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ستادیاخبار

ماه۷طیرانندگیحوادثدرپیادهعابر۱۸۱وهزاردوفوتکرد؛اعالمقانونیپزشکی

دادند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرپیادهعابر۱۸۱وهزاردویرجاسالنخستماههفتدرقانونیپزشکیاعالماساسبر

خب گزارش اعالمرگزاربه اساس بر مهر، قانونیی اولپزشکی ماه هفت رانندگی حوادث در شده فوت عابران سال۱۳۹۸سالآمار در مشابه مدت به نسبت

است.داشتهافزایشدرصد۲.۱)رنف۲۱۲۰(گذشته

نخست ماه هفت در گزارش این اساس چهارمبر یک و مرد تصادفات در متوفی عابران چهارم سه بازامسال تهران های استان همچنین اند. بوده ،۳۱۷ن

اند.داشتهرامتوفیعابرانتعدادینربیشتنفر۱۴۹بافارسو۱۷۱بارضویخراسان

باربیشت تهران های استان به مربوط ترتیب به تصادفات، تلفات کل به نسبت پیاده عابران تلفات سهم با۳۸.۶ین مازندران با۳۵.۴درصد، گیالن و درصد

داشتهاند.استانتصادفاتتلفاتکلبهنسبتراسهمینرباالتپیادهعابراناستانسهایندردیگربیانبهاست؛بودهدرصد۳۲.۷

نخست ماه هفت شهدر درون های راه در پیاده عابران از نیمی از بیش اند.۵۴.۳ی(رامسال باخته جان شه۳۷.۷درصد) برون های جاده در نیز ی،ردرصد

شدهاند.کشتههاراهسایردردرصد۱.۴وروستاییهایراهدردرصد۶.۶

سنی، لحاظ سنی۴۳.۱از رده در امسال ماهه هفت تصادفات در شده کشته پیاده عابران و۶۰درصد باال به نیز۱۵.۵سال اند.۱۷درصد بوده کمتر و سال

اند.داشتهسنسال۴۰-۵۹درصد۲۲.۷وسال۱۸-۳۹افراداینازدرصد۱۸.۶همچنین

سوا خودروهای با برخورد گزارش، این اساس باربر ت۶۳.۸ی عمده مردرصد علت عابرین وانترگ با برخورد آن از پس و است بوده تصادفات در پیاده ین

با با۱۱بار موتورسیکلت ت۹.۱درصد، و کامیون باردرصد، با۶.۳یلی بوس مینی و اتوبوس با برخورد و عاب۳درصد جان دادن دست از موجب پیادهردرصد ین

دادهاند.اختصاصخودبهزمینهایندررایرکمتدرصدهایو...یزکشاوروسایلمانندنقلیهوسایلسایراست.شده

رسالت،پانا،ایلنا،زمان،پیامروزان،خودرو،دنیایق،رشحمایت،ایسکانیوز،خودرو،پرشینتسنیم،خبر،ایراننیوز،جهانینش،رآفبرنا،دانشجو،میزان،دیگر:منابع
صبح،هفتایسنا،سایه،امروز،تماشاگرانشهروند،اقتصاد،صبحسیما،وصداکردپرس،ناطقان،یا،رآبازاراقتصادآنالین،فارس،اکوآنالین،نسیمانتخاب،ابتکار،

24رویدادجوان،تابناکرصد،نیوز،شماایمنا،داغ،خبرایران،دیدهبانفارس،خلیججماران،نیوز،آفتابایران،عصر
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۱۳۹۸/۰۹/۱۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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۱۳
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هستندپیادهعابرانتصادفاتتلفاتازپنجمیک

دادند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرپیادهعابر181وهزاردویرجاسالماهههفتدرقانونیپزشکیاعالماساسبر

خب سالمت گروه گزارش اعالمرگزاربه اساس بر فارس، قانونیی سالپزشکی ماهه هفت رانندگی حوادث در شده فوت عابران مشابه1398آمار مدت به نسبت

است.داشتهافزایشدرصد2.1)رنف2120(گذشتهسالدر

چهارم یک و مرد تصادفات در متوفی عابران چهارم سه امسال ماهه هفت در گزارش این اساس بازبر تهران های استان همچنین اند. بوده خراسان317ن ،

اند.داشتهرامتوفیعابرانتعدادینربیشتنفر149بافارسو171بارضوی

باربیشت تهران های استان به مربوط ترتیب به تصادفات، تلفات کل به نسبت پیاده عابران تلفات سهم با38.6ین مازندران با35.4درصد، گیالن و درصد

داشتهاند.استانتصادفاتتلفاتکلبهنسبتراسهمینرباالتپیادهعابراناستانسهایندردیگربیانبهاست؛بودهدرصد32.7

شه درون های راه در پیاده عابران از نیمی از بیش امسال ماهه هفت اند.54.3ی(ردر باخته جان شه37.7درصد) برون های جاده در نیز 6.6ی،ردرصد

شدهاند.کشتههاراهسایردردرصد1.4وروستاییهایراهدردرصد

هستندسال60باالیشدهکشتهعابراندرصد40ازبیش

سنی، لحاظ سنی43.1از رده در امسال ماهه هفت تصادفات در شده کشته پیاده عابران و60درصد باال به نیز15.5سال اند.17درصد بوده کمتر و سال

اند.داشتهسنسال40-59درصد22.7وسال18-39افراداینازدرصد18.6همچنین

عابرانگرمعمدهدلیلیرسواخودرویبابرخورد

سوا خودروهای با برخورد گزارش، این اساس باربر ت63.8ی عمده مردرصد علت عابرین وانترگ با برخورد آن از پس و است بوده تصادفات در پیاده ین

با با11بار موتورسیکلت ت9.1درصد، و کامیون باردرصد، با6.3یلی بوس مینی و اتوبوس با برخورد و عاب3درصد جان دادن دست از موجب پیادهردرصد ین

دادهاند.اختصاصخودبهزمینهایندررایرکمتدرصدهایو...یزکشاوروسایلمانندنقلیهوسایلسایراست.شده

پیام/انتهای

کار،وخودرنیوز،پدالنو،سالمآنالین،شروعهمراز،آنالین،شفاشهر،تیترخودرو،عصراکونومیست،ایراننیوز،افکارآنالین،جمجامایرنا،دیگر:منابع
ایرانیانعصرملی،آرمانجمله،خودرو،اطالعاتبانک

۱۶
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المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۴
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سالند۶۰باالیشدهکشتهعابراندرصد۴۰ازبیشکشور:قانونیپزشکیسازمان

هستند.باالبهسال۶۰سنیردهدرامسالماهههفتتصادفاتدرشدهکشتهپیادهعابراندرصد۴۳.۱کرد:اعالمکشورقانونیپزشکی

سال ماهه هفت رانندگی حوادث در شده فوت عابران آمار جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش گذشته۱۳۹۸به سال در مشابه مدت به نسبت

است.داشتهافزایشدرصد۲.۱)رنف۲۱۲۰(

اند.بودهنزچهارمیکومردتصادفاتدرمتوفیعابرانچهارمسهامسالماهههفتدرگزارشایناساسبر

اند.داشتهرامتوفیعابرانتعدادینربیشتنفر۱۴۹بافارسو۱۷۱بارضویخراسان،۳۱۷باتهراناستانهایهمچنین

باربیشت تهران استانهای به مربوط ترتیب به تصادفات، تلفات کل به نسبت پیاده عابران تلفات سهم با۳۸.۶ین مازندران با۳۵.۴درصد، گیالن و درصد

اند.داشتهاستانتصادفاتتلفاتکلبهنسبتراسهمینرباالتپیادهعابراناستانسهایندردیگربیانبهاست؛بودهدرصد۳۲.۷

شه درون راههای در پیاده عابران از نیمی از بیش امسال ماهه هفت در میافزاید: گزارش (راین اند.۵۴.۳ی باخته جان جادههای۳۷.۷درصد) در نیز درصد

اند.شدهکشتهراههاسایردردرصد۱.۴وروستاییراههایدردرصد۶.۶ی،رشهبرون

سنی، لحاظ سنی۴۳.۱از رده در امسال ماهه هفت تصادفات در شده کشته پیاده عابران و۶۰درصد باال به نیز۱۵.۵سال اند.۱۷درصد بوده کمتر و سال

اند.داشتهسنسال۴۰-۵۹درصد۲۲.۷وسال۱۸-۳۹افراداینازدرصد۱۸.۶همچنین

سوا خودروهای با برخورد گزارش، این اساس باربر عمدهت۶۳.۸ی مردرصد علت عابرین باررگ وانت با برخورد آن از پس و است بوده تصادفات در پیاده ین

با۱۱با موتورسیکلت ت۹.۱درصد، و کامیون باردرصد، با۶.۳یلی بوس مینی و اتوبوس با برخورد و عاب۳درصد جان دادن دست از موجب پیادهردرصد ین

اند.دادهاختصاصخودبهزمینهایندررایرکمتدرصدهایو...یزکشاوروسایلمانندنقلیهوسایلسایراست.شده

نیوزشیعهدیگر:منابع

۸

۱
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آموزدانش5روزهرمدرسه؛راهدرتصادفقربانیان

به نزدیک ساالنه بخارایی، محمد گفته شه2به برون و درون تصادفات در دانشآموزان از نفر ورهزار شده فراموش چیز همه وقایع، این از زمانی مدت گذشت پس که میبازند جان ی
نمیآید.برآنوقوعازیرپیشگیوحوادثعلتپیدرکسی

سازمان گزارش بنابر : قانونیآفتابنیوز سالپزشکی در و1397،17کشور شه183هزار برون و درون جادهای تصادف در دررنفر آمار این که شدند کشته ی

سال با چی96،1.2قیاس آن از ناشی خسارات بخارایی، محمد گفته به و داشته رشد بهزدرصد نزدیک شامل40ی را کشور داخلی ناخالص تولید از درصد

امروز، جامعه وابستگی و پیچیدگی گستردگی، به توجه با که است مدنی جامعه شهروندان عنوان به انسانها جان رفتن بین از اهمیت، حائز نکته میشود.

کا میتواند جامعه، از فرد هر دادن دست بزراز مشکلی با را جامعه کلیت نتیجه در و کرده مواجه اختالل با نیز را بخشها سایر یافتگیرکرد توسعه حیث از گ

کند.روبروپیشرفتو

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 خا2به چه و شهر داخل (چه مدرسه مسیر در رانندگی سوانح دلیل به دانشآموز شهرهزار تعدادرج این از که میروند دست از نفر1400)

کودکان میشود،10یرزرا 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

لندسا۶۰الیباشدهکشتهانعابرصددر۴۰ازبیشکشور:قانونیشکیپزمانسازان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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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

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 سال98هیچ به بر97،17نسبت مضاف است. داشته کاهش درصد

کاهش نگهدا40این 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

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

شدن کشته به منجر که داراب در دانشآموزان برای سال9داده در آنان از بازتابهای94نفر 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، حادثه94ی 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
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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

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

کند.جبرانرایرکسآنازقسمتیبایدهربخشوداردزمینهایندرمسوولیتیچهکسیچهکهمیکندایجادنهادها

تعداد شدن تبعاتزکشته سال در هموطنانمان از سالزیادی در مثال عنوان به دارد. همراه به جامعه کلیت برای را و3تعداد1397یادی وز725هزار 13ن

س458هزارو 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

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

فارسخلیجتازه،افقدیگر:منابع

استان3درفوتیهابیشتر|پیادهعابرانبهمربوطجادهایتلفاتدرصد20

جا7طی سال اول و2یرماه (181هزار یکپنجم حدود رقم این که باختند جان رانندگی حوادث در پیاده داده19.8عابر اختصاص خود به را مدت این تصادفات تلفات کل درصد)
است.

همشه گزارش سازمانربه اطالعرسانی پایگاه از نقل به آنالین قانونیی سازمانپزشکی گزارش در قانونیکشور، درپزشکی فوتشده عابران آمار است: آمده

است.داشتهافزایشدرصد2.1)رنف2120(گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتیرجاسالماهههفترانندگیحوادث

یکچهارم و مرد تصادفات در متوفی عابران سهچهارم امسال هفتماهه بازدر تهران استانهای همچنین بودند. با317ن رضوی خراسان فارس171نفر، و نفر

داشتند.رامتوفیعابرانتعدادینربیشتنفر149با

باربیشت تهران استانهای به مربوط ترتیب به تصادفات تلفات کل به نسبت پیاده عابران تلفات سهم با38.6ین مازندران با35.4درصد، گیالن و درصد

داشتند.استانتصادفاتتلفاتکلبهنسبتراسهمینرباالتپیادهعابراناستان3ایندردیگربیانبهبود.درصد32.7

درونشه های راه در یادشده مدت در پیاده عابران از نیمی از (ربیش باختند.54.3ی جان برونشه37.7درصد) جادههای در نیز راه6.6ی،ردرصد در درصد

دادهاند.دستازراخودجانراههاسایردردرصد1.4وروستاییهای

فوتشدهعابرانسن

سازمان گزارش بر قانونیبنا سنیپزشکی لحاظ از سنی43.1کشور، رده در امسال هفتماهه تصادفات در فوتشده پیاده عابران و60درصد باال به 15.5سال

داشتند.سنسال40-59درصد22.7وسال18-39افراداینازدرصد18.6همچنینبودند.کمتروسال17درصد

یرسواخودروهایباگرمینربیشت

قانونیسازمان سواپزشکی خودروهای با برخورد که است آورده همچنین بارکشور عمدهت63.8ی مردرصد علت مدترین تصادفات در پیاده عابران گ

با وانتبار با برخورد آن از پس و بوده با11یادشده موتورسیکلت ت9.1درصد، و کامیون باردرصد، با6.3یلی مینیبوس و اتوبوس با برخورد و درصد3درصد

دادهاند.اختصاصخودبهزمینهایندررایرکمتدرصدهاییزکشاوروسایلمانندنقلیهوسایلسایراست.شدهپیادهعابرانفوتموجب
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کشوربرایسنگینضایعهایجادهایحوادثکشتههزار17ی:رترابوراهینرخیانجمنمدیرعامل

میشوند.مجروحدیگرنفرهزار370ازبیشوکشتهجادهایتصادفاتدروطنانهمازنفرهزار17ساالنه

خب خبرنگار گزارش خبرگزاربه نشست در میرشفیع حسین سید ، سیما و صدا تصادفاتری بروز روی محیط و جاده خودرو، چون عواملی، گرچه گفت: ی

در انسانی عوامل و رانندگی فرهنگ اما گذارد اث90اثر تصادفات خالص،ردرصد صورت به و است ترافیکی60گذار فرهنگ ضعف اثر بر تصادفات خردرصد

میدهد.

و شهرسازمشاور و راه ترابزیر و راه خیران افزود: همچنین ارتقایری زمینه در گذشته سالهای در همکازی جادهای دستگاههایریرساختهای با خوبی ی

و هزار شناسایی روستایی، راههای تکمیل به میتوان جمله از که اند داشته اولویت500دولتی با رفع و پرحادثه بهسا240نقطه پرحادثه، مساجدزنقطه ی

آشکارسا و امدادی پایگاههای تجهیز و تکمیل به کمک راهی، بین گاههای استراحت راههایزو طراحی همچنین و موتورسیکلتها جمله از نقلیه وسایل ی

کرد.اشارهمهندسیاصالحاقداماتوجدید

همکا با همچنین انجمن این افزود: ممیروی مشاور مهندسان نامههای500یزی پایان از حمایت آماده و کرده تقبل را ایمنی نظر از کشور راههای از کیلومتر

هاست.راهایمنیموضوعبادانشگاهی

تراب و راه خیران انجمن فعالیت جدید زمینه را جادهای سوانح کاهش هدف با ترافیک ایمنی ارتقاء ورمیرشفیع، گفت: و دانست شهرسازی و راه برزیر هم ی

دارد.ویژهایتاکیدجادهایمجروحانوتلفاتکاهشدرینرخیظرفیتازاستفادهلزوم

خی انجمن مدیرعامل گفته ترابربه و راه دررین است قرار همچنین و میشود مشخص هم نشان نظیر موبایلی افزارهای نرم در خیز حادثه نقاط زودی به ی،

موث نقش که شود عملیاتی نیز همراه تلفن بستر از تصادفات اعالم نزدیک خواهدرآیندهای حادثه نقاط به امدادی دستگاههای رسیدن زمان کاهش در ی

داشت.

جادهای تصادفات در هم کشته یک حتی معتقدیم ما گرچه گفت: یافته توسعه کشورهای با مقایسه در جادهای تلفات استاندارد ی باره در همچنین یادزوی

به نزدیک تصادفات، تلفات آمار دیگر کشورهای در اینکه به توجه با اما حداکثر5است هم ما کشور در است نفر صدهزار سال4در در جادهای تلفات هزار

در فقط قانونی، پزشکی آمار اساس بر وجود این با میشود محسوب عادی امسال،7آمار ابتدای و11ماه کشته جادهای تصادفات در وطنان هم از نفر هزار

اند.شدهمجروحنیزنفرهزار228

گذشته سال ده در فقط افزود: متاسفانه185میرشفیع اما هاست لرزه زمین از ناشی تلفات آمار از فراتر بسیار که اند شده کشته ما وطنان هم از نفر هزار

س بی خانواده یک است ممکن کشته، نفر یک هر با که درحالی نمیشود تلفات کاهش و ایمنی ارتقاء به توجهی ساالنهرچندان و شود نفر4تا3پرست هزار
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میشوند.پرسترسبدونویتیمکشوراینفرزنداناز

و شهرسازمشاور و راه روستاییزیر راههای در تلفات گذشته در افزود: به13ی که بود کشور کل راههای10درصد میزان که درحالی است یافته کاهش درصد

از روستایی و110به70آسفالته حیوانات عبور محل اکثرا و نیست مناسب راهها این مهندسی شرایط اینکه به توجه با و است یافته افزایش کیلومتر هزار

میدهد.خرجادههاایندرانسانیتلفاتازمهمیبخشاستسیکلتموتوروتراکتورنظیروسایلیهمچنین

است.باالتریرکشومیانگینازهمچنانداردراروستاهاینربیشتکهفارسوبلوچستانوسیستانکرمان،استانهایتلفاتمیزانکرد:یحرتصوی

تعادلامروز،وطنخودرو،پرشینیا،رآدیگر:منابع

خاموشقاتلبرابردرآمادگی

گذشته آما168سال این دادند. دست از را خود جان کربن منواکسید گاز با مسمومیت بهدلیل پایتخت در فقط سازمانرنفر که است قانونیی دربارهپزشکی

گا به مربوط آمازحوادث است. کرده منتشر دلیلرگرفتگی همین به شاید است. درآورده صدا به پایتخت در شهروندان ایمنی درخصوص را خطر زنگ که ی

شدهاست.بهکاردستگرفتگیزگابهمربوطگباررمحوادثوقوعازیرپیشگیبرایتهرانآتشنشانی

شهروندان هنوز میشود. بیشتر هم گرمایشی وسایل از استفاده هوا شدن سرد با همزمان سال، دوم بخازنیمه از که هستند استفادهریادی گازسوز یهای

دیوا پکیجهای و آبگرمکنها آن بر عالوه و خبرمیکنند رسانهها یکبار روز چند هر سال سرد ایام در میشود. خطرساز گاهی آنها از استفاده که هستند نیز یری

سازمان آمار برابر میگویند. نیز خاموش قاتل گاز این به که نیست بیدلیل میکنند. منتشر کربن گازمنواکسید با شهروندی باختن جان پزشکیدرخصوص

سالقانونی کشور97در گا749در اثر بر وحشتناک،زنفر آمار این از پایتخت سهم و باختهاند جان که168گرفتگی است بوده آنها50قربانی از وزنفر نفرشان118ن

در و دارد ادامه همچنان روند این هم امسال بودند. سال7مرد نخست نیز246ماه تهران در شدهاند. خاموش قاتل قربانی کشور کل در خود50نفر جان نفر

تهران آتشنشانی سخنگوی ملکی، سیدجالل میگیرد؟ قربانی همچنان خاموش چراقاتل میشود، انجام که تالشهایی همه وجود با اما دادهاند. دست از را

گا به مربوط حوادث در مفقوده حلقه «زمیگوید: امسالآگرفتگی که است دلیل همین به شاید داد. گسترش را ایمنی» «فرهنگ باید و است بخشی» گاهی

همکا با داشتهرآتشنشانی آمادگی خاموش قاتل برابر در شهروندان تا است کرده آغاز شهر در ایمنی» فرهنگ «گسترش برای را طرحی سازمانها برخی ی

میکند.گوزباراحرطاینازیربیشتجزئیاتیرهمشهباگووگفتدرملکیباشند.

پیشگی برای اخبر سالهای در که تالشهایی همه وجود گاربا از گازی شاهد سرما فصل در هم باز میشود، انجام اززگرفتگی برخی اثر در که هستیم گرفتگی

کرد؟بایدچهحوادثیچنینازیرپیشگیبرایشماعقیدهبهمیدهند.دستازراخودجانشهروندانحوادثاین

آتشسو مثل مختلف حوادث وقوع احتمال موضوع همین و میکنند استفاده گرمایشی وسایل از بیشتر شهروندان هوا شدن سرد گازبا و بیشترزی را گرفتگی
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تالشهای تهران آتشنشانی اخیر سالهای در آتشنشانیزمیکند. به ایستگاه چندین است. داده انجام خود سختافزارهای و امکانات توسعه برای را یادی

مقاومسا زمینه در حتی و شده افزوده ما امکانات به تازه تجهیزات و نردبانها شده، پیشزاضافه همه این با است؛ شده انجام خوبی اقدامات ساختمانها ی

بود.شهروندانبیندرایمنی»فرهنگ«گسترشهمآنوبودیمنپرداختهمیشوددادهاهمیتآنبهدنیاهمهدرکهمؤثراماکوچکبخشیکبهایناز

دارد؟برنامههاییچهگرفتگیزگاخطراتبارهدرشهروندانبهبخشیگاهیآوایمنیفرهنگگسترشبراییعنیبارهایندرآتشنشانی

شهر مناطق از یکی در گذشته گارسال وقوع شاهد گازگرفتگیهایزی که دارد قرار فرسوده بافت در منطقه این بودیم. سایرزیادی به نسبت آنجا در گرفتگی

ط دلیل همین به بود. بیشتر شهردارمناطق نواحی و مناطق از نیروهایی با همراه آتشنشانان شد. اجرا آنجا در ویژهای برخیرح و اورژانس بحران، ستاد ی،

منا به نفره چند گروههای قالب در دیگر طزسازمانهای این در میکردند. صحبت خانهها ایمنی وضعیت درباره آنها با و مراجعه مناطق این شهروندان حرل

بخا لوله مثال اگر تا میکردند بررسی را گاز شبکه و گرمایشی وسایل وضعیت صاحبخانه اجازه با و میدادند آموزشی بروشورهای شهروندان به یرهمکارانم

ساکنان به ندارند. خوبی ایمنی خانهها برخی شد، معلوم بررسیها این در شود. رفع موارد این شود، ساز حادثه بود ممکن و داشت ایرادی گاز شیلنگهای یا

میشد.کمکالزماقداماتانجامباوارائهالزمگاهیهایآیزایمنسابرایآنها

بود؟رضایتبخششد،اجرامحدودشکلبهگذشتهسالکهطرحینتیجهآیا

فرهنگسا هدف با و نمادین بهطور کارهایی چنین و نیست آتشنشانی ذاتی وظایف جزو کارها خطراتزاین این از شهروندان بقیه تا شد انجام شوند.آی گاه

گا آمار محله آن در شد باعث و داشت خوبی و مثبت نتیجه شد انجام که چشمگیزکارهایی کاهش ورگرفتگی یابد همین30ی به شود. قبل از کمتر درصد

ط تا گرفتیم تصمیم درردلیل کار این محله یک جای به شد قرار امسال رو این از شود. اجرا هم شهر مناطق سایر در ایمنی» فرهنگ «گسترش و7ح منطقه

است.شدهآغاز3منطقهدرحرطهمکارانمحضورباگذشتههفتهازهستند.15و3،4،7،8،13،14مناطقاینشود.اجرایرمنسجمتبهطور

میکنند؟گوشزدشهروندانبهرانکاتیچهومیدهندانجاماقداماتیچهحرطایندرآتشنشانان

ط این از مرحله نخستین اجرای منطقهردر در که شهردا3ح نواحی مسئوالن قبل روز چند از شد بودندراجرا کرده اعالم و داده انجام را گستردهای تبلیغات ی

کنت برای آتشنشانی کارشناسان است قرار دررکه همچنین کنند. ارائه آموزشی بروشورهای آنها به و مراجعه شهروندان خانه به ایمنی و گرمایشی وسایل ل

ب نیز اطالعرسانی چادرهای مناطق برایراین الزم نکات و ارائه شهروندان به را الزم آموزشهای و دارند حضور چادرها این در ما کارشناسان است. شده پا

گارپیشگی از منطقهزی در قبل روز چند میدهند. آموزش شهروندان به را آن به مربوط حوادث و که300حدود3گرفتگی شد بازدید همکارانم سوی از خانه

کردند.خرسندیابرازاقداماینازشهروندان

کند؟پیداادامهزمانیچهتااستقرارایمنیفرهنگگسترشحرط

ط این (یکشنبراجرای امروز از است قرار خانههح به هشداردهنده و آموزشی بروشورهای با همکارانم هم مرحله این در کند. پیدا ادامه تهران شرقی پهنه در (

کنت را خانه ایمنی وضعیت و گازسور و گرمایشی سیستمهای میتوانند کارشناسان باشند داشته تمایل آنها که درصورتی و رفت خواهند کنند.رشهروندان ل

ط این درباره کافی اطالعات که افراد از برخی شده قاطعیترشنیده با را این من میشود. خانهها وارد خالفی تعیین برای آتشنشانی که گفتهاند ندارند ح

ط این که میکنم فرهنگسارعرض تنها ما هدف و است آموزشی فقط اینآی،زح که باشیم داشته بهخاطر است. حوادث کاهش نتیجه در و بخشی گاهی

پیشگیرط دلخراشی حوادث از میتواند کارح شهروندان اموال با کربن منواکسید گاز که نکنیم فراموش کند. میگیرد.ری نشانه را آنها جان فقط و ندارد ی

باشد.جبرانناپذیرمیتواندآنازغفلتوداردکارآنهاجانبافقطخطرناکگازایناماداردکارشهرونداناموالباآوارویزآتشسو

میدهند؟قرارشهرونداناختیاردرراتجهیزاتیوامکاناتچهحرطایندرآتشنشانان

ط این در بسیاررهمکارانم ایمنی حفظ برای اما ندارد چندانی قیمت وسیله این میکنند. اهدا شهروندان برخی به که دارند همراه (گازسنج) دتکتور تعدادی ح

گا احتمال دارند بسته فضای و هستند کوچک که خانههایی در است. مؤثر و اینزمفید در دستگاه این دلیل همین به خانههاست. سایر از بیشتر گرفتگی
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را خانه ساکنان جان نوعی به دستگاه این دهد. هشدار خانه ساکنان به سمی گازهای دیگر و کربن منواکسید گاز انتشار درصورت تا میشود نصب خانهها

ط این در که سازمانهایی همه از میدهد. مشارنجات همکارانمرح حضور زمینه که نواحی و مناطق شهرداران بهخصوص میکنم. تشکر ویژه بهطور دارند کت

کنند.ایمنراخانههایشانوکردهپیداگاهیآاستکمینشاندرکهخطراتیازیربیشتشهروندانتامیکنندکمکوفراهممختلفمناطقدررا

نیوزسالمتآنالین،تجارتدیگر:منابع

اصفهانیهاکمیندرخاموشگرم

مونرحوادث با خفگی دستوکنا: ساالنه گازسوز، گرمایشی وسایل از استفاده درخصوص خانوادهها و شهروندان آموزش برای اخیر سالهای طی گسترده اقدامات وجود با کسیدکربن
است.کسیدکربنومونقربانیانتعداددرجدولباالیاستانهایازیکیاصفهاناستانبینایندرکهمیگیردراایرانیهاازنفر600ازبیشجانکم

گزارش راهانداربه به مربوط نکات گرفتن جدی بر مبنی ایمنی پیامهای و هشدارها آذر، به نزدیکشدن و سرد روزهای آغاز با سال هر نصبزکنا، و ی

گاربخا بسیازیهای فوت خبر همچنان هشدارها، این کنار در اما میشود. منتشر رسانهها در گازسوز گرمایشی وسایل سایر و خاطرری به را هموطنانمان از ی

میشنویم.ایمنینکاتهمیننکردنرعایت

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
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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،

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،
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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

.

کشوربیمهصنعتساختارکالبدشکافی

م بیمه خبزکررئیس ویژه گفتگوی در ایران اختیاری بیمههای سمت به مردم ترغیب الزمه گفت: موقعری به خسارات پرداخت و بیمهای محصوالت کیفیت با و قیمت به عرضه ی،
است.

) بنکر گزارش مدیBankerبه بیمه کار اینکه بیان با سلیمانی غالمرضا بایدریتر)، مردم داد: ادامه است خطرآیسک با همیشه زندگی در که باشند گاه

کنند.یترمدیراخطراتبایدوبودخواهندمواجه

پس دارد وجود جادهها و خیابانها در حتی و اقتصادی بنگاههای و تجارتها در امالک در خطر قبیل از اجتماعی و فردی خطرات کرد: نشان خاطر سلیمانی

کرد.یترمدیبیمهایکتهایرشواسطهبهراخطراتاینباید

تصوی ارتباط در نیز کشور بیمه صنعت کارشناس فرهی حدودرمحمدرضا گفت: برنامه این با و40ی ثالث شخص بیمه به معطوف کشور بیمه صنعت %8%

است.بیمهپوششتحتگوناگونبخش23بهمعطوفبیمهصنعتباقیمانده%50وخودروبدنهبیمهمختص

تخصیص کارشناس تولید50این افزایش بدنبال نمیتوان دیگر اتفاق، این با گفت: و کرد عنوان اشکال و ضعف یک را خودرویی بخش به بیمه صنعت %

بود، بیمه صنعت در داخلی خزناخالص به مشروط چیز همه کشور در واسطه، این به بخرندریرا خودرو مردم که زمانی تا و میشود خودرو صنعت50ید %

بود.خواهدیانرجوگردشدرکشوربیمه

سو آتش بیمههای به اشاره با فناوزفرهی نفوذ اینکه دلیل به آنهم نمیخورد چشم به بیمهها سایر در چندانی اقبال گفت: ... و درمان عمر، درری، اطالعات ی

میرود.شماربهبخشایندیگرمشکلهمبیمهکتهایرشدرمدیراندائمیچرخشدیگرسویازواستاندکبسیارصنعتاین

م بیمه کل ضزکررئیس که موضوع این ذکر با ضری این زندگی غیر بیمههای بخش در و است درصد دهم چهار و دو حدود کشور در بیمه نفوذ نسبتریب یب

حدود ما کشور در افزود: نیست پایین هم چندان منطقه کشورهای توسعه14به درحال کشورهای در ولی میشود، مربوط زندگی بخش به بیمهها پرتفوی %

میرسد.نظربهگترربزکشورهادیگربیمهایپرتفویکهاستعلتاینبهاست%64حدودرقماینیافتهتوسعهیاو

م بیمه وزکررئیس انتظامی نیروی سوی از شده اعالم آمارهای طبق گفت: قانونیی حدودپزشکی به17ساالنه نزدیک و فوتی ثبت330هزار به مجروح هزار

توسعه ششم برنامه در که آمد در قانون شکل به و تدوین بیمهای تعهدات کردن محور راننده موضوع حوادثی، چنین برای حلی راه یافتن پی در و میرسد
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ایم.گرفتهنظردراطالعاتتکمیلوکسبمنظوربهرا98سالراستاایندرالبتهاست.شدهتاکیدآنبههم

تص هروی پرداخت از خطر کم افراد ترتیب بدین میگردد. معین فرد هر بودن خطر کم و پرخطر فرد هر رانندگی و فردی اطالعات ازتکمیل پس کرد: ینهزیح

کمت بیشتربیمهای پرداخت باید پرخطر افراد و میشوند خوردار بر طری این و باشند داشته فقطری و شد خواهد اجرایی آینده سال از تکمیل، از پس ح

بود.خواهندثالثشخصبیمهمشمولرانندهها

تص هرسلیمانی در بودن خطر کم یا پرخطر اما میگیرد، تعلق خودرو به بیمه حقیقت در کرد: سرنشینزیح بودن خطر کم صورت در است موثر بیمه ینه

میگیرد.تعلقتخفیفخودروبیمهبه)ه(رانند

کرد.بیانُکندبسیاررااخیرسالهایدرکشوربهبیمهایدانشانتقالسرعتبرنامهاینباتلفنیارتباطدرکشوربیمهصنعتکارشناسمهدویغدیر

ش مدیران جابجایی و انتقال برنامه، این در حاضر بیمه صنعت کارشناس دیگر شرفرهی از را کشور بیمهای شرکتهای به ورکتی چرخش دارای دیگر کت

کرد.عنوانیرانحصا

م بیمه کل رئیس شزکرسلیمانی از تعدادی حاضر حال در افزود: کشور نوآوری به اینترنتی شبکههای از استفاده با که هستند بیمهای خصوصی یهایرکتهای

اند.یافتهدستخوبی

نو رضا شرعلی فعالیت با مخالفتی گفت: برنامه این با تلفنی زنده ارتباط در ایران بیمه نمایندگان صنفی انجمن دبیر اعتماد شیوههایری از که بیمهای کتهای

ندارد.وجودمیگیرندبهرهبیمهاینوین

م بیمه کل رئیس ایثازکرسلیمانی و جانبازان با دی بیمه قرارداد خصوص در ایثاری امور و شهید بنیاد گفت: میانرگران را تکمیلی بیمه خدمات ساله هر گران

میشود.برندهمناقصهایندرمتوالیسالدودیبیمهومیگذاردمناقصهبهبیمهکتهایرش

تص ایثاروی امور و شهید بنیاد اگر است شدگان بیمه رضایتمندی بیانگر این و شده مناسبتر دی بیمه دهی خدمت میزان بررسیها طبق کرد: گرانریح

شد.خواهدرفعدیبیمهباقراردادطرفپزشکانیزشرمشکلنمایندپرداخترادیبیمهینههایزه

مط مشکالت خصوص در ندارد،رسلیمانی ارتباطی ما به مشکالت این گفت: فرهنگیان طالئی بیمه شزح بین، این در باریرا حافظ سازان آتیه نام به کتی

ش این و کرده منعقد قرارداد پرورش و همرآموزش مزکت بیمه نظر شزکریر بلکه نیست. سالمتری بیمهای سازمان پوشش تحت حافظ سازان آتیه کت

مینماید.فعالیت

م بیمه بیمهایزکررئیس پوشش خصوص در گذاری سرمایه همریسکهای کشورها دیگر در گفت: کشور در گذاری سرمایه مستقیمریسکهای بطور ی

هم ما کشور در نمیشود. داده بیمهای گذارپوشش سرمایه و نریسکها و هستند نوسان در پسریها ندارند معینی گذارخ سرمایه ذاتریسکهای بیمهی ًا

نیستند.پذیر

ن تفاوت بر مبنی برنامه بینندگان از یکی سوال خصوص در نرسلیمانی تفاوت عدم و خودروها بیمه نرخ کرد: خاطرنشان دیدها نوعرخ به نامهها بیمه خ

میکنند.استفادهساالنهتخفیفهایازهمبرخیدارندمتفاوتیساختسالوجدیدترندبرخیوقدیمیخودروهابرخیبلکهنداردارتباطیخودروها
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میکننددودراخودجوانیکهدخترانی

است.مسئوالنبهیرهشدابلکههاست،آنزندگیوسالمتیبرایخطرزنگتنهانهجواندخترانمیاندرسیگارمصرفرشدروزها،این

خب های رسانه گروه گزارش سطحرگزاربه در آن مصرف برای منعی گونه هیچ دارند. جیب در بستهای دیگر عدهای و دست در یکی افراد از برخی ، تسنیم ی

ا داشت، اجتماعی قبح و بود تابو و برانگیز تعجب جامعه در صحنهای چنین مشاهده گذشته، سال چند همین تا ندارد. وجود درشهر ویژه به روزها این ّما

هستیم.دخترانتوسطعملاینشاهدبیشتربارانیوسردروزهای

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 روبرو13-15چند است سال
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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

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 کنت85در 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 کنت20سازمانهای 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 به18یرزاز 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

سالهای در سیگار مصرف به جوان و نوجوان دختران گرایش چشمگیر افزایش علل از برخی مورد در خانواده ارشد مشاور و روانشناس نیا کیهان اصغر علی

تجربه را کار این دارند دوست و هستند کنجکاو کشیدن سیگار درمورد بیشتر جوان و نوجوان دختران یعنی هاست. علت از یکی کنجکاوی میگوید: اخیر

با آنها تلویزکنند. و سینما در را تفزیگرانی نداشتن و میشود الگو آنها برای شکل این و میکنند مصرف سیگار که میبینند سریون و دیگرریح از گرمی

س جوانها وقتی کرد. اشاره آن به میتوان که ست طرمواردی از ندارند دورگرمی قلیان و سیگار تفیق صورت بدین و میشوند جمع هم میکنند.رِر غلط یح
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آف هیجان عمل یک آنها برای کار چیراین به انسان و است غلط کار این چون که، این یعنی است حزینی میشود منع که آفری هیجان نوعی است ینیریص

میشود.محسوبجوانپسرانودخترانبرای

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

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

ت با هم اعتیاد درمانگر و پژوهشگر ها، نارنجی هومان ادامه، وأدر میپردازد آن علل از برخی به جوان و نوجوان دختران بین در سیگار مصرف رشد بر کید

براب و انسانها حقوق حفظ و توسعه با مثزیرمیگوید: میشود. تقسیم مساوات به هم دو هر آسیبهای مرد، و یکن جامعه در که گفت نمیتوان نزاًل

براب هم با و است مرد امارمثل دارند، یکزی اگر میبینند. آسیب کمتر کازنها حوزه در است شاغل وظایفرن بر عالوه که چرا میبیند آسیب بیشتر خود ی
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س وقتی مرد که حالی در میدهد. انجام هم دیگر کار یک خود دیگزنانه وظیفههای میرود کار دارِر بچه چون اینری، که است دلیل همین به ندارد درزی ن

بیشت فرسودگی دچار مرد با حتیرمقایسه و میشود کار بازار وارد و شده بیشتر پسرها از تعدادش دانشگاه در و میشود ظاهر اجتماع در وقتی و میشود ی

بیشت آسیبهای آن، ازای به میشود رانندگی چون مشاغلی، طوروارد به میبیند؛ هم سیگاری مردان آمار اگر که زنانری برای عدد این باشد درصد چهارده ی

براب نتیجه در میگذارد. تأثیر و میکند کمک بانوان در سیگار مصرف افزایش به موارد این تمامی و دارد حضور اجتماع عرصه در چون میکند، رشد نزیرهم

میشود.همجامعهآسیبهاییربرابباعثمردو

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

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 تق15ِکشد و سیگار و5یباردرصدی 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 شبکههایرمجید تأثیر تحت از ناشی که جامعه و زندگی به جوانان و نوجوانان نگاه تغییر خانواده مشاور و اجتماعی شناس آسیب رفتارشناس، ی

میداند.فرهنگیومنطقیباورهایواصولبامغایررفتارهایازبعضیظهورباعثرااستبودنهمساالنودوستاناجتماعی،

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

میکننددودارخودجوانیکهانیدخترتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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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.

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.کردهشروعسیگارازاندرفتهفرواعتیادباتالقدرکهافرادیدرصد95کهیرطوبهاستاعتیاددنیایبهورود

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 سالز459تعداد97کشور، با مقایسه در که اند داده ازدست مخدر مواد مصرف بدلیل را خود جان ,96ن

است.داشتهدرصدی26.4رشد

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

خبرنگارانباشگاهمنبع:

***

تابناکخوزنیوز،فردا،قمنیوز،جهانملیت،دیگر:منابع

۱۶افزایشگرفتگی/گازحوادثکاهشمنظوربهلزمناازبازدیدحرطاجرایداد:خبرجوانخبرنگارانباشگاهباگووگفتدرملکی
سالنخستماهه۶درکسیدکربنومنگازباجانباختنگاندرصدی

است.داشتهافزایشدرصد۱۴سالنخستماهه۶درگرفتگیگازحوادثمیزانقانونیپزشکیآماربراساسگفت:تهرانشهرنشانیآتشسازمانسخنگوی

گفت در تهران شهر نشانی آتش سازمان سخنگوی ملکی طوجالل به اشاره با جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه انتظامی و حوادث حوزه خبرنگار با حرگو

منا از بززبازدید از یکی امروز گفت: گرفتگی گاز حوادث کاهش برای طرگترل تهرانرین شرقی محدودی در با تهران شهر نشانی آتش سازمان کارشناسی حهای

میشود.اجرا

میکننددودارخودجوانیکهانیدخترتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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گا حوادث رفتن باال و هوا شدن سرد به توجه افزود:با منزوی گاز با طوگرفتگی فرسوده، بافت دارای مناطق در خصوص به وسایلرکسیدکربن پایش ح

میشود.اجراتهرانشهرقرشوشمالدرگرمایشی

ط افزود: تهران شهر نشانی آتش سازمان شرسخنگوی در فقط گذشته سالهای گرمایشی وسایل پایش طرح این امسال شد، اجرا تهران مناطقرق در ،۴ح

میشود.اجرا۷،۸،۱۴،۱۵.۳

میگیرد.قراربازدیدموردهستندنشانیآتشداوطلبانومربیاننشانی،آتشکارشناسانشاملکهتیم۱۰کمکبانامجومناطقلزمناامروزگفت:ملکی

ط این در داد: ادامه مناروی در به نشانی آتش کارشناسان منازح کامل طور به و شده خانه وارد مالکان اجازه با و میکند مراجعه قرارزل بازدید مورد را ل

منا که صورتی در دتکتورزمیدهند دستگاه یک باشند نداشته خوبی شرایط ایمنی نظر از من(ل گاز میزان سنجش آتشودستگاه ماموران توسط کربن) کسید

دهیم.کاهشراگرفتگیزگاحوادثجانباختگانتعدادبتوانیمکهامیداینبهمیشوددادهآموزشمالکانبهآنباکارطرزونصبنشانی

اما میزند، آسیب افراد اموال به آتش مثال عنوان به است متفاوت حوادث دیگر با گرفتگی گاز حوادث کرد: بیان تهران شهر نشانی آتش سازمان سخنگوی

یم.ربگیراحوادثاینجلویمیتوانسادهاینکاترعایتباوراحتیبهوداردکاروسرافرادجانبافقطگرفتگیگاز

گا حوادث جانباختگان میزان مورد در آمارزملکی براساس گفت: گذشته سال در قانونیگرفتگی حوادث۶درپزشکی جانباختگان میزان امسال نخست ماهه

داشتیم.جانیتلفاتدرصد۲۰تهراناستاندروداشتهافزایشدرصد۱۴گرفتگیگاز

میرود.باالگرفتگیرگاحوادثآمارمیشودسردوبارانیهواکهروزهایآماربراساسگفت:وی

اکونومیستایراندیگر:منابع

ح…کاهشمنظوربهلمنازازدیدبازحطرایاجرداد:خبرجوانانخبرنگارباشگاهباگووگفتدرملکیان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

آذربایجانشرقیدرکارحوادثازناشیتلفاتدرصدی26افزایش

کل قانونیمدیر گفت:پزشکی دست59آذربایجانشرقی خودرااز جان شرقی آذربایجان دراستان کار از ناشی اثرحوادث بر امسال اول ماهه هفت طی در نفر

است.داشتهافزایشدرصد26گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآماراینکهدادند

گفت: ایرنا به شنبه روز فرد صفایی بلندی،15علی از سقوط علت به شدگان فوت این از سخت،10نفر جسم برخورد براثر ب3نفر نیزرنفر نفر یک و گرفتگی ق

اند.دادهدستازراخودجانسوختگیبراثر

تعداد مدت این در کرد: اعالم ادارات815وی به کار حوادث از ناشی اثرمصدومیت بر نیز قانونینفر تعدادپزشکی این از که کردند مراجعه وزنفر21استان ن

بودند.مردبقیه

بود.نزآنهاازنفریککهکردندفوتاستاندریرکاحادثهعلتبهنفر17امسالمهرماهدرگفت:همچنینفردصفایی

است.داشتهافزایشنفر12قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرامسالماهمهردرکارحوادثازناشیتلفاتآمارگفت:وی

امسال ماه مهر کا126در حوادث مصدومیت علت به نیز اداراترنفر به قانونیی گذشتهپزشکی سال مشابه مدت به نسبت آمار این که کردند مراجعه استان

دهد.مینشانرایرنف21افزایش

کل قانونیمدیر کاپزشکی حوادث شدگان فوت کل تعداد گفت: شرقی سالرآذربایجان در استان در با97ی آنان73برابر از نفر یک که بود بقیهزنفر و ن

بودند.مرد

و یکهزار گذشته سال در کننده مراجعه کار حوادث مصدومین کل تعداد کرد: اعالم همچنین تعداد306وی این از که بود وزنفر40نفر یکهزار و نفر266ن

بودند.مرد

سقزدرعروسیتاالریزسوآتشحادثهجانباختگانفوتعلتدربارهقانونیپزشکینظراعالمداد؛خبرمیزانبهسقزدادستان

سورگزارخب آتش حادثه با رابطه در قضایی مرجع به قانونی پزشکی نتیجه اعالم به اشاره با رضاپور میزان- فوتزی علت قانونی پزشکی نتایج اساس بر گفت: سقز، در عروسی تاالر در ی
است.شدهاعالمفشارازناشیخفگیافراد،این

گفت در سقز انقالب و عمومی دادستان رضاپور خبوعلیرضا قضایی و حقوقی گروه خبرنگار با آخرگزارگو درباره میزان، حادثهری به رسیدگی پرونده وضعیت ین

سو بازآتش شعبه به پرونده گفت: سقز، در عروسی تاالر در کازی زمینه این در و شده ارجاع طوررپرسی به را موضوع این جزئیات تا تشکیل کارشناسی گروه

شود.اعالمبررسینتیجهیعتررسهرچهیمرامیدواوکندبررسیدقیق

است.یرمتواونشدهدستگیرویهنوزامااست؛انجامحالدرتحقیقیاقداماتوشدهصادرعروسیتاالرمدیرجلبحکمافزود:رضاپور

نتیجه اعالم به اشاره با قانونیوی نتایجپزشکی اساس بر گفت: حادثه، این با رابطه در قضایی مرجع قانونیبه ازپزشکی ناشی خفگی افراد، این فوت علت
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است.شدهاعالمفشار

خب گزارش سورگزاربه آتش حادثه شام سرو هنگام سقز، شهرستان در عروسی مراسم یک در ماه آذر چهاردهم میزان، تاالرزی از قسمتی در باری و میدهد خ

میدهند.دستازراخودجاننفر11جمعیتازدحامجهتبهمتاسفانهکهمیکننداقدامتاالرازخروجبرایحاضرجمعیتداده،خریزسوآتشبهتوجه

پیام/انتهای

حمایتآنالین،ایراندیگر:منابع

نیستقبولقابلیزکرماستانترافیکیحوادثآمار

استاندا اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون - ایرنا - مراداراک درونشهزکری و جادهای تصادفهای جانباختگان شمار و ترافیکی حوادث باالی آمار گفت: قبولری قابل استان این در ی
داشت.اثربخشبرنامهآنکاهشبرایبایدونیست

ب هماهنگی نشست در یکشنبه روز اکرمی» مرگزار«بهروز استان سالمت مجامع دوره سومین صورتزکری به باید استان ترافیکی مشکالت و مسایل افزود: ی،

گیرد.قرارعملمرحلهدرراستاایندرکاربردیتصمیماتوشودبررسیاستانسالمتگروهرکادرکارشناسی

کا عضو اجرایی مختلف دستگاههای نمایندگان داد: ادامه نشستروی این در ترافیکی حوادث آمار کاهش راستای در مختلف ایدههای با باید سالمت گروه

کنند.ارایهاصولیراهکارهایویههارنظموجودآمارکاهشبرایوشدهحاضر

استاندا اجتماعی و امنیتی سیاسی، مرمعاون کازکری داشت: اظهار کنتری هدف با استان سالمت مرگروه کاهش و ترافیکی حوادث بایدرل جادهای گومیر

کنند.یرهمفکوکترمشامشکلاینحلراستایدریکدیگرکردنمحکومبهجایمختلفدستگاههایوشودیرراهب

اصلیت انسانی عامل اینکه به توجه با کرد: اضافه دلیلراکرمی کاهشین در بسزایی نقش میتواند رانندگی فرهنگ توسعه و اصالح است، تصادفها بروز

شود.گرفتهجدیاستاندربایدکهباشدداشتهآنازناشیتلفاتوحوادثاین

فرهنگسا کنار در آن از ناشی تلفات و رانندگی حوادث کاهش برای که است نیاز کرد: بیان توسعهزوی به بهرهگیزی، با نظارتها تشدید ازریرساختها، ی

شود.توجهخودروهاامنیتافزایشویزایمنساوجدیدیرفناو

استاندارمدی اجتماعی دفتر مرکل آمارزکری براساس گفت: نشست این در نیز قانونیی مپزشکی و ترافیکی حوادث حوزه در استان این ناشیرکشور گومیر

دارد.راکشوردومرتبهیرشهدرونوبرونترافیکیحوادثاز

م استان ترافیکی حوادث فوتیهای آمار افزود: سجادی» «احمد سالزکرسید در سال۵۲۰حدود۹۶ی در که است به۱۳۹۷نفر آمار است.۵۶۴این رسیده نفر

سقزدرعروسیالرتایسوزآتشحادثهجانباختگانفوتعلتهدربارقانونیشکیپزنظراعالمان:میز|خبرخبرادامهادامه
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کنت برای داشت: اظهار کاروی در مهم این که شد مصوب استان اندیشهورز هیات نشست در استان ترافیکی حوادث شهرستانهارل و استان سالمت گروه

شود.برداشتهجامعهترافیکفرهنگتقویتراستایدرگامیرهگذراینازتاحرمط

تابناکدیگر:منابع

سمنان)(استنشدهرفعنواقصشاهرود/قانونیپزشکیساختماندرمشکالتیرپایدا

پیگیرمدی و مکاتبات اینکه بابیان سمنان استان قانونی پزشکی نواقصرکل پیمانکار گفت: است، نرسیده بهجایی شاهرود قانونی پزشکی ساختمان وضعیت تکلیف تعیین پیرامون یها
نمیکند.رفعراساختمان

نورو مهدی ، مرآت گزارش ساختمانزبه اینکه بابیان قانونیی، سال23شاهرودپزشکی در97بهمن داشت: ابراز شد، موقت تحویل وقت استاندار حضور با

شهرسا و مسکن تا شد مقرر ولی داشت وجود نواقصی زمان رفعزآن را پروژه سرمایش و گرمایش سیستم و نواقص پیمانکار، کار ناظر و کارفرما عنوان به ی

است.ندادهخراتفاقاینکهکند

سال که بنا این اینکه بابیان شامل90وی و شده زنی تشزمترمربع840کلنگ قانونی، پزشکی آزمایشهای که است طبقه دو در کالبدشکافیریربنا و یح

است.نکردهتعهداتانجامبهملزمراپیمانکاریزشهرساومسکنافزود:شد،خواهدانجامآندراجساد

قانونیکلرمدی ساختمانپزشکی اینکه بابیان سمنان قانونیاستان موضوعپزشکی این داشت: ابراز است، نشده داده تحویل کامل صورت به هنوز شاهرود

فخ مدیربا با تلفنی تماس طی نیز وی و شد گذاشته درمیان سمنان استاندار عمرانی معاون شهرساری و مسکن وقت رازکل شاهرود حوزه زمان آن در که ی

است.نیفتادهخاصیاتفاقکنونتاولیشودرفعمشکلآیندهروز10تادادقولنیزویوکردبرقراربودندعهدهدارنیز

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

ندارد.اجراییاهرمقانونیپزشکیبینایندرونمیدهدانجامآنبرایراخاصیاقدامکارفرماعنوانبهیزشهرسا

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

فعلی ساختمانهای در تا شد تالش آنکه علیرغم افزود: کند، رفع را مشکالت قانونیوی بهتپزشکی به کار دامغان و تکمیلرشاهرود اما شود انجام نحو ین

دهد.ارائهمردمبهرایرمطلوبتخدماتمیتواندجدیدساختمانهای

مهر

گرفترضویخراساندررانفر21جانخاموش»«قاتلممنوع؛آلومینیومیدودکشازاستفاده

م شاهد ساله تعدادرهمه مونزگ گاز با مسمومیت اثر در هموطنانمان از قاتلویادی این گزند از را خود خانواده و خود جان ساده نکته چند رعایت با میتوان که هستیم کربن کسید
داد.نجاتخاموش

نیستقبولقابلیکزمراستانافیکیترحوادثآمارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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وسایل از استفاده افزایش شاهد سرما، فصل شروع و کشور مختلف مناطق به سرد هوای نفوذ با ، توس صبح از نقل به ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش به

تعداد ساالنه متأسفانه که هستیم گازسوز مونزگرمایشی سمی گاز با مسمومیت اثر در هموطنانمان و شهروندان از دادهویادی دست از را جانشان کربن کسید

دارد.تأملبسیجایکهمیشوندآنازناشیروانیوذهنیمعلولیتهایدچاریاو

مون سمی گاوگاز کربن محزکسید غیر و بیمزه بیبو، بیرنگ، است سادگیری به آن با مسمومیت که مرک و میدهد گارخ دلیل بر گاززگ این با گرفتگی

میدهد.دستازراخودجانآنازپسورفتهخواببهابتدافردیرازبودهمعروفخاموش»گربه«م

و بیمارستانها از متفاوتی آمارهای ساله قانونیهمه منتشرپزشکی ایمنی نکات رعایت عدم و سرما فصل در مسمومیت این باالی شیوع بر دال کشور سطح

میشود.

آ سید حجاردکتر مدیزیا مری، قانونیکزرکل گفتپزشکی در موضوع این پیرامون رضوی خراسان عدمواستان دلیل به متأسفانه کرد: اظهار توس صبح با گو

هستیم.رضویخراساندرکربنکسیدومونگازگرفتنقربانیشاهدسالههمهایمنی،ضوابطرعایت

گرفترضویخراساندررانفر21جانخاموش»«قاتل

جا سال ابتدای از داد: ادامه مون21یروی گاز به گرفتگی گاز دلیل به تعدادونفر این از که دادهاند دست از را خود جان کربن وزنفر6کسید مرد15ن نفر

بودند.

مرمدی قانونیکزرکل تپزشکی با رضوی خراسان ماهأاستان آبان پایان تا سرما فصل ابتدای از گفت: گرمایشی، مسائل نسب در ایمنی نکات رعایت بر 3کید

نیابد.افزایشسالپایانتاآماراینیمرامیدواکهجانباختهاندگرفتگیگازدلیلبهنفر

ع شهردازیزامیر ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان مدیرعامل گفتری، در مشهد آنیموی شاهد سرما، فصل شروع با ساله همه کرد: اظهار توس صبح با گو

مون گاز داشتهوکه توجه ایمنی نکات به گرمایشی وسایل از استفاده از پیش باید شهروندان لذا میگیرد قربانی ایمنی نکات رعایت عدم دلیل به کربن کسید

باشند.

من گرمایش برای دار شعله وسایل از چنانچه افزود: حتمزوی و نکنید مسدود را هوا ورودی راههای تمام هیچگاه میکنید، استفاده خود کار محل یا مسیرل ًا

ید.ربگینظردرمحیطبهتازههوایونژاکسیورودجهترامناسبی

میزانزیزع پکیج، اینکه بیان با اکسیزی سژیادی مناسب، هوای نشدن تأمین صورت در پکیج شد: یادآور میکند، مصرف اکسییعرن کاهش با را محیط نژًا

شود.نصبداردراهآزادفضایبهمستقیمکهمکانییابالکنمانندلزمنمحیطازجرخادروسیلهایناستبهتررواینازمیکندمواجه

شهردا ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان بخارمدیرعامل نصب از پیش کرد: نشان خاطر مشهد حاصلری اطمینان دودکشهای مسیر بودن باز از باید ی

با را کوچک وزنه یک دودکش باالی از میتوان لذا مسیررشود بودن باز نشاندهنده آمد دودکش پایان تا چنانچه و شود فرستاده دودکش داخل به یسمان

است.آن

باشدداغبایدیربخادودکش

ت با بامأوی سطح از باید دودکش اینکه بر کالهک80کید آن انتهای در و باشد باالتر حتمHسانتیمتر دودکشها مناسب مکش از گفت: شود، ًانصب

است.آنبدنهبودنداغدودکشهاصحیحکردرکابراینشانهینربهترواینازشودحاصلاطمینان

تصزیزع بخاری دودکش بودن سرد کرد: بخاریح هنگامیکه بخاری، شعله بودن زرد و نارنجی همچنین و است روشن مونری گاز تولید نشانههای از کسیدوی

شود.انجاماقداماتیمشکلرفعجهتیعتررسچههربایدکهاستکربن

ممنوعآلومینیومیدودکشازاستفاده

شهردا ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان ورمدیرعامل دودکشهای از تنها گرمایشی وسایل برای داد: ادامه مشهد شودری استفاده گالوانیزه سفید یرازق
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فی مقاومت دودکشها بیشتزاین مثلریکی متفرقه دودکشهای اما میشوند چفت هم داخل بهخوبی و دارند لولهها دیگر به نسبت آلومینیومیآی کاردئونی،

میدهند.انتشارمحیطداخلبهراکربنکسیدومونکشندهگازومیشوندشدهنقصدچارزمانمروربهونداشتهراخاصیتاینیرفنو

ت با خودداأوی جدا آب سطل در دودکش انتهای دادن قرار از اینکه بر مونرکید گاز داد: ادامه کنید مسدودوی باعث فقط و نمیشود حل آب در کربن کسید

شود.افرادگرمباعثمیتواندکهمیشودمحیطداخلیفضایواردگازلذاشدهدودکشلولهخروجیمسیرشدن

داد.نجاتخاموشقاتلاینگزندازراخودخانوادهوخودجانسادهنکتهچندرعایتبامیتوانروایناز
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