی و تصادفات جادهیی کارشناسان دالیل مختلفی را بیان کردهاند .در تصادفات رانندگی جاده ،راننده و خودرو  3ضلع مثلث تصادف هستند که
بیشتر مواقع در اذهان عمومی ،مقصر اصلی در تصادفات رانندگان مطر ح میشوند در حالی که ناایمن و استاندارد نبودن راهها و خودرو نیز میتواند از عوامل
مهم تصادفات تلقی شود.
تصادفات رانندگی همیشه به مرگ ختم نمیشود ،یکی از مهمتر ین پیامدهای این حوادث معلولیت و خانهنشینی افراد است که هز ینههای ز یادی برای خانواده
و جامعه دارد .بر اساس گزارش سازمان بهز یستی کشور ،از حدود  26هزار معلول ضایعه نخاعی ز یر پوشش این سازمان نزدیک به  11هزار نفر معادل  37تا
 38درصد ،قربانیان تصادفات جادهای هستند که سهم استان فارس از این جمعیت بیش از  9هزار نفر است.
به گفته رئیس پلیس راهور ناجا در سمینار حوادث ترافیکی در شیراز در حالی که متوسط سرعت در جادههای کشور  78و نیم کیلومتر در ساعت است ،در
استان فارس  82و نیم کیلومتر در ساعت به ثبت رسیده است .سردار هادیان فر میگوید 15 :درصد از تصادفات کشور به دلیل سرعت غیر مجاز است که در
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ادامه خبر | تسنیم :جانهایی که در جادهها قربانی میشوند  +فیلم
فارس این میانگین به  16درصد رسیده است.
استان فارس با مساحت حدود  122هزار و 608کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر  4میلیون و  850هزار نفر ،چهارمین استان بزرگ و پر جمعیت کشور محسوب
میشود .این استان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در کر یدور ارتباطی جنوب با مرکز و شمال کشور یکی از پرترددتر ین جادههای کشور به شمار
میآید .در بین استانهای کشور ،استان فارس سالها است در تصادفات منجر به فوت گوی سبقت را از دیگر استانها ربوده است.
یکم تیرماه امسال مدیرکل پزشکی قانونی فارس اعالم کرد که استان فارس با  143فوتی در دو ماهه نخست امسال پس از تهران دومین استان کشور به لحاظ
مرگ و میر جادهای است.
میزگرد تخصصی حوادث رانندگی در استان فارس به میزبانی خبرگزار ی تسنیم برای نخستین بار در دفتر دادستان شیراز با حضور دادستان ،مدیرکل راهدار ی،
رئیس اورژانس فارس ،رئیس پلیس راه شمال فارس و نماینده اداره کل راه و شهرساز ی برگزار شد.
محمدجواد مرادیان رئیس اورژانس فارس در این نشست به تشر یح عملکرد مجموعه تحت پوشش در ماههای اخیر بهویژه از زمان شیوع بیمار ی کووید 19
تاکنون پرداخت و گفت :اورژانس از نهادهای خط مقدم دفاع از سالمت مردم محسوب میشود که با کمتر ین امکانات و وسایل تشخیصی فعالیت میکند.
وی ادامه داد :گاهی اتفاقات ناگوار ی موجب ز یر سوال رفتن زحمات این مجموعه خدوم میشود که تعرض و تعدی به پایگاه اورژانس شهر صدرا در حادثه
آبان ماه گویای این مدعا است.
مرادیان خاطرنشان کرد :متاسفانه در این حادثه پایگاه اورژانس از بین رفت و یک دستگاه آمبوالنس در آتش سوخت .اورژانس در شمار دستگاههای
خدماترسان است که در هیچ شرایطی امکان تعطیلی فعالیت ندارند به همین دلیل مدت کوتاهی خدمات اورژانس صدرا را به پایگاه دوکوهک منتقل کردیم.
رئیس اورژانس استان فارس عنوان کرد :خوشبختانه با همکار ی و تعاملی که بین فرماندار ی شیراز و آزاد مستقر در شهر صدرا ایجاد شد ،مکان موقتی در
اختیار ما قرار گرفت و آمبوالنس مستقر شد و اکنون در حال ارائه خدمات است.
مرادیان به انجام  6هزار و  537مامور یت اورژانس استان در سه ماه ابتدایی سال در حوزه تصادفات شهر ی اشاره و خاطرنشان کرد 4 :هزار و  973مصدوم
ناشی از این تصادفات به بیمارستان منتقل شدند.
وی بیان کرد :همچنین در این بازه زمانی  4هزار و  973مامور یت جادهای در فارس به ثبت رسیده که  4هزار و 405نفر مصدوم به جای گذاشته است.
رئیس اورژانس فارس با تصر یح بر این نکته که در مجموع مامور یتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش  20تا  23درصدی روبهرو شدیم گفت:
بخشی از این کاهش آمار به دلیل شیوع بیمار ی کرونا بوده است .البته از خردادماه شیب صعودی و نزدیک به خرداد سال گذشته را تجربه کردیم.
مرادیان در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه ساختمانی در شهر صدرا برای ساخت پایگاه اورژانس پیشبینی شده بود که بالتکلیف مانده گفت:
یک خیر در صدرا تمایل به راهانداز ی پایگاه داشت اعتباراتی هم پیشبینی شد و ساختمان هم تا  70درصد پیش رفت اما به دلیل بیمار ی کرونا و همچنین
ایراد شهردار ی این شهر مبنی بر پرداخت جر یمه در کمیسیون ماده  100پروژه متوقف شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در فارس  183پایگاه اورژانس دار یم ،افزود :عالوه بر این پایگاه بر اساس برنامه ششم  122پایگاه دیگر باید احداث شود که
جانمایی تمام پایگاهها مشخص شده است.
رئیس اورژانس فارس همچنین وجود  5فروند بالگرد در فارس که در شهرستانهای شیراز ،جهرم ،داراب ،الر و آباده مستقر است را یک افتخار برای استان
دانست و تاکید کرد :تالشمان این است که علیرغم همه مشکالت اقتصادی و اعتبار ی اما بر اولویت حفظ وضعیت موجود تمرکز کنیم.
مرادیان همچنین با تصر یح بر اینکه نگهدار ی ناوگان اورژانس هز ینهای بسیار باال دارد اما تاکنون یک دقیقه هم پایگاههای ما تعطیل نشده است گفت :با
احتساب پایگاههای هوایی تاکنون  9پایگاه در دو سال گذشته راهانداز ی شده که  5تا  6پایگاه دیگر نیز تا پایان امسال راهانداز ی خواهد شد.
وی هز ینه اداره هر پایگاه برای دولت در طول یک سال را رقمی معادل یک میلیارد تومان اعالم کرد.
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رئیس اورژانس استان فارس در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه شیراز با اختالف باالیی بیشتر ین مامور یتهای حوادث ترافیکی در استان را به خود
اختصاص داده است ،عنوان کرد :شهرستانهای اقلید ،بوانات ،جهرم و فراشبند باالتر ین عدد میانگین تعداد مصدوم را در فارس داشتهاند که به عبارتی یا
تعداد سرنشین خودروها در این شهرستانها ز یادتر بوده یا شدت تصادفات در این شهرستانها بیشتر بوده است.
مدیرکل راهدار ی و حمل و نقل جادهای استان فارس نیز از دیگر میهمانان این میزگرد تخصصی بود که با انتقاد به آنچه که امروز از استان فارس یک غول در
حوادث ترافیکی ساخته است گفت :استان فارس به لحاظ تعداد تلفات باالتر از استانهای کشور است اما اگر شاخصه راهها و تعداد تلفات را محاسبه کنیم در
رتبههای بعدی قرار دار یم.
علیرضا سیاهپور با بیان اینکه بیش از هزار دسترسی غیرمجاز در استان دار یم که عمدتا راه روستایی است ،افزود :استان فارس کر یدور شمال و جنوب و شر ق
و غرب محسوب میشود و در حقیقت دارای شاخصههایی است که قابل مقایسه با هیچ استان دیگر ی نیست.
وی ادامه داد :استان فارس امسال چهارمین سال متوالی است که کاهش تلفات ناشی از تصادفات را به لحاظ فراوانی در کشور به خود اختصاص داده است.
مدیرکل راهدار ی و حمل و نقل جادهای استان فارس با اشاره به محدود شدن تعداد تلفات فارس نسبت به استانهای دارای رتبه نخست گفت :در سال 98
اختالف تعداد تلفات کاهش یافت که امید است با کمک رسانهها بتوانیم این آمار را محدودتر کنیم تا شاهد شکستن غولی باشیم که از استان فارس ساخته
شده است.
سیاهپور با اشاره به وجود  170نقطه پرتصادف و دارای تصادف در فارس ،بیان کرد 42 :نقطه آن برطرف شده و  32نقطه در دست اقدام است که پیشرفت
فیز یکی  40تا  90درصدی دارند و مابقی در دست مناقصه است.
وی با بیان اینکه در تمام این نقاط اقدامات زودبازده و ایمنساز ی انجام شده است خاطرنشان کرد :پلیس استان نیز با تجارب و حضور جادهای 87 ،نقطه
عالوه بر این نقاط را به عنوان نقاط حادثه خیز اعالم کرده که  28نقطه را کامال برطرف کردهایم و  24نقطه در دست اقدام دار یم.
مدیرکل راهدار ی و حمل و نقل جادهای فارس در بخش دیگر ی از سخنان خود به عواملی ،چون راه ،وسیله نقلیه و انسان به عنوان مهمتر ین عوامل بروز
تصادف اشاره و عنوان کرد :البته دو موضوع آموزش و تصادف از سر صحنه تا رسیدن به بیمارستان را در کنار این موارد باید مدنظر قرار داد.
سیاهپور با تصر یح بر این موضوع که بیش از  67درصد علت تصادف تنها عامل انسانی است گفت :در طول سال گذشته وضعیت اعتبار ی خوبی نداشتیم و
مشکالت متعددی وجود داشت که محدودیت برای تامین کنندگان اعتبار ایجاد کرد.
وی از اجرای طر حهای کاهنده تصادفات به صورت پایلوت در محورهایی که شاهد نقاط پر تصادف یا دارای تصادف هستیم هم اشاره و با بیان اینکه
مسیرهایی مانند بابا میدان به پل بر یم و شیراز به سمت خرامه از جمله این محورها است که در سامانه جی آی سی دنبال میشود ،تصر یح کرد :تعدادی
از نقاط پر تصادف و دارای تصادف در باند دوم ایجاد شده است که این مهم در حوزه وزارت راه و شهرساز ی است گفت :مدیر یت سرعت را در این نقاط در
دستور کار قرار دادهایم.
سیاهپور با اشاره به وجود  136سامانه ثبت تخلف در محورهای فارس ،عنوان کرد 45 :سامانه جدید از سال گذشته تاکنون نصب شده و در حال تست و
بارگذار ی برای اعمال قانون است و همچنین مناقصه  20سامانه دیگر در دست اقدام است.
وی در پاسخ به سوال سردبیر خبرگزار ی تسنیم مبنی بر اینکه تصور نمیکنید با کمبود پایگاه پلیس در محورهای پرتصادف و دارای تصادف مواجه هستیم؟
افزود :معتقدم گشت محور ی بیش از ایجاد پایگاه پلیس در جادههای پرتصادف جواب میدهد.
مدیرکل راهدار ی و حمل و نقل جادهای فارس همچنین با بیان اینکه در یک هفته نخست مردادماه جار ی ،شش میلیون و  600هزار تردد در محورهای استان
ثبت شده که برای این تعداد تردد 28 ،تا  30هزار تخلف ثبت شده است.
سیاهپور گفت :متوسط سرعت در فارس  84بوده است که در کشور  78برآورد شده است.
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وی در پاسخ به سوال دیگر ی از خبرنگار تسنیم در مورد کمبود مجتمع خدمات بین راهی در استان ،بیان کرد :در گذشته برای هر  20کیلومتر یک مجتمع
خدمات رفاهی ایجاد میشد ،اما براساس دستور العملی که سازمان مرکز ی ابالغ کرده ،جانماییهای جدید از سال گذشته در آزادراه به صورت هر  20کیلومتر
فاصله بین دو مجتمع و در راههای اصلی هر  40کیلومتر امکان ایجاد مجتمع خدمات رفاهی وجود دارد که اگر به این مهم برسیم ،استانداردها را خواهیم
داشت.
مدیرکل راهدار ی و حمل و نقل جادهای فارس ادامه اد :هماینک  123موافقت نامه اصولی صادر کردهایم که  52مجتمع در حال بهرهبردار ی است 33 .مجتمع
در حال ساخت است و از 40تا  80درصد پیشرفت فیز یکی دارد.
سیاهپور خاطرنشان کرد :در محورهای اصلی کمبود مجتمع خدمات رفاهی بین راهی ندار یم ،به شرطی که همه مجتمعها به بهرهبردار ی برسند.
وی در بخش دیگر ی از سخنان خود با اشاره به کاهش فوت رانندگان اتوبوس برون شهر ی در جادههای استان ،گفت :در سال  98یک فوتی ناشی از تصادف
رانندگان اتوبوس داشتیم .در حالیکه سال گذشته  11کشته در سال  17 ،96قربانی داشتیم.
ادامه دارد...

۱

مدیرکل پزشکی قانونی فارس اعالم کرد؛ کاهش آمار نزاع و غر ق شدگی در فارس )(۱۷:۳۰-۹۹/۰۶/۳۱
ایسنا/فارس مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس از کاهش آمار نزاع و غر ق شدگی در این استان طی چهارماهه منتهی به پایان تیرماه امسال خبر داد.

دکتر علیرضا درودچی گفت :براساس تازهتر ین آمارها ،میزان مراجعات به مراکز پزشکی قانونی استان به دلیل نزاع طی  4ماه اول امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته بیش از  15درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از پزشکی قانونی فارس ،درودچی گفت :در این مدت  9243نفر در استان فارس با موضوع نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه
کردهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی فارس گفت :از کل مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی فارس 6245 ،نفر مرد و  2998نفر ز ن بودهاند.
درودچی با بیان اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته  15درصد کاهش داشته است ،گفت :طبق آمار ارایه شده توسط سازمان پزشکی قانونی،
فارس امسال در تعداد مراجعان به دلیل نزاع پس از استانهای تهران ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،اصفهان و آذربایجان غربی ،در رتبه ششم قرار دارد.
کاهش 20درصدی غر ق شدگی در فارس
وی همچنین گفت :براساس آمار مربوط به اجساد قربانیان ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی استان فارس ،طی  4ماه منتهی به پایان تیر امسال ،شاهد
کاهش  20درصدی موارد مرگ براثر غر ق شدگی بودهایم.
درودچی گفت :در این مدت علت فوت  48مورد اجساد ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی فارس ،غر ق شدگی بوده که  39نفر از این افراد مرد و  9نفر ز ن
بودهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی فارس یادآور شد که براساس آمار کشور ی ،فارس در چهارماه اول امسال در تعداد فوت شدگان ناشی از غر ق شدگی بعد از استان
خوزستان ،در رتبه دوم قرار دارد.
انتهای پیام
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روزانه  3نفر در جادههای سیستان و بلوچستان جان میدهند؛ وقتی مرگ در جادههای پهناورتر ین استان کشور بیامان میتازد
)سیستان و بلوچستان( )(۱۱:۰۲-۹۹/۰۶/۳۱
ساالنه بیش از هزار نفر در جاده های سیستان و بلوچستان جان خود را از دست می دهند که عوامل ز یادی از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز از سوی رانندگان ،جاده های دو طرفه،
نقاط حادثه خیز و تردد بی شمار خودروهای ترانز یتی در این آمار نقش ز یادی داشته است.

به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا ؛ به نقل از عصرهامون  ،جاده های سیستان و بلوچستان را با نام جاده های مرگ می شناسیم ،ز یرا ساالنه جان حداقل
هزار نفر را می گیرند ،خانواده های ز یادی را بی سر پرست می کنند و برچسب یتیم را بر پیشانی کودکان ز یادی می زنند.
عوامل ز یادی در بروز تصادفات در جاده های سیستان و بلوچستان نقش دارد که از جمله می توان به تردد خودروهای سنگین و ترانز یتی در جاده های
استان ،سهم اندک استان از بزرگراه ،جاده های دو طرفه و عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی برخی از رانندگان اشاره کرد.
با این حال شیوع کرونا سبب کاهش آمار مرگ در جاده های استان شده است ،ز یرا ترددهای برون شهر ی کم شده و به دلیل بسته شدن مرزهای سیستان و
بلوچستان ترانز یت در جاده های کم عرض و دوطرفه این استان توسط خودروهای سنگین سیر نزولی داشته است.
نادیده گرفتن فرهنگ ترافیک از سوی برخی رانندگان
غالمرضا باغ شیر ین ،سر پرست مدیر یت پیشگیر ی از وقوع جرم دادگستر ی کل سیستان و بلوچستان در این خصوص به خبرنگار ما گفت :یکی از مصادیق
پرتکرار واصل به محاکم قضایی در سیستان و بلوچستان بروز تصادفات و سوانح رانندگی بوده که به تایید همه کارشناسان ترافیکی و حوزه بهداشت اجتماعی
این اعتقاد راسخ وجود دارد که آسیب تصادف قابل پیشگیر ی است.
وی اظهار کرد :با درک صحیح از محیط رانندگی و رعایت قوانین ترافیکی و فواصل مجاز ،اجتناب از اعتماد به نفس کاذب در زمینه رانندگی ،اهتمام در به
کارگیر ی از کمربند ایمنی ،عدم اتکا به دیگر رانندگان برای دور ی از تصادفات ،تأ کید بر محاسبه صحیح و مورد نیاز برای توقف یا سبقت گرفتن می توان بر
بخش عمدهای از این سوانح ترافیکی فائق شد.
باغ شیر ین خاطرنشان کرد :تصادفات جادهای هز ینههای گزاف اجتماعی ،خسارات سنگین اقتصادی ،آثار انکار ناپذیر فیز یکی و روانی بر روی افراد ،جوامع
دارد و سالمت و ایمنی را تهدید می کند.
به گفته این مقام مسئول ،ضرور ی است تا با بهبود و برنامهر یز ی ،ساخت و نگهدار ی راه های استاندارد ،تأ کید بر ارتقای مهارتهای ترافیکی و تالش در ایجاد
تناسب بین خودروهای جدید و وضعیت جادههای استان از این آمار کاست.
کاهش سفرهای برون شهر ی و تصادفات
باغ شیر ین افزود :آمار تصادفات منجر به مرگ و به طورکلی مرگ و میرهای محورهای مواصالتی برونشهر ی در پنج ماهه نخست سال جار ی نسبت به سال
گذشته به نحو معنادار ی کاهش یافته است.
سر پرست مدیر یت پیشگیر ی از وقوع جرم دادگستر ی کل سیستان و بلوچستان ادامه داد :بخشی از این روند نزولی آمار به واسطه کاهش سفرهای
برونشهر ی ،گسترش ویروس کرونا و انسداد مرز پاکستان بوده است.
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ادامه خبر | دانا :وقتی مرگ در جادههای پهناورتر ین استان کشور بیامان میتازد )سیستان و بلوچستان(
وی اظهار کرد :ضرور ی است در نیمه دوم سال جار ی با هوشمندساز ی جادههای استان ،توسعه سامانههای پایش تصویر ی ،تأ کید بر اصالح نقاط پر تصادف
جادهای ،پیگیر ی ارتقای کیفیت خودروها و نهادینهساز ی آموزشهای اخذ مهارتهای رانندگی این روند کاهش را استمرار بخشیم.
کاهش  37درصدی تصادفات فوتی در استان
رضا هادی نیا ،مسئول آمار و انفورماتیک اداره کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان در این خصوص به خبرنگار ما بیان کرد :در سال گذشته هزار و 35
کشته در سوانح ترافیکی استان گزارش شد که این آمار در سال  97برابر با هزار و  74نفر اعالم شده است.
وی بیان کرد :بر اساس آمارها ،میزان مرگ و میر در سوانح ترافیکی در سال  98نسبت به سال ما قبل آن کاهش داشته است ،اما در سال جار ی با کاهش
 33درصدی متوفیان و  21درصدی مجروحان مواجه هستیم.
این مقام مسئول اظهار کرد :همچنین امسال در تصادفات فوتی کاهش  37درصدی و در تصادفات منجر به جر ح نیز کاهش  31درصدی را نشان می دهد.
شناسایی  92نقطه پرتصادف در استان
تیمور باقر ی ،معاون راهدار ی و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان هم در این خصوص به خبرنگار ما گفت 92 :نقطه پرتصادف در استان شناسایی
شده که  65نقطه در شمال و  27نقطه در جنوب سیستان و بلوچستان قرار دارد.
وی بیان کرد :از این تعداد در شمال استان  22نقطه به صورت کامل اجرایی شده و  29نقطه نیز درحال اجرا هستند و همچنین در جنوب استان  27نقطه
شناسایی شده که از این تعداد پنج نقطه ترمیم نقص شده و پنج نقطه نیز درحال اجرا است.
این مقام مسئول ادامه داد :همچنین در حوزههای سامانه های پایش تصویر ی  51سامانه مدنظر این اداره کل بوده که در حال حاضر  29سامانه فعال است
و  22سامانه تا پایان پاییز به بهرهبردار ی می رسد.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی عصر هامون

رئیس پلیس راهور استان اصفهان :کرونا ترافیک درون شهر ی را بیشتر کرده است/کاهش آمار تصادفات رضایت بخش نیست
)اصفهان( )(۱۲:۱۲-۹۹/۰۶/۳۱
ایسنا/اصفهان رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت :شیوع کرونا شاید بر روی سفرهای بین شهر ی تاثیر گذاشته باشد ،ولی ترددهای داخل شهر حتی بیشتر شده ،چون مردم کمتر
از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند و بیشتر از خودرو و موتورسیکلت شخصی استفاده می کنند ،به همین خاطر در بیشتر ساعات و به ویژه بعد از ظهرها در هسته مرکز ی شهر
تراکم شدید و ترافیک دار یم.

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت و گو با ایسنا ،با بیان اینکه در حوزه شهر ی آمار تصادفات کاهشی بوده ،اما رضایت بخش نیست ،اظهار کرد :در حوزه
درون شهر ی تعداد جان باختگان تصادفات رانندگی  7درصد کاهش داشته ،درحالی که تعداد جرحی ها روند افزایشی و میزان خسارت ها روند کاهشی دارد.
در مجموع میزان خسارت ،جر ح و فوت ناشی از تصادفات درون شهر ی روند کاهشی دارد ،اما عدد رضایت بخشی نیست و نیاز دار یم شهروندان همکار ی
بیشتر ی کنند.
موتورسواران و عابران پیاده؛  80درصد جانباختگان تصادفات درون شهر ی
وی با بیان اینکه در تصادفات درون شهر ی به ویژه موتورسواران و عابران پیاده وضعیت خوبی ندار یم ،گفت :بیش از  80درصد جانباختگان ما در تصادفات
درون شهر ی موتورسواران و عابران پیاده هستند.
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ادامه خبر | ایسنا :رئیس پلیس راهور استان اصفهان :کرونا ترافیک درون شهر ی را بیشتر کرده است/کاهش آمار تصادفات رضایت ب…
سرهنگ محمدی با بیان اینکه مشکل اصلی ما در حوزه درون شهر ی موتورسواران و عابران پیاده هستند ،تصر یح کرد :این درحالی است که ابزار قانونی برای
برخورد با عابران پیاده متخلف ندار یم .موتورسواران نیز خودشان را مقید به قوانین نمی دانند و احساس می کنند قانون فقط برای خودروها است ،به همین
خاطر بدون کاله ایمنی تردد می کنند ،در بزرگراه ها و محدوده ورود ممنوع می روند .متاسفانه برخی قانون گر یز هستند و برخورد با آنها هم مشکل است.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ ساز ی برای کاهش آسیب های موتورسواران ،گفت :شهروندان باید به این باور برسند که خطر همیشه هست و هر لحظه
ممکن است اتفاقی که برای بسیار ی از فوت شدگان تصادفات افتاده برای آنها هم بیفتد.
کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی و افزایش تردد وسایل شخصی
رئیس پلیس راهور استان با بیان اینکه بیشتر موتورسواران و عابران پیاده در سطح شهر تردد دارند و به همین خاطر مشکالت درون شهر ی بیشتر است،
گفت :شیوع کرونا شاید بر روی سفرهای بین شهر ی تاثیر گذاشته باشد ،ولی ترددهای داخل شهر حتی بیشتر شده ،چون مردم از حمل و نقل عمومی کمتر
استفاده می کنند و بیشتر از خودرو و موتورسیکلت شخصی استفاده می کنند ،به همین خاطر در بیشتر ساعات به ویژه بعد از ظهرها در هسته مرکز ی شهر
تراکم شدید و ترافیک دار یم.
وی با تاکید براینکه در دو حوزه موتورسیکلت و عابر پیاده آسیب پذیر هستیم ،توضیح داد :بیشتر ین علت تصادفات به خاطر عدم توجه به جلو ناشی از
خستگی ،خواب آلودگی ،بی حوصلگی و حواس پرتی است و حتی شرایط بد اقتصادی می تواند دغدغه های فکر ی و ذهنی برای رانندگان ایجاد کند و باعث
بی توجهی و بروز حوادث شود.
سرهنگ محمدی با تاکید براینکه باید شش دانگ حواس رانندگان به رانندگی باشد ،افزود :موتورسواران و عابران پیاده هم فکر نکنند راننده حواسش هست،
چون هر نوع برخوردی ایجاد شود ،چه مقصر باشند و چه نباشند احتمال آسیب جدی و فوت برای آنها وجود دارد ،بنابراین خودشان مراقب خودشان باشند.
رئیس پلیس راهور استان با اشاره به اینکه بیش از  80درصد عابران پیاده آسیب دیده در حوادث رانندگی سطح شهر در سنین باال و موتورسواران نیز بین 18
تا  25سال هستند ،گفت :امیدوار یم خانواده ها به جوانان آموزش و به بزرگترها تذکر بدهند تا بیشتر مراقب سالمت خود باشند.
کاهش  18درصدی جان باختگان حوادث ترافیکی
علی سلیمانپور ،مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در گفت و گو با ایسنا ،از کاهش آمار تلفات تصادفات در پنج ماهه سال جار ی در استان خبر داد و
گفت :در پنج ماهه امسال  398نفر که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان ارجاع داده شدند.
وی با اشاره به کاهش  18.1درصدی تعداد جان باختگان حوادث ترافیکی استان در  5ماهه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با  486نفر فوتی،
افزود :از مجموع تلفات حوادث ترافیکی امسال  74نفر ز ن و  324نفر مرد بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اعالم کرد :بیشتر ین تلفات حوادث ترافیکی مربوط به جاده های برون شهر ی با 247نفر و پس از آن 146نفر در مسیرهای درون
شهر ی و  5نفر سایر موارد گزارش شده است.
سلیمانپور با بیان اینکه در پنج ماهه اول سال جار ی  8هزار و  962مصدوم حوادث رانندگی به اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مراجعه کردند،
گفت :از این تعداد  2هزار و  207نفر ز ن و  6هزار و  755نفر مرد هستند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  26.2درصد کاهش داشته است.
انتهای پیام
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ادامه خبر | ایسنا :رئیس پلیس راهور استان اصفهان :کرونا ترافیک درون شهر ی را بیشتر کرده است/کاهش آمار تصادفات رضایت ب…

سر پرست پلیس راهور استان قم مطر ح کرد :حادثه خیزتر ین معابرقم کجاست!؟ )(۱۳:۲۰-۹۹/۰۶/۳۱
سر پرست پلیس راهور استان قم براساس آمار و اطالعات ثبت شده در سیستم ثبت وقایع مرکز کنتر ل ترافیک استان ،حادثه خیزتر ین معابر قم را اعالم کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی خبرقم )قمنا(  ،سرهنگ غالمرضا صدفی ظهر امروز در جلسه شورای راهبردی تصادفات استان که در سالن کرامت استاندار ی
برگزار شد ،با ارائه گزارش ششماهه از وضعیت تصادفات استان قم اظهار داشت :در مجموع کل تصادفات استان  59درصد کاهشیافته و تصادفات جرحی
 23درصد و خسارتی  60درصد بوده است.
وی با اشاره به نقش موتورسیکلتها در تصادفات منجر به فوت در شهر قم افزود :درحالیکه در سال گذشته  47درصد تصادف منجر به فوت را موتورسیکلت
تشکیل داده اما در  5ماهه نخست امسال  59درصد آمار افزایشیافته است ،سال گذشته در بحث عابران پیاده  37درصد ولی امسال  34درصد کاهش و در
بحث تصادفات خودرو  16درصد کاهش نسبی دار یم.
به گفته سر پرست پلیس راهور استان قم ،تعداد فوتیها هم کاهشیافته که در بحث آمار پزشکی قانونی نسبت به مدت سال گذشته  10نفر افزایشیافته
است که علت تصادفات منجر به فوت عدم توجه به جلو و رعایت نکردن حق تقدم پشتبند و در بحث تخطی از سرعت مطمئنه  19درصد تصادفات را شامل
میشود.
ایستگاهها و بلوارهایی پرخطر در سطح شهر قم
سر پرست پلیس راهور استان قم با اشاره به بیشتر ین حوادث ر خداده در ایستگاههای پلیس و بلوارهای سطح شهر قم ابراز کرد :در ایستگاه محالتی بیشتر ین
حادثه را شاهد هستیم ،بهویژه در ایستگاه پردیسان  700درصد تصادف منجر به فوت را در این ایستگاه اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد :بیشتر ین تصادف در بلوار الغدیر بوده که اگر شهر یور را اضافه کنیم  7نفر از فوتی  43نفرها در بلوار الغدیر اتفاق افتاده است ،در تصادفات فوتی
بر اساس محل وقوع بلوار الغدیر ،یادگار امام و خلیجفارس و بلوار کبیر ی و  15خرداد هرکدام با  3نفر فوتی از بلوارهای پرحادثه استان به شمار میروند.
صدفی خاطرنشان کرد :فوت متوفیان در پنجماهه سال  99در صحنه  20درصد و در بیمارستان  80درصد فوتی داشتیم از نظر جنسیت  40نفر آقا و  4نفر خانم
بودند.
افزایش تخلفات حادثهخیز از سوی رانندگان
سر پرست پلیس راهور استان قم با اشاره به میزان تخلفات ثبتشده از سوی رانندگان در  5ماهه نخست امسال گفت :تخلفات رانندگی در  5ماهه نخست
سال در بحث تخلفات رانندگی با آلودگی صوتی  26درصد ،عبور از چراغقرمز  104درصد ،عدم حرکت بین خطوط  24درصد و حرکت در پیادهرو 309درصد
همچنین ورودممنوع  93درصد افزایشیافته است.
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ادامه خبر | قم نا :سر پرست پلیس راهور استان قم مطر ح کرد :حادثه خیزتر ین معابرقم کجاست!؟
به گفته وی ،تخلفات حادثهخیز هم با افزایش چشمگیر ی روبهرو بوده است و در زمینه عبور و توقف وسایل سنگین در درودن شهر  28درصد تخلف ثبتشده
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشیافته و تنها آیتمی که با کاهش روبهروست سرعت غیرمجاز بوده که  6درصد کاهش داشته است.
صدفی عنوان کرد :درحالیکه با توجه به بحران کرونا توقیف خودرو با کاهش روبرو بوده اما در زمینه موتورسیکلت با توجه به تدابیر اتخاذشده  15درصد
افزایش داشتیم ،توقیف و ثبت گواهینامه رانندگان خودرو پرخطر  43فقره افزایشیافته است.
گفتنی است؛ پلیس راهور برای کاهش تصادفات اقدام به آموزش مجاز ی و بهرهگیر ی از ظرفیت رسانهها و صداوسیما و همچنین آموزش ترافیک در مهدهای
کودک کرده است.
منبع :تسنیم

برگز یدگان بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان تهران معرفی شدند )(۱۸:۳۱-۹۹/۰۶/۳۱
بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان تهران از ساعت  14امروز ،دوشنبه آغاز و برگز یدگان این جشنواره معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزار ی صدا و سیما ؛ حسین صبور ی ،مدیرعامل شرکت توز یع نیروی بر ق تهران بزرگ به عنوان برگز یده گروه ز یربنایی و توسعه ز یرساخت
استان انتخاب و آرش کردی نیز در این گروه شایسته قدردانی شناخته شدند.
فرزانه دهنادی ،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به عنوان برگز یده گروه عمومی و قضایی انتخاب و سعید محمودی ،مدیرکل حفاظت محیط
ز یست استان تهران نیز در این گروه عنوان شایسته قدردانی را از ان خود کردند.
برگز یده گروه تولیدی و خدماتی نیز محمودرضا طاهر ی مدیرکل استاندارد استان تهران بوده و محمدرضا نور ی ،رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران در
این گروه صاحب عنوان شایسته قدردانی است.
پروانه رضاییبختیار ی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان نیز عنوان برگز یده گروه سالمت و رفاه اجتماعی را به خود اختصاص داد.
محمد صیدلو ،مدیرکل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران نیز به عنوان برگز یده گروه آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی انتخاب و عبدالرضا فوالدوند
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران شایسته قدردانی شناخته شد.
حشمتاهلل حیات الغیب ،مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران و محمود محمودی سر پرست تعاون روستایی استان نیز به صورت مشترک
به عنوان برگز یده در شاخصهای عمومی و اختصاصی رسیدند.
صابر پرنیان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران نیز به عنوان برگز یده محور تحقق اهداف برنامههای توسعه استان با رویکرد جهش تولید
انتخاب شد.
عباسعلی کر یمی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران ،جلیل کوهپایهای رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
ایران و علیرضا زالی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی نیز در محور مدیر یت بیمار ی کرونا؛ عنوان برگز یده را از ان خود کردند.
مهدی فروزش ،مدیرکل پزشکی قانونی استان ،حسین ز ینالصالحین مدیرکل ثبت احوال استان ،عبداهلل مرتضوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
شهرستانهای استان و حسین امیر ی گنجه مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان تهران هم به عنوان برگز یدگان محور اصالح نظام ادار ی انتخاب شدند.
کر یم ذوالفقار ی مدیرکل جهاد کشاورز ی و »یداهلل صادقی« مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان تهران؛ برگز یدگان محور اقتصاد مقاومتی هستند.
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ادامه خبر | صدا و سیما :برگز یدگان بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان تهران معرفی شدند
سیدمحمد حسینی مدیرکل بیمه سالمت استان تهران هم در محور تعامل با سازمانهای حاکمیتی؛ محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران به عنوان
برگز یده در محور آموزشهای الکترونیکی انتخاب شدند.
به گفته معاون توسعه مدیر یت و منابع انسانی استاندار تهران ،امسال عملکرد دستگاهها در شاخص عمومی بیشتر با محور اصالح نظام ادار ی و  10برنامه
ابالغی رصد شد و در بحث اختصاصی اهدافی که خود دستگاهها داشتند ،مورد ارز یابی قرار گرفت.

۱

زنجان از چهار هزار و  ۲۱۱کیلومتر راه روستایی برخوردار است )(۰۸:۳۵-۹۹/۰۷/۰۱
زنجان  -ایرنا  -مدیرکل راهدار ی و حمل و نقل جادهای استان زنجان گفت :این استان از چهار هزارو  ۲۱۱کیلومتر راه روستایی برخوردار است که  ۲/۷درصد مجموع راههای روستایی
کشور را شامل میشود.

عبدالحسین علی اکبر ی ،روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در حال حاضر طول راههای ارتباطی این استان بیش از پنج هزارو  ۸۰۰کیلومتر
است ،افزود ۲۰۰ :کیلومتر از راه های ارتباطی این استان آزادراه ،قر یب  ۱۱۴کیلومتر بزرگراه ،راه های اصلی و فرعی بیش از یک هزار و  ۳۰۰کیلومتر و مابقی نیز
راه روستایی است.
وی به وقوع تصادفات جاده ای زنجان اشاره کرد و اظهار داشت :در پنج ماهه امسال  ۵۳فقره تصادف فوتی در مسیرهای ارتباطی این استان اتفاق افتاد که
در مقایسه با مدت مشابه پارسال ) (۹۸به میزان هشت درصد افزایش نشان می دهد.
علی اکبر ی ،افزود :بر اساس آمار پزشکی قانونی در طی مدت یاد شده تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی  ۱۰۸نفر بود که متاسفانه این تعداد کشته در
مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۸درصد رشد داشت.
وی ادامه داد :سه ماه نخست امسال طبق آمار پزشکی قانونی حدود  ۲۷درصد افزایش فوتی ها را داشتم و چهار ماه سالجار ی به  ۱۷درصد رسید که در
مجموع طی مدت پنج ماه با کاهش ۸هشت درصدی متوفیان نسبت به پنج ماه پارسال مواجه شدیم.
علی اکبر ی با بیان اینکه آمار تصادفات منجر به فوت در شهر یور ماه جار ی نیز روند کاهشی دارد به آمار کشته های این استان که در پنج ماهه نخست امسال
در مسیرهای مختلف ارتباطی اشاره کرد و افزود :بیشتر ین تصادفات منجر به فوت در مسیرهای ارتباطی شهرستان خدابنده اتفاق افتاده است که افزایش ۶۹
درصدی داشت و زنجان  ۱/۴۷درصد افزایش ،ابهر  ۱۷/۴درصد افزایش ،خرمدره  ۴۲درصد کاهش داشت و شهرستان طارم نیز فاقد افزایش متوفیان تصادف
جاده ای بود.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی تین نیوز
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پزشکی قانونی در رسانهها

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اداره کل روابط عمومی و امور بینا لملل

