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ستادیاخبار

شدندمحکومپزشک559وهزاریکامسال؛ماهههفتطی

و هزار سه گرفت قرار بررسی مورد کشور قانونی پزشکی سازمان کمیسیونهای در که اول نوبت پزشکی قصور پروندههای تعداد قانونی، پزشکی اعالم بر در490بنا آمار این که بود مورد
است.یافتهافزایشدرصد8.4قبلسالمشابهمدتبامقایسه

در بررسی مورد اول نوبت پزشکی قصور پروندههای کل از امسال ماهه هفت طی ، ایمنا گزارش قانونیبه وپزشکی و931یکهزار یکهزار و تبرئه 559مورد

شد.محکومیتبهمنجرنیزمورد

بیشت امسال ماهه هفت در گزارش این اساس باربر اول نوبت پزشکی قصور در شکایت میزان که579ین بوده دندانپزشکی رشته به مربوط مورد370مورد

است.انجامیدهتبرئهبهمورد209ومحکومیتبهآن

با زایمان و زنان جراحی آن، از با454پس عمومی جراحی با396مورد، ارتوپدی جراحی با290مورد، عمومی پزشکان بیشت261و رارمورد شکایت موارد ین

اند.داشته

پرستا های گروه از شکایات آمار امسالرهمچنین ماهه هفت درمانی169ی مراکز فنی مسئوالن از شکایت مدت148و با مقایسه در ترتیب به که بوده مورد

است.بودههمراهدرصدی4.1و6.3رشدباقبلسالمشابه

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره گزارش قانونیبه غیپزشکی های گروه از شکایت میزان مدت این در در137پزشکیرکشور، که بوده مورد

است.بودهمواجهجزئیکاهشیباقبلسالمشابهمدتبامقایسه

است؟یرروشنفکنشانهکشیدنسیگارآیاکنند/میدودراخودجوانیکهدخترانیبخوانید؛جوانخبرنگارانباشگاهگزارشدر

است.مسئوالنبهیرهشدابلکههاست،آنزندگیوسالمتیبرایخطرزنگتنهانهجواندخترانمیاندرسیگارمصرفرشدروزها،این

خانواده و ازدواج حوزه خبرنگار گزارش جوان،به خبرنگاران باشگاه اجتماعی هیچگروه دارند. جیب در بستهای دیگر عدهای و دست در یکی افراد از برخی

اجتماعی قبح و بود تابو و برانگیز تعجب جامعه در صحنهای چنین مشاهده گذشته، سال چند همین تا ندارد. وجود شهر سطح در آن مصرف برای منعی گونه

هستیم.دخترانتوسطعملاینشاهدبیشتربارانیوسردروزهایدرویژهبهروزهااینّمااداشت،
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تف نداشتن از مینشینم شان صحبت پای سروقتی و عنوانریح به عادت یک و اضطراب و استرس کاهش آن، مصرف از ناشی آرامش و لذت داشتن گرمی،

میکنند.یادخوددوستانهگروههایتاثیرتحتواجتماعیژستازکههستندهمافرادیآنهامیاندرّماامیگویند،آنازاستفادهدالیل

و رو پیاده از گوشهای در است. شده شهر مهمان سرعت به سرما و بارانی رویزهوا را خود پاهای که حالی در دوستش همراه به مغازهها از یکی ناودان یر

دست در سیگار نوع اما دارند، کمی سال و سن که میدهد نشان ظاهرشان و چهره اند. نشسته است، مشهود آنها چهره در سرما احساس و کرده جمع شکم

و میکنم،گرفتن نگاه آنها به لحظه چند برای دارند. کشیدن سیگار تجربه سالها و گذشته آنها از سالی و سن گویی که هست گونهای به آنها زدن ُپک

دیگ جوان دختر جلوتر قدم چند فاصله به میدهند. ادامه خود کار به سکوت در و حرفی گونه هیچ شدن بدل و رد بدون آنها وراما بیست هنوز شاید که ی

است.سیگارشسوختهتنباکویتکاندنحالدراشاشارهانگشتانبانکردهردراسالپنج

صدای از اگرچه که میشود متصور برایم شلوغ خانهای قهوه آن، دودآلود فضای به اول نگاه با که جایی میشوم. انقالب خیابان قلب در کافهای ُقلُقلوارد

است.صحنهاینصامتواصلییگرزباهمچناندودامانیست،یرخبقلیان

بعض و جوان دختران من، میز طرف دو دردر آنها از میشود بدل و رد ما میان که ثانیهای چند لبخندی و سکوت دقیقه چند از پس که اند نشسته نوجوانی ًا

براب از مهسا میپرسم. میآورند بدست کشیدن سیگار از که حسی حقوقرخصوص اززی یکی عنوان به میکند عنوان و میگوید ما امروز جامعه در مرد و ن

میان تفاوتی هیچ که کند ثابت میخواهد جامعه همین میتوانندزدختران هم زنان بکشند سیگار راحتی به میتوانند مردان که طور همان و نیست مرد و ن

دهند.انجامراکاراینآنهاهمانند

سیگارش به آرامی به که حالی در دارد نام نازنین که او رادوست جمله این فقط مهسا صحبتهای دنبال به میکند پخش فضا در را آن دود و میزند ُپک

"میبرم.نفعضررهایش،ازبیشترسیگارکشیدناز"میگوید:

پایان طور این را گویمان و گفت نرسیده، هم سال شش و بیست به که است مشخص اما بیشتر، نازنین و مهسا از سنش که میز همان دختران از دیگر یکی

سیگا تنها نه خانوما از خیلی که موضوع این "با بیشتررمیدهد: روزم به روز داره موضوع این و موافقم آوردن رو دیگه مواد مصرف به بعدشم حتی و شدن ی

دا اختیار انسانا ما اما میدهرمیشه، حسی چه سیگار کنم تجربه که این برای اولش خودم من خودمونیم. هم میکنیم که بدی یا خوب انتخاب هر مسبب و یم

"رسیدم.همپاکتیهبههفتهیهتویشدهاماکردم،شروعنخیهبا

نوجوان دختران همیشه آیا " میپرسم پرداخت، از پس و است ایستاده پیشخوان پشت کافه مسئول میروم. پیشخوان سمت به صورتحساب پرداخت برای

مشت که جوانی میرو سیگار فضا این در راحتی به هستند آنها "ی میدهد: پاسخ هم جوان پسر " دارد؟ نظارتی موضوع این به نسبت اماکن آیا و ِکشند

طو این وقتا خیلی مشتربله. که میده تذکر و اخطار بهمون اماکن که روزایی و بریه سیگار نباید مشتیا همرِکشن خاصی نظارت کال اما میشن، کم خیلی یا

"ن.رنداروخیابونمحدودیتواستبستهفضااینجاچونمیکشن،سیگاراینجاراحتخیلیهستنیمونرمشتکهجوونیدخترایوندارهوجود

آنها سن میانگین که نوجوانی حتی و جوان دختران بودن دست به سیگار صحنه با و میزنم قدم شهر سطح در که است ساعتی روبرو۱۳-۱۵چند است سال

دو درستی به نمیتوانند گاهی حتی که دخترانی مهمانمیشوم. را آن دود فقط و بزنند خود سیگار به کهرُپک دخترانی میکنند. مردم و شهر آلوده یههای

به خانواده کانون و است شدن مادر آینده در آنها بیشتنقش جان و شکل آنها وجود بزرُیمن سهم خود فرزندان تربیت و رشد در که آنها میگیرد. گری

هاست.آنپاییرزبهشتدلیلهمینبهودارندمهمیو

عوامل تاثیر تحت را خود جوانی که طوزدخترانی به است؛ شده جامعه در عمل این زدایی زشتی باعث نوعی به آنها مصرف و میکنند دود کهریادی ی

سیگار هم خود مادر و پدر کنار در حتی و اند کرده پیدا را خود خانواده جلوی کار این انجام جرات راحتی به است افزایش حال در تعدادشان که آنها از برخی

میکنند.مصرف

هشدا بلکه هاست آن زندگی و سالمتی برای خطر زنگ تنها نه جوان و نوجوان دختران ویژه به زنان میان در سیگار مصرف رشد روزها، مسئوالنراین به ی
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که دخترانی آمار نشود گرفته کار این جلوی و نشده مقابله شرایط این با اگر که است این از حاکی شواهد و آمارها از برخی چراکه است مربوطه نهادهای و

می خطراتسیگار و فراوان اجتماعی آسیبهای متحمل غربی جوامع تاثیر تحت ایرانی واصالت فرهنگ و جامعه و شده برابر کننده مصرف پسران با ِکشند

میشود.جدی

ای که بود اخیر سالهای حردر مصرفرج شیوع و داد خبر نوجوان دختران خصوصا و زنان میان در دخانیات مصرف رشد از بهداشت وزارت کل معاون یرچی

دانست.کنندهنگرانخانوادهاستحکامدرلزتزلوجامعهدرجنسیپرخطررفتارهایبروزدلیلبهراآنهابیندردخانیاترویهبی

مجاآنداشتن فضای در نادرست تبلیغات سیگار، مضرات از کافی تفزگاهی نداشتن حقیقی، و سری و نهریح توانایی عدم طلبی، استقالل و تمدن ژست گرمی،

ت و بسیارگفتن نقش نمیتوان میان این در اما است، جوان و نوجوان دختران میان در سیگار مصرف رشد دالیل جمله از کنجکاوی حس و جمع نکردن یرک

کرد.انکارراآنهاازدختراناینیرالگوپذیومشهورمدلهایهچنینویالهارسوفیلمهااز

سال کنت۸۵در جامع قانون " مجلس ور, وزارتخانهها به اجرا منظور به آن اجرایی نامه آیین هم بعد سال یک و کرد تصویب را دخانیات" با ملی مبارزه و ل

قانون این که بود این بر تصور و شد ابالغ مربوطه کنت۲۰سازمانهای را جامعه در دخانی مواد مصرف و تولید عرضه، از گستردهای حجم بتواند لرمادهای

ملحق حتی و شد ارائه جامعه در آن مصرف درخصوص آمارهایی ملی مناسبتهای در صرفا بلکه ندادند اهمیتی آن به مربوطه سازمانهای تنها نه اما کند،

نداشت.موضوعاینبریرتاثیهمدخانیاتمصرفبامبارزهجهانیکنوانسیونبهایرانشدن

اما است، شده تاکید شرایطی هر در آن تبلیغ و عمومی اماکن در دخانی مواد مصرف ممنوعیت به قانون این از بخشهایی در که است این توجه قابل نکته

شدند.اضافهکنندگانمصرفآماربههمجواندخترانونشداجراییقانوناینوجوداینبا

کنت قانون " نشدن اجرایی دالیل از یکی معتقدند شناسان جامعه و کارشناسان از عالوهربرخی که است این جامع قانون یک عنوان به دخانیات" با مبارزه و ل

گردد.برمیفردیحقوقبهقانوناینبخشهایازیربسیاکهدلیلاینبهکنندکمکبایدآناجرایبرایهممردمها،سازمانوبهداشتوزارتبر

کودکان به دخانیات فروش که شده بیان قانون این از بخشی در اگرچه دیگر، طرفی به۱۸یرزاز سیگار فروش شاهد حاضر حال در اما است، ممنوع سال

در مخدر مواد با مبارزه ستاد سخنگوی منتظرالمهدی سعید سردار که جایی تا اند نشده هم متوسطه تحصیلی دوره وارد هنوز که هستیم نوجوانی دختران

و نگرانی ابراز دختران و زنان قشر دانشجویان، بین در دخانیات مصرف افزایش همچنین و قلیان سیگار، استعمال به گرایش سن کاهش از گذشته ماههای

است.افزایشدرحالایرانجملهازتوسعهدرحالکشورهایدردخانیاتمصرفازناشیروانیوجسمیعوارضکهکرداظهار

و نوجوان دختران گرایش چشمگیر افزایش علل از برخی مورد در جوان خبرنگاران باشگاه با گفتگو در خانواده ارشد مشاور و روانشناس نیا کیهان اصغر علی

هستند کنجکاو کشیدن سیگار درمورد بیشتر جوان و نوجوان دختران یعنی هاست. علت از یکی کنجکاوی میگوید: اخیر سالهای در سیگار مصرف به جوان

با آنها کنند. تجربه را کار این دارند دوست تلویزو و سینما در را نداشتنزیگرانی و میشود الگو آنها برای شکل این و میکنند مصرف سیگار که میبینند یون

سرتف و سریح جوانها وقتی کرد. اشاره آن به میتوان که ست مواردی دیگر از طرگرمی از ندارند دورگرمی قلیان و سیگار بدینیق و میشوند جمع هم ِر

تف آفرصورت هیجان عمل یک آنها برای کار این میکنند. غلط چیریح به انسان و است غلط کار این چون که، این یعنی است حزینی میشود منع که یصری

میشود.محسوبجوانپسرانودخترانبرایینیرآفهیجاننوعیاست

و محیط و جامعه قوانین به جوانان از برخی است. جوان و نوجوان دختران بین در سیگار مصرف رشد علل دیگر از دیگر یکی اعتراض میکند: بیان وی

خال و مستقیم غیر صورت به را خود اعتراض منظور همین به دارند. اعتراض مادرشان و پدر و خود بین قوانین کاهمچنین استرِف قانون و عرف در که ی

بز نهایت، در و میکنند بزرابراز چون که، هستند باور این بر آنها برد. نام میتوان را شدن میرگ سیگار ترها جامعهگ از عضوی عنوان به میتوانند ِکشند

دهند.انجامراکاراین

به فرد است. جسمانی آن عوارض از یکی میکند: اظهار اخیر سالهای در جوان و نوجوان دختران بین در سیگار مصرف از ناشی عوارض درمورد نیا کیهان
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مهمت که خود آنرجسم سرطانرین به منجر و میرساند آسیب است دیگرانریه که دلیل این به کرد اضافه آن به باید هم اجتماعی عوارض که میشود یه

میشود جامعه از فرد شدن طرد باعث اطرافیان بدبینانه نگاه نتیجه و میدانند غلط را کار این و ندارند جوان دختران کشیدن سیگار صحنه به خوبی نگاه

روانی و روحی نظر از همیشه و است ناراحت خود دست از اما نمیهد، انجام درستی کار میداند که این رغم علی جوان دارد. هم روانی روحی عوارض البته

میدهم.کشیدنسیگاربهتنوندارمراالزمارادهکهمیگویدخودباوداردخودازعصبانیتوخشمیک

می سیگار که زنانی میدهد: ادامه جوان و نوجوان دختران بین سیگار مصرف افزایش از ناشی اجتماعی آسیبهای بیان با روانشناس خوداین جنین به ِکشند

مضرات وجود با زنان که میشود باعث دارد وجود جامعه در که الگوهایی میدهند؟ انجام را کار این چرا که است این سوال اما میزنند، سیگارزآسیب یاد

سا فرهنگ ما جوانهای برای که خاطر این به میشود روبرو مشکالتی با دارد نظر این از ما جامعه متاسفانه و آورند روی آن به باز اما نمیشودزکشیدن، ی

کا چه سارکه فرهنگ وظیفه رسانهها و مسئوالن ها، سازمان دهند. انجام باید طزی از میتوانند و دارند برعهده را و...ری مقاله نمایش، مانند مختلف یق

کنند.گاهآسیگارمصرفمضراتبهنسبتراجوانان

جوانان به سیگار فروش ممنوعیت قانون به اشاره با مبنیزوی کشور جوانان به روانشناسان از برخی شده ارائه پیشنهاد و کشورها اغلب در سال هجده یر

ت سوپرماربر کشورها، اغلب در میکند: اضافه سیگار مصرف جوانانرک به سیگار فروش از فروشگاهها یا خوددازکتها سال هجده کارریر این و میکنند ی

سا فرهنگ سیگار پاکتهای روی هم طرفی از و شد خواهند مجازات قانون نقض صورت در و است قشرزممنوع این برای آن مصرف ممنوعیت و مضرات ی

میشود.نوشتهجواناناز

تص خانواده مشاوره چیراین میکند: میزیح سیگار است ناراحت یا خوشحال فرد اگر مثال؛ طور به است. شرطی بیشتر دارد وجود سیگار در که بری و ِکشد

سیگا فرد نتیجه در میشود. او شدن آرام باعث کار این است باور میراین سیگار غم یا شادی دوحالت در که میدهد را پیام این خود مغز به مغزی و ِکشد

ط از را دهندگی تسکین این میتواند که حالی در میشود شرطی ورهم نوجوانها به پیشنهادی حلهای راه از یکی خاطر همین به باشد. داشته دیگر یق

می طول سیگار به میل دقیقه سه تا یک که است این یاجوانها و کنند میل خوراکی و دهند تغییر را خود فضای بتوانند کوتاه مدت این در چنانچه و ِکشد

میرود.بینازخودخودیبهگرایشاینکنددورسیگارمصرففضایازراآنهاکهبگیرندقرارمناسبییانرجوموقعیتدر

کنت بر مبنی قانون ما جامعه در میکند: خاطرنشان و تاکید کشور در آن نشدن اجرایی و قانون وجود به همچنین نیا پیشگیرکیهان و دخانیرل مواد مصرف ی

صورت وضعیت این بر کنترلی که میبینیم اما شود، مصرف سیگار رستورانها و کافه در دهد اجازه نباید که قانونی نمیشود. اجرا درست اما دارد، وجود

میکنند.استفادهیحرتفعنوانبهدخانیاتوسیگارازجوانانکار،اینکردنپیداادامهباونمیگیرد

د هم اعتیاد درمانگر و پژوهشگر ها، نارنجی هومان ادامه، تردر با جوان خبرنگاران باشگاه با گو و وأگفت نوجوان دختران بین در سیگار مصرف رشد بر کید

براب و انسانها حقوق حفظ و توسعه با میگوید: و میپردازد آن علل از برخی به مثزیرجوان میشود. تقسیم مساوات به هم دو هر آسیبهای مرد، و اًلن

یک جامعه در که گفت برابزنمیتوان هم با و است مرد مثل امارن دارند، یکزی اگر میبینند. آسیب کمتر کازنها حوزه در است شاغل بیشتررن خود ی

س وقتی مرد که حالی در میدهد. انجام هم دیگر کار یک خود زنانه وظایف بر عالوه که چرا میبیند دیگآسیب وظیفههای میرود کار دارِر بچه چون یری،

این که است دلیل همین به بیشتزندارد فرسودگی دچار مرد با مقایسه در پسرهارن از تعدادش دانشگاه در و میشود ظاهر اجتماع در وقتی و میشود ی

بیشت آسیبهای آن، ازای به میشود رانندگی چون مشاغلی، وارد حتی و میشود کار بازار وارد و شده طوربیشتر به میبیند؛ هم مردانری آمار اگر که ی

بانوانرسیگا در سیگار مصرف افزایش به موارد این تمامی و دارد حضور اجتماع عرصه در چون میکند، رشد هم زنان برای عدد این باشد درصد چهارده ی

میشود.همجامعهآسیبهاییربرابباعثمردونزیربرابنتیجهدرمیگذارد.تأثیرومیکندکمک

اما است، پیشگیرانه اقدامات موارد از یکی مالیات میکند: اظهار جوان و نوجوان دختران بین در سیگار مصرف رشد برای پیشگیرانه اقدامات بیان با وی

د پول هم دیگر طرفی از و دارد وجود مالیاتی فرار خصوص این در و نمیشود احصا سیگار به مربوط مالیات که میکنیم برایرمشاهده سیگار مالیات از یافتی
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ه درمان پیشگیزحوزه برای نه میشود درینه پولهای مربوطه، دستگاههای وقتی پیشگیری. راستای در را مالیات از مثلریافتی نکنند صرف سیگار مصرف ی

ندارد؟!خوشیحالواستیضرمهمیشهچراکهباشدداشتهراسوالاینامانکند،ینهزهخودسالمتیبرایفردکهاستاین

پیشگی و سیگار مسأله و هستیم مشکالت این شاهد نشود انجام سالمتی برای اقداماتی وقتی میکند: اضافه کلیپرنارنجیها یک دادن نشان با هم آن از ی

گذازتلوی سرمایه باید زمینه این در که چرا نمیشود برطرف بیشتریونی نهری کند تهیه منسجم برنامههای پرورش و آموزش هم، آن بر عالوه و شود انجام ی

ب سیگار فرد اگر که نما آمارنخ به توجه با نتیجه، در میگیرد. سرطان تق۱۵ِکشد و سیگار و۵یباردرصدی نوین روشهای از باید جامعه در اعتیاد درصدی

شود.استفادههممنظوراینبرایگذاررتأثی

پیشگی متولیان و نظارتی نهادهای نقش خصوص در اعتیاد درمانگر سیگارراین میدهد: ادامه دخانیات مصرف از نهادهایزی اما است، اعتیاد یرساخت

پیشگی کارمتولی اعتیاد از مری با شود گفته مرغی آنفوالنزای موضوع در است این مثل که ندارند سیگار به کاری ندارغ آنفوالنزاری حائزاهمیت موضوع و یم

نیست؟!آنمتولیکسهیچکهاستناخواندهبچهیکسیگارآیااست:حرمطسوالاینحال،است.

ت با همچنین برأوی تصرکید مهم عامل یک عنوان به جوان و نوجوان دختران بین در سیگار مصرف اجتماعی قبح افزایشریختن دالیل از یکی میکند: یح

جوان و نوجوان دختران بین در کشیدن سیگار اجتماعی قبح که است این سیگار کهرمصرف معناست بدین کند پیدا افزایش آمار که هنگامی است. یخته

ما، جامعه در گذشته در است. رفته ازبین کار این نمیزقبح سیگار یا سیگان اگر یا امارِکشید نمیداد، انجام جامعه در و علنی صورت به را کار این بود هم ی

طو به میدهند؛ انجام را کار این براحتی پیاده هم و سواره صورت به هم زنان که میبینیم پیداراالن افزایش حدی به زنان بین در سیگار مصرف آمار که ی

دستاورد خود همراه صرفا توسعه که خاطر این به میشود هم توسعه عوارض از ناشی موضوع این نمیکند. پنهان را موضوع این هیچکس که است کرده

کرد.توجهمسألهاینبهبایدکهمیکندمتالشیراخانوادهبنیانهایازیرسیکواستفرهنگیضدکهداردهمراهبههمآسیبهاییبلکهندارد

پیشگی برای را کودکی سنین در آموزش کتابهایرنارنجیها در حاضر حال در میکند: اضافه و میداند مهم بسیار جامعه در دخانیات مصرف افزایش از ی

پیشگیربز برای دنیا پیشگیرگ موضوع اعتیاد، از تاری میکنند تقویت راهنمایی در و میدهند ادامه ابتدایی در و میکنند آغاز مهدکودکها از را سیگار از ی

حتما شود. تهیه تخصصی کار و ساز باید منظور این برای که نمیشود توجه موضوع این به ما کشور در اما کند، پیدا را خود واقعی جایگاه بتواند موضوع این

کنند.استفادهموثروجدیدروشهایازبایدتحقیقاتوعلوموپرورشوآموزش

ابه جامعهرمجید و زندگی به جوانان و نوجوانان نگاه تغییر جوان، خبرنگاران باشگاه با گفتگو در خانواده مشاور و اجتماعی شناس آسیب رفتارشناس، ی

فرهنگی و منطقی باورهای و اصول با مغایر رفتارهای از بعضی ظهور باعث را است بودن همساالن و دوستان اجتماعی، شبکههای تأثیر تحت از ناشی که

میداند.

از یکی عنوان به دختران بویژه جوانان و نوجوانان در چشمی هم و چشم میگوید: سیگار مصرف به جوان و نوجوان دختران گرایش علل از برخی درمورد وی

بسیا که شده باعث آنها در سیگار مصرف بزرعوامل به تظاهر و دهند قرار الگو مورد را خود دوستان رفتارهای از بزری خانمهای ادای و شدن دررگ را گسال

است.دخترانبیندرسیگارمصرفافزایشدیگرعللازیهازامرووروشنفکرهاقافلهازنماندنعقبوبودنیزامروبهتظاهرهمچنینوآوردن

چررابه و زردی از همچنین دووی رنگ سیاه حلقه و لبها سیاهی ها، دندان زردی پوست، مصرفکی از ناشی جسمانی آسیبهای دیگر عنوان به چشمها ِر

میکند.یاددخترانبرایسیگار

تص سیگار جای به قلیان از دختران از برخی مصرف خصوص در اجتماعی شناس آسیب راراین قدم جوان و نوجوان دختران از برخی متأسفانه میکند: یح

و است سیگار نخ دویست با برابر قلیان یک که ست حالی در این میروند قلیان سمت به و نهاده این از بهزیانزفراتر واردریادی تنفسی دستگاه و یه

فرزندآو و جنسی قوه روی دخانی مواد چون میشوند، محروم زنانه تواناییهای از سیگار مصرف با که هستند آینده مادرهای آنها مستقیمرمیکند. اثر هم ی

میگذارد.
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که دارند را غلط تصور این خانوادهها از برخی متأسفانه میکند: اذعان و اشاره میدهند خود جوان و نوجوان دختران به خانوادهها از برخی که آزادی به وی

روشنفک نشانه کنند مصرف قلیان یا سیگار آنها حضور در دهند اجازه خود دختران به امروراگر و دروازهزی سیگار که است حالی در این هاست. آن بودن ی

اند.کردهشروعسیگارازاندرفتهفرواعتیادباتالقدرکهافرادیدرصد۹۵کهیرطوبهاستاعتیاددنیایبهورود

پیشگیرابه برای مربوطه سازمانهای نقش به پایان در وری آموزشی نهادهای متأسفانه میکند: اضافه و کرده تاکید جوانان بین در دخانی مواد مصرف از ی

ط که مطلب این نمودن عنوان با پیشگیرپرورشی روشهای و اجتماعی آسیبهای از برخی درح پرده موجب آنها از آسیبری آن زشتی بردن ازبین و ی

عواقب و آثار از را جوانان و کنند صحبت مخدر مواد و سیگار خطرات به نسبت ... و مدارس درسی، کتابهای در شناسان آسیب که نمیدهند اجازه میشود

اقالم گونه این امروآشوم نوجوانان زبان با مفید و خالصه بروشورهای تهیه با پرورش و آموزش که سازند مجازگاه فضای به شدن وارد همچنین وزی، ی

ایفاکند.مهمینقشمیتوانددخانیموادسایروسیگارمصرفآسیبهایوعوارضبیانبرایفراینداینازاستفاده

آخ سازمانربراساس آمار قانونیین سالپزشکی در سالز۴۵۹تعداد۹۷کشور، با مقایسه در که اند داده ازدست مخدر مواد مصرف بدلیل را خود جان ,۹۶ن

است.داشتهدرصدی۲۶.۴رشد

پیشگی برای مسئوالن اگر که است اجتماعی بحرانی آن رشد و میکند فراهم را آن بستر سیگار که است مخدر مواد مصرف شدن زنانه از حاکی آمار وراین ی

گرفت.خواهدپیشازبیشرامردمزندگیدامنتمامترهرچهسرعتبهنشوندقائلویژهایتمهیداتآنرفع

دختمیرزاییفاطمهازگزارش

یکتیترنیوز،شیعهشهر،تیتردیگر:منابع

اصفهانیهاکمیندرخاموشگرم

مون با بیشوخفگی جان کم دست ساالنه گازسوز، گرمایشی وسایل از استفاده درخصوص خانوادهها و شهروندان آموزش برای اخیر سالهای طی گسترده اقدامات وجود با کسیدکربن
است.کسیدکربنومونقربانیانتعداددرجدولباالیاستانهایازیکیاصفهاناستانبینایندرکهمیگیردراایرانیهاازنفر600از
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راهاندارهمشه به مربوط نکات گرفتن جدی بر مبنی ایمنی پیامهای و هشدارها آذر، به نزدیکشدن و سرد روزهای آغاز با سال هر حقجو: آنالین-معصومه یزی

بخا نصب گارو بسیازیهای فوت خبر همچنان هشدارها، این کنار در اما میشود. منتشر رسانهها در گازسوز گرمایشی وسایل سایر و راری هموطنانمان از ی

میشنویم.ایمنینکاتهمیننکردنرعایتخاطربه

نیز7طی امسال نخست مون246ماه گاز با خفگی دلیل به را خود جان کشور مختلف استانهای در تعدادونفر معادل رقمی دادند؛ دست از کسیدکربن

میآمد.چشمبهبیشتربسیارمیدادند،دستازراجانشانهواپیماباسقوطاثربراگرکهمتوسطیرمسافربهواپیمای2سرنشینان

قانونیآمارهای فروردینپزشکی از تهران1390کشور استان میدهد نشان امسال مهر پایان بیشت1508تا که داشته اینرقربانی استانهاست. بین تعداد ین

فاصله تهران در جمعیت باالی تراکم به توجه با بازرقم اصفهان استانها، سایر بین در اما دارد. دیگر استانهای به نسبت همین488یادی طی جانباخته

کمت دارد. قرار دیگر استانهای تمام از باالتر و تهران از پس زمانی مونربازه قربانیان تعداد زمانیوین بازه این در نیز استان103کسیدکربن به مربوط ماهه

داشت.کسیدکربنومونباخفگیاثربرکشته20مدتاینطیکهاستگانزهرم

آما مقایسه چراکهرالبته نیست. منطقی چندان دارند قرار گرمسیر و جنوبی مناطق در عمدتا که جدول پایین استانهای و جدول باالی استانهای بین ی

بسیار مشتزفاصله تعداد بین هرمریادی استان با اصفهان مانند استانی آمارزکان مقایسه در اینکه ضمن دارد. وجود جدول پایین استانهای سایر یا گان

مون گاز قربانیان تعداد به مشتومربوط تعداد بر عالوه توجهرکسید، نیز جمعیت تراکم همچنین و آبوهوایی شرایط مانند مسائلی به باید گاز، شبکه کان

داشت.

کشوردرگازمصرفکنندگاندومیناصفهانیها؛

آخ سرشمارطبق اصفهانرین جمعیت مسکن، و نفوس و5ی و120میلیون هرم850هزار و وزنفر میلیون یک و776گان این415هزار است. شده اعالم نفر

مهمت آبوهوایی شرایط کنار در جمعیت هرمراختالف و اصفهان استان فاصله عوامل آمازین مقایسه این در هرمرگان مانند استانی در چراکه است. بازی گان

مون با خفگی اثر بر هم جانی تلفات تعداد که است طبیعی گرمایشی، سیستم برای گاز از کمتر استفاده میزان و هوا گرمای به اماوتوجه باشد، کمتر کسیدکربن

بز استانهای از یکی عنوان به مشتراصفهان کشور، پرجمعیت و بیشترگ گاز مشترکان برای خطر و حادثه وقوع احتمال دلیل همین به و دارد اینری در کان

است.بیشتراستانهادیگرازاستان

ش آمارهای اساس هرمربر استان گاز طزکت طبق سالرگان، تا استان این در گازرسانی جامع شه187باید1400ح خانوار شبکهرهزار خدمات از روستایی و ی

پوشش با اکنون اصفهان استان اما شوند، بهرهمند کشور و99.5گازرسانی میلیون یک از بیش گازرسانی، مشت800درصدی شرهزار آمارهای دارد. گاز کترک

که میدهد نشان نیز اصفهان شه99.6گاز خانوارهای از حدودردرصد و در95ی که روستایی خانوارهای مشت1060درصد دارند سکونت اصفهان کرروستای

باشند.کشوردرگازمصرفکنندگاندومیناصفهانیهاکهشدهسببهواسرمایکناردراستاندرگازشبکهباالینفوذیبرضاینهستند.کشورگازشبکه

ش مدیرعامل علوی»، مصطفی «سید گفته استانربه این در گاز روزانه مصرف میانگین اصفهان گاز روستایی57.5کت خانوار هر که است مکعب متر میلیون

میکند.مصرفگازشبانهروزدرمکعبمتر6.4متوسططوربهنیزیرشهخانوارهرومکعبمتر6.8میانگینطوربه

م جانی تلفات آمار بودن باال دالیل از یکی میتوان اصفهان، در گاز از استفاده میزان و ارقام و آمار این به نگاهی دربا را استان این در خاموش کرد.رگ ک

قانونیآمارهای سالپزشکی که میدهند نشان جانومون1390کشور به61کسیدکربن اندکی کاهش با تعداد این بعد سال و گرفت اصفهان در را نفر58نفر

شد.متوقف81عددرویچشمگیرافزایشیباآماراینداشتیرسردتزمستانوپاییزکه1392سالپایاندرامارسید،

م1397و1393سالهای جانباختگان سالرتعداد هر و بود یکسان اصفهان در خاموش سالهای47گ باختند. جان ترتیب1395و1394نفر به و52نیز

بود.نفر67نیز1396سالدراصفهانکشتهشدگانتعدادشدند.قربانینفر57

جا سال ابتدای از هم ماهرامسال مهر پایان تا مون18ی با خفگی دلیل به استان این در آمارونفر در تاکنون که باختند جان پس7کسیدکربن اصفهان ماهه،
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مییابد.افزایشسالپایانتارقماینسردتر،روزهایبودنپیشدربهتوجهباالبتهاست.استانچهارمینرضویخراسانوشرقیآذربایجانتهران،از

مسمومیتعوامل

شهردا ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان عامل مدیر زمینه این گفتردر در هم اصفهان همشهوی خبرنگار با گرمایشیرگو وسایل معموال کرد: بیان آنالین ی

ندارد.وجودهوایانرجدودکش،مسیردراینکهیانیستندبرخوردارمناسبیدودکشاز

بخا از که افرادی برخی گالبی» «محسن گفته جلربه برای میکنند استفاده گازسوز کاررگیوی این میکنند. مسدود را پنجرهها و درها منافذ گرما، هدررفت از ی

دارد.دنبالبهراکسیدکربنومونشدنجمعویزخامسوکهمیکندمتوقفراهوایانرج

بسیا افزود: شود، استفاده گاز انتقال برای آب شیلنگ از نباید که شد داده هشدار بارها اینکه بیان با مسئول همشهراین از استانداردری گازسوز وسایل از یان

است.شدهاستفادهگرمایشیوسیلهجایبهپزوپختوسایلوگازاجاقازمواردیدرحتینمیکنند.استفاده

مون با خفگی در موثر عوامل از دیگر یکی نیز واحدها کوچکی داد: ادامه تعدادوگالبی است ممکن که نظر این از است. کوچکزکسیدکربن فضای یک در یادی

باشد.نداشتهوجودکافیصورتبهبستهمحیطآندرنیزهوایانرجوباشندداشتهحضور

شهردا ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان عامل هرمدیر اینکه برای افراد برخی گفت: و دانست مهم زمینه این در هم را اقتصادی مسائل اصفهان ینهایزی

است ممکن کار، جزئیات به نداشتن اشراف دلیل به اما میکنند، گرمایشی وسیله نصب و سرویس به اقدام شخصا نپردازند، سرویسکار و تکنسین بابت

شود.حادثهبروزموجبوندهندانجامدرستیبهراگرمایشیوسایلسرویس

بهکا را حوادث کاهش راههای از یکی ساختهرگیراو که خانههایی بیشتر حاضر حال در افزود: و دانست خانهها ساخت در گرمایش ایمنتر شیوههای ی

میکنند.استفادهگازلولهکشیازبشود،تمامارزانتربناساختینهزهاینکهبرایخانههااینسازندگانوندارندیزکرمحرارتسیستممیشوند،

در میکند. برقرار آموزشی کالسهای مستمر طور به آتشنشانی سازمان گفت: میشود، ارائه آتشنشانی توسط زمینه این در که آموزشهایی درباره گالبی

منا مدارس، دازمجتمعها، آموزش هم ادارات و مرل آمار همچنان متاسفانه ولی مونریم، با مسمومیت از ناشی اینوگ به بیتوجهی و باالست کسیدکربن

دارد.ادامهموضوع

مشت تعداد افزایش به توجه با ازرالبته کمتر ثابت محدوده در جانباختگان تعداد ماندن باقی اخیر، سالهای طی اصفهان در گاز قابل70کان سال در نفر

است.مثبتوتوجه

فرهنگسا و آموزشی فعالیتهای اخیر سالهای میزانزطی مشتآیها، مشترگاهی تعداد افزایش موازات به را ایمنی نکات از گاز رعایترکان اما داد، ارتقا کان

به بیتوجهی یا مالکان توسط مسکونی واحدهای ساخت در استانداردها برخی نشدن رعایت حتی یا گازسوز وسایل از استفاده هنگام ایمنی مسائل نکردن

است. کرده فراهم خانهها در خاموش قاتل توسط قربانی گرفتن برای را شرایط همچنان کارفرمایان و پیمانکاران توسط ساختوساز به مربوط قانونی تذکرات
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آموزدانش5روزهرمدرسه؛راهدرتصادفقربانیاندانشآموزان؛جادهایتصادفاتپیرامونبخارایی،محمدباگفتگو

به نزدیک ساالنه بخارایی، محمد گفته به ایرنا- شه۲تهران- برون و درون تصادفات در دانشآموزان از نفر چیزرهزار همه وقایع، این از زمانی مدت گذشت پس که میبازند جان ی
نمیآید.برآنوقوعازیرپیشگیوحوادثعلتپیدرکسیوشدهفراموش

خب پژوهشهای و تفسیر تحلیل، گروه گزارش سازمانربه گزارش بنابر ایرنا، قانونیی سالپزشکی در و۱۳۹۷،۱۷کشور درون۱۸۳هزار جادهای تصادف در نفر

شه برون سالرو با قیاس در آمار این که شدند کشته چی۹۶،۱.۲ی آن از ناشی خسارات بخارایی، محمد گفته به و داشته رشد بهزدرصد نزدیک از۴۰ی درصد

گستردگی، به توجه با که است مدنی جامعه شهروندان عنوان به انسانها جان رفتن بین از اهمیت، حائز نکته میشود. شامل را کشور داخلی ناخالص تولید

کا میتواند جامعه، از فرد هر دادن دست از امروز، جامعه وابستگی و بارپیچیدگی را جامعه کلیت نتیجه در و کرده مواجه اختالل با نیز را بخشها سایر کرد

کند.روبروپیشرفتویافتگیتوسعهحیثازگربزمشکلی

جادهای تلفات مسئله پیرامون راهها ایمنی از حمایت طرفداران جمعیت مدیره هیئت عضو بخارایی، محمد با را گفتگویی ایرنا، پژوهشگر راستا همین در

تشکیل عدم پرورش، و آموزش وزارت چون نهادهایی نبودن مطالبهگر وی عقیده به است. داده انجام میشوند، کشته آن در که دانشآموزانی خصوص به

پیگی عدم و جامعه و مسئوالن نگاه نوع در تغییر راهها، ایمنی حوزه در فرادستگاهی بهرکمیسیون را جادهای تلفات مسئله که هستند عواملی از سوانح ی

میکند.روبرویادیزیردشواباراآنبهپرداختنلذاوکردهبدلایرانیجامعهازعادییرام

باشدمطالبهگرپرورشوآموزش

ساالنه بخارایی گفته خا۲به چه و شهر داخل (چه مدرسه مسیر در رانندگی سوانح دلیل به دانشآموز شهرهزار تعدادرج این از که میروند دست از نفر۱۴۰۰)

کودکان میشود،۱۰یرزرا معرفی مقصر عنوان به دانشآموزان از تعداد این با ارتباط در که است نهادی اولین پرورش و آموزش گرچه میدهند. تشکیل سال

است.نبودهمطالبهگرموضوعایندرپرورشوآموزشگفتبایدبلکهدانست،مقصرراپرورشوآموزشتنهانبایداما

کمیسیون این در است. کمیسیون این از عضوی پرورش و آموزش وزارت که شده تشکیل راه وزارت در راهها» ملی «کمیسیون عنوان به نهادی اکنون هم

... و صنایع وزارت احمر، هال اورژانس، سیما، و صدا ناجا، راهور پرورش، و آموزش راه، وزارت نظیر جادهها ایمنی با مرتبط نهادهای و دستگاهها نمایندههای

این ولیکن یافت دست راهها ایمنی به بتوان تا کنند هماهنگ را خودشان فعالیتهای مذکور نهادهای اینکه برای است فرصتی کمیسیون این دارند. حضور

نمیدهد.خرواقعیمعنایبهاتفاق

تع راهها ایمنی افزایش برای را راهکارهایی و برنامهها حوزه این در باید است کمیسیون این اصلی نهادهای از یکی که پرورش و آموزش وزارت یفردرواقع

اگر است. نکرده عمل موفق چندان زمینه این در اخیر سالهای در وزارت این متاسفانه که برساند، عمل مرحله به موارد برخی در و داده پیشنهاد کرده،

سا ایمن برای است سرمایهگذازقرار باید کرد اقدام مدارس حاشیه مسیرهای ایمنساری و توسعه جهت، الزم ایمنسازی مسیر، نصبزی و نقلیه وسایل ی

تعداد سالیانه که نهادهایی از یکی عنوان به پرورش و آموزش وزارت و بگیرد صورت ... و رانندگی و راهنمایی دستزتابلوهای از را خود دانشآموزان از یادی

دهد.قرارخودکاردستوردرراامراینیرپیگیوپیشنهادبایستیمیدهد،

استفرادستگاهیموضوعیراههاایمنی

شهرسا و راه وزارت در هماکنون که راهها» ملی باز«کمیسیون و وری چندزیاست و راه وزارت که است مهمی فعالیتهای از یکی میشود، تشکیل مربوطه یر

برای کمیسون این مصوبات و بوده دولت هیئت مصوبات از نهاد این تشکیل است معتقد بخارایی دارند. هم مهمی مصوبات و بوده آن متولی دیگر وزارت

مامو آن جانب از که است نهادی هماهنگی مسئول اعضا از یک هر و شود ابالغ ذیربط دستگاههای به باید مصوبهایرهماهنگی زمانیکه تبع به دارد. یت

بعض مصوبات این باشد. داشته وجود کامل طور به آن برای هم اجرایی ضمانت نوعی به و قانونی الزامات باید میشود استخراج کمیسیون این توسطاز ًا
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مامو حیطه در که میشوند انجام ماموراعضایی حیطه در دستگاهها از بعضی برای اما است، سازمان آن ذاتی دالیلریتهای به و نبوده آنها ذاتی یتهای

میزنند.سربازآنانجامازمالیحمایتهایوبودجهنداشتنجملهازمختلف

چرا بود. نخواهد مطالبهگر و مانده باقی توصیه یک حد در تنها دستگاه این مصوبات هستند، کمیسیون این عضو کشور کلیدی وزارتخانه و نهاد چند وقتی

ه رئیس دستورکه یکدیگر به نمیتوانند و همطرازند هم با نهادها این از نیست،ریک فرابخشی و اجرایی نهاد یک راهها ایمنی کمیسیون هماکنون بدهند. ی

ندارد.اجراییضمانتچندانمصوباتشلذا

د حاضر حال ...داردر و عشایر جوانان، عالی شورای نظیر عالی شوراهای نیزرکشور مجلس در دارند. الزماالجرا مصوبات و کرده عمل فرابخشی صورت به که یم

مسلم نیست. چنین راهها زمینه در ولی میکنند عمل ترتیب همین به که هستند فراکسیونها اقسام و نیست،انواع مجلس در فراکسیونی چنین زمانیکه ًا

سال بودجه در راهها ایمنی مسئله داشت. نخوهد وجود آن کاهش برای هم برنامهای سال۹۸هیچ به بر۹۷،۱۷نسبت مضاف است. داشته کاهش درصد

کاهش نگهدا۴۰این برای که است ملی پول ارزش ایمنساردرصدی و راهها بودجهزی میزان این کاهش صورت در بود خواهد طبیعی است. نیاز مورد آن ی

کرد.ایمنراکشورراههایآنبانمیتوان

کلیدیراهبردیرویکرد،تغییر

م به منجر که رانندگی تصادفات در بخارایی، نظر بسیاربنابر عواملرگ شده هم دانشآموزان از اینزی اصل در اما سهیماند، انسانی عوامل جمله از یادی

رانندگی و راهنمایی مسایل خصوص در کافی اندازه به ما اگر میآورد. بوجود را حوادث از اعظمی بخش که است نگاه بهآنوع ما نگاه و باشیم داشته گاهی

کنیم. استفاده نقل و حمل ناایمن وسایل از بخواهیم که نمیدهیم خود به را اجازه این ما صورت این در باشد، درست و منطقی نگاه یک نقل و حمل وسایل

جل طورگیوبرای به و نگاه نوع باید رانندگی حوادث از راههایری ساخت نحوه نقلیه، وسایل از استفاده نحوه راهها، ساز و ساخت به نسبت ما فرهنگ کل

کنت ایمن، چراییرارتباطی از پرسشی هیچ و شده بدل ما روزمره زندگی الینفک بخش به رانندگی حوادث امروزه متاسفانه کند. تغییر ... و آموزش نظارت، و ل

ندارد.وجودآن

نمیشودیرپیگیوشدهفراموشسوانح،

پیشگی برای دالیل شناسایی تردید امربی حادثه از ضروری حادثهایری یک زمانیکه ایران در متاسفانه اما است. بسیاری ابتدا در میدهد، مسئوالنرخ از ی

میکنند، منعکس را آن نیز رسانهها و کرده نظر اظهار خصوص این حوادثدر در مثال عنوان به میشود. سپرده فراموشی به مسئله این مدتی از بعد خراما

شدن کشته به منجر که داراب در دانشآموزان برای سال۹داده در آنان از بازتابهای۹۴نفر و اظهارات بود، بهزشده نیز مسئله این گرفت،اما صورت یادی

شد.سپردهفراموشیدستبهاًلکاممدتیازبعدمسائلسایرمانند

جل سوانح مجدد بروز از و شناسایی را آن دالیل بتواند که حادثه این علت از هم گزارشی سالرگیوهیچ در نشد. رسانی اطالع شود، حادثه۹۴ی این از بعد

بسیا ولی شد انجام کار این که شود تهیه ایمن نقل و حمل و جاده برای راهی نقشه یک تا داد دستور جمهور رئیس اول اینرمعاون بر کارشناسان از ی

ه دلیل به نقشه این که بودند بورزباور دار و گیر در هماکنون نظر تجدید این که شود نظر تجدید باید و ندارد شدن اجرایی امکان باال بینوینههای کراسی

چنین اینکه گویی و میشود سپرده فراموشی دست به و شده کم آن اولیه رونق از زمان مرور به دست، این از اتفاقاتی از بعد همیشه است. دستگاهها

ماست. اجتماعی زندگی از الینفکی بخش مامواتفاقاتی مطالبه از بعد و میشود ایجاد مطالبه کرد، عوض را نگاه این بتوان ورزمانیکه مسووالن برای یت

کند.جبرانرایرکسآنازقسمتیبایدهربخشوداردزمینهایندرمسوولیتیچهکسیچهکهمیکندایجادنهادها

تعداد شدن تبعاتزکشته سال در هموطنانمان از سالزیادی در مثال عنوان به دارد. همراه به جامعه کلیت برای را و۳تعداد۱۳۹۷یادی وز۷۲۵هزار ۱۳ن

س۴۵۸هزارو غالبا که قطعرمرد تعداد این شدهاند. کشته رانندگی سوانح در هستند، هم خانوار تعدادپرست بینزًا از با که بودهاند فرزند یا و مادر پدر، یادی
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ه وررفتن جامعه برای که شده فرهنگی و اجتماعی فقر تا مالی فقر زمینه پیش میتواند بحران این میشود. روبرو تهدید و بحران با خانواده یک کانون یک،

است.ینهزهپروخطرناکبسیارفرد

ایرانعصردیگر:منابع

سالابتدایماهه7دریرشهبرونویرشهپرحادثهنقاطقربانینفرهزار11

دارد.بستگیبخشهردرراهورپلیسنظارتمیزانویدوررکیکیزفیمشخصاتمسیر،هردرتقاضامیزاناستان،هرراههایطولجملهازیربسیاعواملبهرانندگیحوادثمیزان

است.دادهخبرامسالاولماهه7رانندگیحوادثدرمصدومهزار228حدودونفرهزار11ازبیشگرمازقانونیپزشکیسازماننیوزتین

با افزایش به توجه با مورد این در تحلیل در استانها، در رانندگی تلفات و تصادفات شده تفکیک آمار انتشار با ایمن جامعه انجمن نیوز، تین گزارش 2.1به

از بیش جادهها در که کرده عنوان پارسال مشابه مدت به نسبت رانندگی حوادث تلفات درونشه3400درصدی معابر در و پرحادثه و ناایمن نیزرنقطه 2000ی

است.شدهاشارهنیزرانندگانپرخطروناایمنرفتارهاینیزوناایمنپرمصرف،بیکیفیت،خودروهایمشکالتبهتحلیلایندردارد.وجودپرحادثهنقطه

آما مستند این مورد در نقل و حمل کارشناس افشار خطرعلی زنگ فقط آمار این است: معتقد کهری چرا ندارد اجرایی کاربرد ولی امور متولیان برای است ی

بسیا عوامل به رانندگی حوادث فیرمیزان مشخصات مسیر، هر در تقاضا میزان استان، هر راههای طول جمله از کزی راهورریکی پلیس نظارت میزان و یدور

دارد.بستگیبخشهردر

اطالعا افزود: آماوی سازمانرِت توسط شده ارایه قانونیی عمدتپزشکی حوادثکه بروز دالیل شناسایی به کمکی است شده گرفته پلیس حوادث گزارشات از ًا

حوادث.ایجاددرموثرعواملدقیقآنالیزپایهبرنهوکردخواهندعملگمانوحدسبراساسهمایمنییزانربرنامهونمیکند

بررسی امکان و گرفت نخواهد صورت دقت با پرحادثه نقاط شناسایی نشود میسر راهها نقشه با حادثه محل دقیق تطبیق امکان که زمانی تا داد: ادامه افشار

داشت.نخواهدوجودشدهانجاماصالحاتبودنموثر

یزداستاندررانندگیحوادثفوتیهایدرصدی23افزایشافتاد؛اتفاقسالنخستماهههفتدر

آخ اساس امسالربر نخست ماهه هفت در کشور، قانونی پزشک آمارهای قبل191ین سال مشابه مدت به نسبت که است داده دست از را خود جان یزد استان رانندگی حوادث در نفر
است.داشتهافزایشدرصد23ازبیشبودهنفر155که

آخ اساس بر ، یزدرسا از نقل به دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش آمارهایربه قانونیین امسالپزشک نخست ماهه هفت در حوادث191کشور، در نفر

است.داشتهافزایشدرصد23ازبیشبودهنفر155کهقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهاستدادهدستازراخودجانیزداستانرانندگی

دهند.میتشکیلزنانراهافوتیازدرصد26معادلنفر49ومردانراترافیکیحوادثهایفوتیازدرصد74معادلنفر142

مدت این شه92در برون مسیرهای در شه63ی،رنفر درون مسیرهای در روستایی،12ی،رنفر مسیرهای در و9نفر اختصاصی های راه در در15نفر نیز نفر

اند.دادهدستازراخودجانمسیرهاسایر
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با تهران های استان مدت این در است؛ با792گفتنی اصفهان با742، رضوی خراسان بیشت702و فوتی بارنفر ایالم های استان و و113ین محال چهار ،

باربختیا با149ی اردبیل کمت157و فوتی کمترنفر با استان هشتمین نیز یزد استان و اند داشته را رانندگی حوادث تلفات آمار حوادثرین فوتیهای میزان ین

است.رانندگی

و هزار چهار گزارش این به628طبق یزد استان در رانندگی حوادث مصدومین از قانونینفر قبلپزشک سال مشابه مدت به اند کرده درصد4.8مراجعه

است.داشتهافزایش

اند.بودهنزنیزنفر304وهزارومردنفر324وهزارسهامسال؛ماهههفترانندگیحوادثمصدومینمجموعاز

دیزاستاندرگیداننرحوادثفوتیهایصدیدر23ایشافزدانا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۰۹/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۳



استانیاخبار

(کردستان)خوندرتاالرشاهدان؛باجامجمگویوگفتدرسقزگباررمیزسوآتشجزئیات

سو آتش و سقززانفجار شهرستان در عروسی تاالر در از11ی بیش و گفت40کشته در ماجرا شاهدان گذاشت. برجای اینومجروح جزئیات جامجم با گو

کردند.یحرتشراگباررمحادثه

و بزنند رقم داماد و عروس برای ماندنی یاد به و شاد شبی میکردند تالش مهمانها و بود کرده پر را شهو مانگه عروسی تاالر فضای شادی و موسیقی صدای

شدند. دعوت شام سالن به مهمانان و شد قطع ساز صدای است. زده رقم برایشان را شوم حادثهای سرنوشت، نداشت خبر کسی کنند. بخت خانه راهی را آنها

ساعت، آذر30و21عقربههای چهاردهم پنجشنبه، انفجا98دقیقه ناگهان که میداد نشان فریررا کشید. زبانه گاز کپسولهای از آتش وشعلههای داد یادرخ

کرد.پرراسالنکنید»فرارآتش،«آتش،

نفر چند و بود کوچک در دهانه اما دویدند خروجی در سمت به تاالرزمهمانان مسیر نشانی آتش و اورژانس خودروهای بعد دقایقی کردند. گیر پا و دست یر

کیلومت دو آردر صدای و گرفتند پیش را سقز مجاژی فضای در حادثه عکسهای و فیلم بعد دقیقه چند داشت. شهر در ناگوار حادثهای از خبر آنها منتشرزیر ی

م حادثهای از همه و ههرشد نام به ساله چهار کودکی عکس قربانیان، و تاالر عکسهای و فیلم کنار در شدند. خبر با شهرژگبار اهالی دل در را امید و بیم ین،

بعد ساعت چند بودند. خواسته کمک او یافتن برای مردم از اش خانواده بود. شده ناپدید حادثه از بعد که بود عروسی جشن مهمانان از کودک این زد. رقم

بهمهمانانازیکیرااوشد،اعالم

شد.شناساییحادثهاینقربانی11میاناوجسدجمعهصبحامابردهاشخانه

مصدوم42وکشته11

سو آتش حادثه کردستان، استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون گفته سقززبه عروسی تاالر پنج11ی کودک، پنج شامل که گذاشت جا بر وزکشته ن

گفت در اقبال خوش حسین است. مرد بخاویک به متصل گاز شیلنگ نشت اثر در حادثه این افزود: ایرنا کشتهرگوبا بر عالوه آن در و پیوست وقوع به ی

مهمانان،11شدن از گزارش42نفر وخیم آنان از نفر سه حال که شدند منتقل درمانی مراکز به اورژانس و امداد نیروهای توسط و شده مصدوم نیز دیگر نفر

است.شده

حادثهاینمصدومانکرد:اضافهماندهاند،جمعیتپایودستیرزخروجموقعکههستندکودکجانباختگانبیشترکهاینبیانباوی

هستند.مداواودرمانتحتبیمارستاندراکنون

گباررمحادثهعلت

بخا چند از داخلی محوطه گرمایش برای شهو مانگه تاالر مسؤوالن گفت: حادثه علت درباره سقز نشانی آتش سازمان مایعررئیس گاز کپسول به متصل ی

است.بودهیهاربخاازیکیبهمتصلگازشیلنگنشتیزسوآتشاصلیعلتوبودندکردهاستفاده

و گذاشتند آب داخل شود، منتقل راحتی به گاز و کند پیدا جوشش بهتر آن داخل مایع که این دلیل به را مایع گاز کپسولهای این افزود: دولتی محمد

هم درزشعلهای و کند نشت آن از گاز و شده ذوب گاز انتقال شیلنگ شده باعث شعله این ما کارشناسان اعالم طبق که بودند داده قرار کپسولها این یر

شود.یزسوآتشوانفجارباعثنتیجه
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سو آتش از ناشی سوختگی دلیل به کس هیچ کرد: تاکید سوزوی آتش محض به و نشده کشته خازی برای مردم خروجیری، درهای سمت به تاالر از شدن ج

دادند.دستازراخودجانهواکمبودوخفگیعلتبهوماندهپاودستیرزتعدادیکهمیبرندهجومتاالر

جانباختگاناسامی

اقدامات قانونیبا پزشکیپزشکی اعالم اساس بر نیست. مشخص هنوز است دختر که آنها از یکی هویت ولی شده شناسایی جانباختگان از نفر ده هویت

ساله1قانونی، سه پور حسن مونا رحمانی2- منیژه ساله3ساله45- پنج بهرامی ماهان ساله4- چهار رسولی آرشام ش5- محمد رضاییر- ه70یف -6ساله

سالهژسو پنج قادرزاده هه7ین چهارسالهژ- علیزاده8ین سعادت محمودی9- عایشه هه10- دادند. دست از را خود جان حادثه این در پسندی هاجر وژ- ین

باختند.جانحادثهایندرکهبودنددخترومادرمحمودیعایشه

مدیر گفت: و داد خبر حادثه این برای قضایی پرونده تشکیل از هم سقز دادستان کرد. اعالم عمومی عزای استان در را - جمعه - دیروز هم کردستان استاندار

است.شدهصادراوبازداشتدستوروشدهیرمتواحادثهاینازبعدتاالر

حادثهازمهمانانروایت

بست بیمارستان اورژانس بخش در حادثه اشرمصدومان برادرزاده حادثه این در که آنها از یکی شدهاند. نفس تنگی و شکستگی دچار آنها اغلب و هستند ی

همزمان شد. ور شعله گاز کپسولهای شیلنگ آن از بعد و آمد انفجار صدای ناگهان که بودیم باال طبقه به رفتن حال در شام برای میگوید: داده، دست از را

یکرب شدند. رد آنها روی از مهمانان و افتادند زمین روی نفر چند و بود کوچک خروجی در دویدند. در سمت به زده وحشت مهمانان و شد قطع هم تاالر ق

کردم.گیرپاودستیرزهمخودمکهدهمنجاترااوگشتمرببود.افتادهپاودستیرزکهدیدمرانز

کا از یکی بود. گرفته آتش و شده آب مایع، گاز کپسول شیلنگ گفت: هم مصدومان از دیگر سوریکی آتش مانع کرد سعی تاالر دستانشزکنان اما شود ی

ف نفر چند . کشید زبانه آتش شعلههای هم بعد کرد. رها را شیلنگ و فاجعهرسوخت این که رفتند خروجی در سمت به همه و کنید فرار زدند ویریاد داد. خ

بودند.حادثهمحلازیرفیلمبرداحالدرکنندکمککهاینجایبهافرادبرخیمتاسفانهافزود:وکردگالیهمحلدرحاضرافرادبرخیرفتاراز

امسالماهههفتدرلرستانترافیکیحوادثمتوفیاتآمارافزایش

خبرداد.امسالماهههفتدراستانترافیکیحوادثمتوفیاتآمارافزایشازلرستانقانونیپزشکیکلمدیر

کل مدیر نظیفی قانونیحمیدرضا خبرنگارپزشکی با گفتگو در هایلرستان استان جوانگروه خبرنگاران گفت:ازباشگاه امساللرستان، نخست ماهه درهفت

اند.شدهدادهارجاعاستانقانونیپزشکیکلادارهبهدادنددستازراخودجانترافیکیحوادثدرکهنفر۳۴۰

است.داشتهافزایشدرصد۱۰معادلاستبودهنفر۳۱۰کهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینافزود:او

اند.بودهمردنفر۲۶۴ونزنفر۷۶استان،ایندرامسالترافیکیحوادثتلفاتمجموعازداد:ادامهاو

بیشت اینکه توجه قابل اظهارداشت: بارنظیفی ترافیکی حوادث تلفات شه۲۹۸ین برون جادههای به مربوط مسیرهایرنفر در تلفات و است بوده روستایی و ی

است.شدهگزارشنفر۴۲نیزیرشهدرون

رانندگی تصادفات مصدومین آمار همچنین گفت: و۷او (۳۲هزار وزنفر۱۹۳۶نفر که۵۰۹۶ن قبل سال مشابه مدت به نسبت که است بوده مرد) هزار۷نفر

است.داشتهدرصدیسهکاهشاستبودهمرد)نفر۵۲۰۹ونزنفر۲۰۵۲(نفر۲۶۱و

دستان)(کرخوندرالرتاجم:جام|خبرخبرادامهادامه
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آذربایجانشرقیدرکارحوادثازناشیتلفاتدرصدی۲۶افزایش

گفت: آذربایجانشرقی قانونی پزشکی کل نسبت۵۹مدیر آمار این که دادند دست خودرااز جان شرقی آذربایجان دراستان کار از ناشی اثرحوادث بر امسال اول ماهه هفت طی در نفر
است.داشتهافزایشدرصد۲۶گذشتهسالمشابهمدتبه

خبرنگار گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران کلرتبازباشگاه مدیر فرد قانونییز،صفایی گفت:پزشکی به۱۵آذربایجانشرقی شدگان فوت این از نفر

اند.دادهدستازراخودجانسوختگیبراثرنیزنفریکوگرفتگیقربنفر۳سخت،جسمبرخوردبراثرنفر۱۰بلندی،ازسقوطعلت

تعداد مدت این در افزود: ادارات۸۱۵او به کار حوادث از ناشی اثرمصدومیت بر نیز قانونینفر تعدادپزشکی این از که کردند مراجعه بقیهزنفر۲۱استان و ن

بودند.مرد

بود.نزآنهاازنفریککهکردندفوتاستاندریرکاحادثهعلتبهنفر۱۷امسالمهرماهدرفردگفت:صفایی

است.داشتهافزایشنفر۱۲قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرامسالماهمهردرکارحوادثازناشیتلفاتآمارگفت:او

امسال ماه مهر افزود:در کا۱۲۶او حوادث مصدومیت علت به نیز اداراترنفر به قانونیی سالپزشکی مشابه مدت به نسبت آمار این که کردند مراجعه استان

میدهد.نشانرایرنف۲۱افزایشگذشته

کل قانونیمدیر کاپزشکی حوادث شدگان فوت کل تعداد گفت: شرقی سالرآذربایجان در استان در با۹۷ی آنان۷۳برابر از نفر یک که بود بقیهزنفر و ن

بودند.مرد

بودند.مردنفر۲۶۶ویکهزارونزنفر۴۰تعداداینازکهبودنفر۳۰۶ویکهزارگذشتهسالدرکنندهمراجعهکارحوادثمصدومینکلتعدادگفت:او

آزادیعصرتوران،آساخبر،آنالین،جوانآنالین،یرهمشهجماران،دیگر:منابع

امسالماهههفتدرستانلرافیکیترحوادثمتوفیاتآمارایشافزان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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شرقی)(آذربایجاناهر-یزرتبجادهرانندگیتصادفدرکشته۲

گذاشت.جابرمجروح۲وکشته۲رجب»«شیخبهموسوممنطقهدراهر-یزرتبجادهدررانندگیتصادفوقوع-ایرنا-یزرتب

داد.روینیسانوانتدستگاهیکباپرایدیرسواخودرویدستگاهیکشدیدبرخورداثربرامروزحادثهاین

کرد.اعالمپرایدیرسواخودرویبهنسبتنیسانوانتچپبهتجاوزراحادثهاینعلتشرقی،آذربایجانراهپلیسرئیسنژاد،یمیرکسرهنگ

کل قانونیاداره شرقیپزشکی مآذربایجان که کرده اداراتراعالم به ارجاعی رانندگی حوادث از ناشی میر و قانونیگ امسالپزشکی اول نیمه در ۴۸۴استان

است.داشتهکاهشدرصدهفتحدودبودهنفر۵۱۹هاکشتهتعدادکهگذشتهسالمشابهزمانمدتبامقایسهدرآماراینکهبودنفر

بودند.نزنفر۱۰۱ومردنفر۳۸۳استاندرمدتاینطیدررانندگیحوادثتلفاتمجموعاز

باربیشت ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه۳۲۸ین برون های جاده در روستایی،رفوتی و شه۱۰۲ی درون مسیرهای در هشترفوتی ی،

خا های جاده در ورفوتی استان از است؛فوتی۹ج شده گزارش راهها، سایر و مذکورنامعلوم مدت طی در خا۱۹همچنین نیز تعداد این از حرنفر از یمرج

اند.کردهفوتتصادفزمانازروز۳۰ازبیشفاصلهبانیزنفر۱۸وغیرترافیکی)موارد(جاده

گذاشتجابرمصدوم۷۳وکشته۳بویراحمدوکهگیلویهدررانندگیحوادث

م رئیس ایرنا- مدیریاسوج- فورکز و حوادث درریت استان این روستاهای و شهرها ارتباطی جادههای در رانندگی حوادث گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی گذشته۷۲یتهای ساعت
گذاشت.برجامصدومنفر۷۳وکشته۳

داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز جلیل تصادفیرمامو۴۹محسن آمبوالنسهای۷۲ظرفیت و شده انجام تاکنون گذشته ساعت

کردند.ارائهاورژانسیخدماتوشدنداعزامحادثهمحلهایبهاورژانس

دادند.دستازراخودجانحادثهمحلبهاورژانسنیروهایرسیدنازپیشنفر۳مدتایندرافزود:وی

م مدیررئیس فورکز و حوادث تصریت بویراحمد و کهگیلویه پزشکی مدتریتهای در کرد: گذشته۷۲یح شهرمامو۲۸ساعت وریت ایرمامو۲۱ی جاده یت

شد.مصدومجادهایتصادفاتدرنفر۲۸ویرشهتصادفاتدرنفر۴۵تعدادوشدهانجام

بسیار را خود رسمی های آمار در ها استان دیگر به نسبت آن کم جمعیت و استان این سرزمینی کم وسعت علت به تصادفات آمار گرچه کرد: بیان جلیل

استان خود مساحت و جمعیت به نسبت استان این در ترافیکی سوانح از ناشی مصدومان و ها کشته تعداد و تصادفات آمار موضوع اگر اما دهد نمی نشان

آید.میدستبهیرمعناداارقامشودبررسی

شدند.کربنمونواکسیدگازبامسمومیتدچاراستاناینمختلفمناطقدرنفر۸گذشتهساعت۷۲مدتدرهمچنینداشت:ابرازوی

آخ اساس مدیربر گفته به آمار قانونیکلرین بویراحمدپزشکی و دست۱۲۷کهگیلویه از را خود جان استان این فوت به منجر رانندگی سوانح در امسال، نفر

است.داشتهدرصدی۷۹رشدگذشتهسالبامقایسهدرآمارایندادند،

دارند.قرارآنازبعدفوتی۲۲و۲۳باخردادوفروردینهایماهوبودهرانندگیحوادثزمینهدرپرحادثههایماهصدردرفوتی۲۶باامسالماهیوررشه

از بیش پلیس، های آمار اساس انسانی۹۰بر خطاهای سبب به ای جاده حوادث درردرصد ترافیکی فرهنگ نام به موضوعی است نیاز پس دهد می خ
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گیرد.قرارتوجهموردبویراحمدوکهگیلویه

بر افزون بویراحمد و بز۶کهگیلویه از اعم ارتباطی جاده کیلومتر میزانرهزار این از که دارد روستایی و فرعی اصلی، راه بز۱۴۲گراه، کیلومتر۵۰۵گراه،رکیلومتر

است.روستاییراهنیزمابقیوفرعیراهکیلومتر۲۳۸وهزاریکاصلی،راه

دارد.خیزحادثهنقاطکیلومتر۵۰۰وهزاریکحدودوبرفگیرگردنه۴۰ازبیشاستاناین

سمنان)(استنشدهرفعنواقصشاهرود/قانونیپزشکساختماندرپایدارمشکالتکرد؛یرپیگیمهر

مدی - پیگیرشاهرود و مکاتبات اینکه بابیان سمنان استان قانونی پزشک پیمانکاررکل گفت: است، نرسیده بهجایی شاهرود قانونی پزشک ساختمان وضعیت تکلیف تعیین پیرامون یها
نمیکند.رفعراساختماننواقص

نورو ساختمانزمهدی اینکه بابیان مهر، خبرنگار با گفتگو در قانونیی سال۲۳شاهرودپزشک داشت:۹۷بهمن ابراز شد، موقت تحویل وقت استاندار حضور با

تا شد مقرر ولی داشت وجود نواقصی زمان آن شهرسادر و رازمسکن پروژه سرمایش و گرمایش سیستم و نواقص پیمانکار، کار ناظر و کارفرما عنوان به ی

است.ندادهخراتفاقاینکهکندرفع

سال که بنا این اینکه بابیان شامل۹۰وی و شده زنی تشزمترمربع۸۴۰کلنگ قانونی، پزشک آزمایشهای که است طبقه دو در اجسادریربنا کالبدشکافی و یح

است.نکردهتعهداتانجامبهملزمراپیمانکاریزشهرساومسکنافزود:شد،خواهدانجامآندر

قانونیکلرمدی ساختمانپزشک اینکه بابیان سمنان قانونیاستان باپزشک موضوع این داشت: ابراز است، نشده داده تحویل کامل صورت به هنوز شاهرود

مدیرفخ با تلفنی تماس طی نیز وی و شد گذاشته درمیان سمنان استاندار عمرانی معاون شهرساری و مسکن وقت نیزیزکل را شاهرود حوزه زمان آن در که

است.نیفتادهخاصیاتفاقکنونتاولیشودرفعمشکلآیندهروز۱۰تادادقولنیزویوکردبرقراربودندعهدهدار

تصزنورو همچنین ساختمانری در مشکل همین نظیر کرد: قانونییح وپزشکی مسکن و نمیکند عمل خود تعهدات به پیمانکار که دارد وجود نیز دامغان

ندارد.اجراییاهرمقانونیپزشکبینایندرونمیدهدانجامآنبرایراخاصیاقدامکارفرماعنوانبهیزشهرسا

بسیا مکاتبات اینکه بابیان تاروی شد گذاشته میان در سمنان استاندار عمرانی معاون با موضوع لذا نشد حاصل نتیجهای اما گرفت صورت مدت این در ی

فعلیوی ساختمانهای در تا شد تالش آنکه علیرغم افزود: کند، رفع را قانونیمشکالت بهتپزشک به کار دامغان و تکمیلرشاهرود اما شود انجام نحو ین

دهد.ارائهمردمبهرایرمطلوبتخدماتمیتواندجدیدساختمانهای

گذاشتجابرمصدوم۷۳وکشته۳احمدبویروکهگیلویهدرگیداننرحوادثایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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