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دادنددستازراخودجانرانندگیحوادثدرپیادهعابر2181گذشتهماه7درکشور؛کلقانونیپزشکیسازمان

جا سال ماهه هفت در کرد: اعالم کشور کل قانونی پزشکی ورسازمان هزار دو (181ی پنجم یک حدود رقم این که دادند دست از را خود جان رانندگی حوادث در پیاده درصد)19.8عابر
استدادهاختصاصخودبهرامدتاینتصادفاتتلفاتکلاز

نیوزحقوقیرخبپایگاه

قانونیسازمان جاپزشکی سال ماهه هفت در کرد: اعالم کشور ورکل هزار دو رقم181ی این که دادند دست از را خود جان رانندگی حوادث در پیاده عابر

است.دادهاختصاصخودبهرامدتاینتصادفاتتلفاتکلازدرصد)19.8(پنجمیکحدود

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه سالپزشکی ماهه هفت رانندگی حوادث در شده فوت عابران آمار کشور،

است.داشتهافزایشدرصد2.1)رنف2120(گذشتهسالدرمشابهمدتبهنسبت1398

تهراندرشدهکشتهعابرینربیشت

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

اند.داشتهاستانتصادفاتتلفاتکلبهنسبتراسهمینرباالتپیادهعابراناستانسهایندردیگربیانبهاست؛بودهدرصد32.7

شه درون های راه در پیاده عابران از نیمی از بیش امسال ماهه هفت در افزاید: می گزارش اند.54.3ی(راین باخته جان جاده37.7درصد) در نیز درصد

اند.شدهکشتههاراهسایردردرصد1.4وروستاییهایراهدردرصد6.6ی،رشهبرونهای

سالند60باالیشدهکشتهعابراندرصد40ازبیش

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

پیامانتهای

پیادهعابرانمیروگرمدررضویخراساندومرتبه

است.دادهاختصاصخودبهراآماردومینتهرانازپسکهمیافتداتفاقاستانگراههایربزویانیرشمعابردرپیادهینرعاببهمربوطرضویخراسانتصادفاتاکثر
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آخ اعالم طبق مشهد, از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش مربه آمار, استانرین برای خوشی خبر رانندگی، تصادفات پی در عابران گ

میدهد.خررضویخراساندرتهرانازپسپیادهعابرانمیروگرمینربیشتآماراینبراساسونداشت

را آمارها قانونیاین وپزشکی دوهزار شدن کشته از و کرده اعالم دررعاب۱۸۱کشور یک۷پیاده حدود رقم این که است داده خبر کشور سراسر در قبل ماه

است.دادهاختصاصخودبهراتصادفاتتلفاتکلازدرصد۱۹/۸معادلپنجم

و هزار دو که پارسال مشابه مدت به نسبت امسال ابتدایی ماهه هفت رانندگی حوادث در شده فوت عابران آمار شدند،۱۲۰همچنین کشته درصد۲/۱نفر

است.داشتهافزایش

برنامه و مطالعات معاون محسنیان شهردازیرحسین ترافیک سازمان مشهد,ری از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گو و گفت در مشهد ی

سال آمار م۱۳۸۴براساس آمار مشهدر, خیابانهای در عابران میر و به۴۸۴گ پارسال تعداد این که بود در۲۲۵نفر و به۸نفر امسال کاهش۲۵۰ماهه نفر

است.یافته

ش معابر در تصادفات اکثر که این به اشاره با بزراو و شریانی شمال و شمال کلی طور به داد: ادامه میگیرد، صورت استان معرضرگراههای در بیشتر مشهد ق

طبرسی، بلوار طوس", بلوار قوچان" قدیم جاده حسین، امام و پور عباس شهید تقاطع فاصل حد به میتوان جمله آن از که است داشته قرار تصادفات این

کرد.اشارهحروتنپنجبلوار

مستقلایرانی-آنالین،توسعهخودرو،عصرالبرز،سبزایرانیان،عصرجم،جامدیگر:منابع

پیادهانعابرمیروگمردرضویراسانخردومرتبهان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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سنیندرجادهایفوتیهای/بیشتریرشهبرونمسیرهایدرشدگانکشتهدرصدی۱.۵افزایشکرد؛حرمطسالمترادیومدیر
هستندجوانی

است.داشتهافزایشدرصد۱.۵یرشهبرونمسیرهایدررانندگیتصادفاتشدگانکشته۹۸سالنخستنیمهدرگفت:سعیداعتماد

خبرنگار گزارش درمانبه و بهداشت سومینحوزه در سالمت رادیو مدیر و جشنواره رئیس سعید اعتماد صدیقه جوان، خبرنگاران باشگاه پزشكی علمی گروه

پیشگی مدیرجشنواره موضوع با ترافیکی سوانح و حوادث از بری رادیو شهدای سالن در امروز صبح که سرعت بهریت امید افزایش میزان دربارهی شد گزار

حدود ایران کشور اخیر دهه دو در کرد: اظهار ایران در ژاپن۱۳زندگی کشور به نسبت میزان این که داشته زندگی به امید افزایش است.۱۱سال کمتر سال

طو به است محسوس زندگی به امید تفاوت هم کشور داخل زندگیردر به امید تهران در که بیشتر۸ی کردستان و بلوچستان و سیستان استانهای از سال

است.

را افراد زندگی کیفیت و کاهش یا افزایش را عمر طول میتواند عوامل این در اختالف که دارند تاثیر کشور سالمت پیامدهای در متعددی عوامل کرد: بیان او

هستند.پایدارتوسعهاهدافشاخصهااینکهیمربگینظردرراشاخصهاییبایدبدهیماهمیتکشورپایدارتوسعهبهباشیمداشتهقصداگردهد.تغییر

رتبه در ایران نتایج، این اساس بین۶۹بر ار۱۸۸در در که حالی در دارد، قرار جهان قبلیزکشور سال(یابی در ایران رتبه۱۹۹۰شاخصهای در ایران قرار۱۰۴)

است.رسیده۶۹رتبهبهارتقاپله۳۵باکهداشت

پیشگی جشنواره سومین مدیررئیس موضوع با ترافیکی سوانح و حوادث از درری افزود: سرعت بهت۷یت ایران دررشاخص عملکرد، وضعیت۸ین شاخص

در در۱۶خوب، بد، تا متوسط عملکرد م۶شاخص که است داشته آمیز هشدار وضعیت شاخص سه در و ضعیف جادهایرشاخص تصادفات اثر بر میر و گ

خسارت ترافیکی حوادث میگیرد. قرار آمیز هشدار وضعیت حدود۲جزو فوتی هر است. گذاشته جا به میلیاردی تحمیل۶۵۷هزار کشور به خسارت دالر هزار

دارد.ینهزهتومانمیلیون۲۵۰حدودحداقلمیشودبیمارستانواردکهمجروحیهریم.رداجادهایتلفاتنفر۴۳حدودایراندرروزانهومیکند

سال۲خسارت در رانندگی فوتی تصادفات تومانی میلیارد سال۹۷هزار در کرد: تاکید سعید رانندگی۹۷اعتماد فوتی خسارت۲تصادفات تومان میلیارد هزار

روزانه عبارتی به که میدهد تشکیل را ملی ناخالص تولید درصد هشت حدود میزان این که است کرده وارد کشور نیمه۳۲به در میشود. تومان میلیارد

سال آمار۹۸نخست اساس قانونیبر و۶پزشکی شه۵۳هزار برون محورهای در میزانرنفر این که دادند دست از را خود جان سال۱.۵ی به نسبت درصد

حدود۹۷ همچنین داشت. و۲افزایش شه۲۴۶هزار درون مسرهای در میزانرنفر این که دادند دست از را خود جان سال۲.۷ی به نسبت افزایش۹۷درصد

کردند.فوتروستاییمسیرهایدرهمنفر۸۱۰حدودوداشت

تص کهراو بودند مردانی شدهها کشته چهارم سه از بیش کرد: نها۸.۵یح آ داشتند،۱۰درصد کمتر و بین۶سال آنها و۱۷تا۱۱درصد بودند درصد۵۴.۴سال

دارند.قراراجتماعییربارووجوانیسنیندرجادهایشدگانکشتهبیشتربنابراینداشتند؛قرارسال۴۹تا۱۸بینآنها

پزشکیعلومدانشگاه16درجوانانآموزشیدورههاییرگزاربرانندگی/تصادفاتکاهشهدفباجواناننگرشتغییربراییزیربرنامهبخوانید:بیشتر

پیشگیرمهمت جشنواره سومین رئیس جادهای تصادفات در عوامل مدیرین موضوع با ترافیکی سوانح و حوادث از مهمتری از گفت: سرعت درریت عومل ین

مدی ما کرد. اشاره آلودگی خواب و خستگی و چپ به انحراف مجاز، غیر سبقت مجاز، سرعت از تخطی به میتوان جادهای کنترتصادفات راریت سرعت ل

ما که است موضوعاتی از یکی کشیدن نشان و خط است. سرعت» و نشان «خط، جشنواره امسال شعار و گرفتیم نظر در جشنواره اصلی محورهای از یکی

دا قصد شعار این با بنابراین ندارد، خوشی عاقبت گرمیدانیم مطالبه همچنین میکشد. نشان و خط شما برای سرعت که بدهیم هشدار رانندگان به درریم ی

دارد.قرارسرعتونشانوخطاین

تراب و راه وزارت و ناجا راهور پلیس در ما همکاران کرد: اظهار سعید سبقتراعتماد موضوع از رانندگان تا بدهند قرار مسیر در را نشانهایی و خط باید ی
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کنت سرعت و مجاز نشدهرغیر پویشآل شوند. که۶۰-۳۰گاه است این در۶۰نشانگر تصادفات شهرهارکیلومت۳۰درصد آخر مدیری میدهد. دررخ موثر یت

است.مداخلهایراهکارینرمهمتسرعتلرکنتیاکاهش

متوسط طور به سرعت در افزایش درصد یک هر ازای به آمار اساس بر کرد: بیان م۴او تصادفات وردرصد میکنند.۲گبار پیدا افزایش شدید تصادفات درصد

را قم تهران- مسیر رانندهای اگر میدهد. افزایش نشود، نزدیک خطر به تا کند طی باید راننده که مسافتی و میدهد کاهش را العمل عکس مکانیسم سرعت

سرعت کند۱۴۰با طی سرعت۵۲کیلومتر با را مسافت این راننده همین که صورتی در و برسد مقصد به تا میکشد طول مدت۱۲۰دقیقه کند، طی کیلومتر

میکند.کمتررامقصدبهرسیدنزمانمدتدقیقه۸تنهاسرعتافزایشعبارتیبهمیشوددقیقه۶۰مقصدبهرسیدنزمان

و سرعت افزایش با افزود: سعید وزاعتماد عبارتی به میشود بیشتر هم کهزن کودکی سرعتوکیل۵ن افزایش با است و۲۰گرم شده میشود.وکیل۱۰۰برابر گرم

میکند.بیشترراگباررموشدیدجراحتهایوحادثهاحتمالسرعتافزایش

یادآو وراو کرد: حدودزی مغز سرعتوکیل۵ن که زمانی که است و۹۰گرم باشد ساعت بر بهزکیلومتر مغز سرعتوکیل۳۸ن که درصورتی و میرسد ۱۳۰گرم

میکند.پیداافزایشهمقلبوکبدنزوسرعتافزایشبامیشود.گرموکیل۵۴.۶مغزنزوباشد،ساعتبرکیلومتر

اخبار

یلیرتگباررمتصادف

خاورانجادهدر206با

ت تصادف تهران، اورژانس عمومی روابط اعالم پژوربنابر و یکشنبه206یلی صبح که خاوران جاده شدنردر مصدوم و فوت به منجر داد، گزارش3خ شد.به تن

ساعت در ت4:09ایسنا، تصادف گزارش یکشنبه صبح وردقیقه پی206یلی در که شد اعالم تهران اورژانس به موتوراب نبش خاوران، جاده دشت، قیام در

یک2آن آنها بین از که شدند مصدوم تن سه حادثه این در تهران، اورژانس اعالم شد.بنابر اعزام حادثه محل به به30نزآمبوالنس نیز تن دو و فوت ساله

یافتهاند.انتقالپاکدشتشهدایبیمارستانبهبهنیزشدهیادمصدوم2کهاستذکربهشدند.الزممنتقلبیمارستان

تهراناستاندرغربنماکشرمسافسارقانباندانهدام

مساف سارقان باند انهدام و شناسایی از تهران استان غرب انتظامی فرمانده عنوانرجانشین تحت پراید دستگاه یک با متهمان گفت: و داد خبر نما کش

خبرمساف پایگاه با گو و گفت در نوراللهی تراب کردند.سرهنگ می خود های طعمه انتخاب به اقدام سرقترکش فقره چند وقوع پی در گفت: پلیس، ی

مسافرس عنوان تحت پلیسریالی کار دستور در موضوع بررسی تهران، استان غرب های شهرستان در اینکهآکش بیان با انتظامی مقام گرفت.این قرار گاهی

کار توسط شده انجام بررسیهای باندآبا این اعضاء که شد مشخص مساف6گاهان عنوان تحت پراید خودرو دستگاه یک با سارقان افزود: هستند، کشرنفر

مال همراه وسایل سرقت از پس و برده خلوت مکانی به را مسافر سرد سالح تهدید با مسافتی طی از پس و کردند می خود های طعمه انتخاب به اقدام

هستندجوا…سنیندرجادهایفوتیهای/بیشتریشهربرونهایمسیردرگاندشکشتهصدیدر۱.۵ایشافزان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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رو شبانه تالشهای و گسترده تحقیقات با داشت: بیان نوراللهی میکردند.سرهنگ رها همانجا در را وی بازباخته، و شناسایی باند این اعضاء پلیس، ی

به پلیس، فنی های بازجویی در متهمان گفت: انتظامی مقام شدند.این دستگیر مخفیگاهشان در قضائی مسافر55هماهنگی عنوان تحت سرقت کشفقره

شدند.معرفیقضائیمرجعبهپروندهتشکیلبامتهمانتهراناستانغربانتظامیفرماندهجانشینگفتهکردند.بهاعترافاستانسطحدر

جانباختگاندرصدی14افزایش

کسیدکربنومنگازبا

در گرفتگی گاز حوادث میزان آمار براساس گفت: تهران شهر نشانی آتش سازمان سال6سخنگوی نخست ملکی14ماهه است.جالل داشته افزایش درصد

گفت در تهران شهر نشانی آتش سازمان طوسخنگوی به اشاره با جوان، خبرنگاران باشگاه با منارگو از بازدید گفت:زح گرفتگی گاز حوادث کاهش برای ل

بز از یکی طرگترامروز ورین هوا شدن سرد به توجه افزود:با میشود.وی اجرا تهران شرقی محدوده در با تهران شهر نشانی آتش سازمان کارشناسی حهای

گا حوادث رفتن منزباال گاز با طوگرفتگی فرسوده، بافت دارای مناطق در خصوص به شرکسیدکربن و شمال در گرمایشی وسایل پایش اجرارح تهران شهر ق

ط افزود: تهران شهر نشانی آتش سازمان شرمیشود.سخنگوی در فقط گذشته سالهای گرمایشی وسایل پایش طرح این امسال شد، اجرا تهران دررق ح

ط4،7،8،14،15.3مناطق این در داد: ادامه میشود.وی مناراجرا در به نشانی آتش کارشناسان وزح شده خانه وارد مالکان اجازه با و میکند مراجعه ل

منا کامل طور منازبه که صورتی در میدهند قرار بازدید مورد را دتکتورزل دستگاه یک باشند نداشته خوبی شرایط ایمنی نظر از میزان(ل سنجش دستگاه

من حوادثوگاز جانباختگان تعداد بتوانیم که امید این به میشود داده آموزش مالکان به آن با کار طرز و نصب نشانی آتش ماموران توسط کربن) کسید

اموالزگا به آتش مثال عنوان به است متفاوت حوادث دیگر با گرفتگی گاز حوادث کرد: بیان تهران شهر نشانی آتش سازمان دهیم.سخنگوی کاهش را گرفتگی

سر افراد جان با فقط گرفتگی گاز اما میزند، آسیب بگیوافراد را حوادث این جلوی میتوان سادهای نکات رعایت با و راحتی به و دارد موردرکار در یم.ملکی

گا حوادث جانباختگان آمارزمیزان براساس گفت: گذشته سال در قانونیگرفتگی گرفتگی6درپزشکی گاز حوادث جانباختگان میزان امسال نخست 14ماهه

داشتیم.جانیتلفاتدرصد20تهراناستاندروداشتهافزایشدرصد

استتصادفاتتلفاتنهاییآماراعالممرجعقانونیپزشکی

و پلیس نظر اختالف خصوص در فر مسعودی رضا نیوز: صنعت قانونیجهان استپزشکی ممکن داشت: اظهار رانندگی حوادث های کشته آمار اعالم در

جانباختگان آمار در اینها همه که کنند فوت بیمارستان در یا بیمارستان به انتقال زمان در و نکنند فوت تصادف صحنه سر بر رانندگی حوادث مصدومان

نیست.پلیساولیهآماردراماشودمیلحاظکند،میاعالمقانونیپزشکیکهتصادفات

شما است ممکن همچنین کرد: نشان خاطر فر پلیسرمسعودی که کنند فوت تصادف وقوع از بعد زمانی مدت گذشت از بعد رانندگی حوادث مصدومان از ی

آما پلیس آمار بنابراین است؛ اطالع بی آمار این چونراز ولی افتد، می اتفاق صحنه سر بر که است قانونیی میپزشکی صادر را دفن جواز و فوت گواهی

شود.میاعالمقانونیپزشکیتوسطنهاییآمارکند،

پیشگیرمدی هارکل رسانه در که متفاوت آمارهای بیان و بیشتر اعتماد ایجاد برای است بهتر گفت: قضائیه قوه اجتماعی معاونت انتظامی و امنیتی یهای

و پلیس قانونیتوسط مشتپزشکی گروهی کار یک الزم، های هماهنگی با شود، می انجامراعالم باشند، داشته حضور آن در ذیربط های دستگاه همه که ک

شود.اعالمیقرطاینازتصادفاتجانباختگانآمارو

در فر مسعودی گفته امسال6به نخست و116ماهه تصادفات233هزار مدترمورد همین در هم گذشته سال در که داد و125خ تصادفات828هزار مورد

اخبارانیان:ایرعصر|خبرخبرادامهادامه
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ور هزار که ایم داشته افزایش درصد یک فوت به منتهی تصادفات در اما دهد می نشان را کاهش درصد هفت امسال که بود داده تصادفات919خ مورد

است.شدهنفر16وهزار2شدنکشتهبهمنجرامسالاولماهه6درفوتی

چندعمرماندهاند/اعتبارانتظاردراستیرعموحشتجادههایمیدهد:گزارشایرانجادههایینرپرخطرتاز«اعتمادآنالین»
سلفچگانتاالر-جهرممحورتلفاتازرسید؟/سربهغیراستانداردجادههایدرایرانی

جادههای اینکه بدتر خبر است. داشته هم این از بدتر روزهای جاده این چون نکنید، تعجب مجروح. سه و کشته یک گرفت؛ قربانی هم باز الر-جهرم محورزجاده این همچون یادی
دارد.همراهبهمسافرانشبرایمشابهعاقبتی

اینکه بدتر خبر است. داشته هم این از بدتر روزهای جاده این چون نکنید، تعجب مجروح. سه و کشته یک گرفت؛ قربانی هم باز الر-جهرم جاده اعتمادآنالین|

دارد.همراهبهمسافرانشبرایمشابهعاقبتیمحوراینهمچونیادیزجادههای

هم ساوه-سلفچگان پرخطر محور برای گذشته شب حادثه ورهمین کشته چهار و داد از9خ کمتر در یعنی داشت؛ همراه به در24مجروح نفر پنج ساعت،

ماندهاند!شدندوباندهدستدرسالهاستکهدادنددستازراجانشانجادههاییدروایران

میاندا نگاهی راستا همین احداثزدر دست در هنوز اما دادهاند، را شدنشان دوبانده وعده مدیران ماندهاند، تجهیز صف در سالهاست که جادههایی به یم

هستند.

الر-جهرممحوردراتوبوسگونیژواتاسوختحاملتانکرگرفتنآتشاز

تران دهگانه محورهای از یکی جهرم-الرستان-بندرعباس شزمحور محورهای از یکی و پرخطر پرتردد، دوباندهریتی، پروژه شده گفته که است کشور مهم یانی

برسد.کاملیربهرهبردابهبایدیعتررسهرچهمحوراینشدن

سال در فارس استان پلیسراه که حالی س96در هرچه باید جاده این کرد مدیراعالم هیچ امروز به تا شود، دوبانده صورتریعتر آن درباره عملیای اقدام ی

جز به و طول56نداده با محور این که حالی در هم آن است. مانده باقی خطرناک کماکان جاده بقیه شده، دوبانده که آن از از165کیلومتر یکی کیلومتر

میبیند.خودبهراخودروهاترددازسنگینیحجمواستقشموکیشجزایروجنوبیبندرهایبهدسترسیبرایمسیرهاینربهتوینرکوتاهت

بیندا محور این جادهای حوادث آمار به نگاهی بخواهیم خودروهایزاگر برخورد و سوخت حامل تانکر گرفتن آتش از که کنیم اشاره میتوانیم مورد صدها به یم،

وا تا گرفته مثژسنگین میخورد؛ چشم به آن در و... اتوبوس تصادف و آخگونی در طیراًل محور، این حادثه چهار72ین و کشته نفر سه حادثه، پنج در ساعت

بدهند.خودبهتکانیمدیراننشدهباعثهمزنجیرهایتصادفیکدرنفر6شدنکشتهوامسالتیرماهحادثهحتیشدند.مصدومنفر

گذشتکرمان-بمجادهشدندوباندهتصمیمازسال13

پرحادثهت ترتیب به کرمان-رفسنجان و جیرفت-کهنوج کرمان-سیرجان، انار-رفسنجان، کرمان-بم، میان،رمحورهای این در هستند. کرمان استان جادههای ین

اجراست.حالدرکهاستسال13داردشهرتکرمانجادهینرگبارترمبهکهکرمان-بمجادهشدندوباندهپروژه

اصلیت بم، زلزله از بعد که است جادهای همان شراین خسارتهایرین و بود امدادرسانی اعتبازیان گفتند زمان همان مسئوالن دید. هم سویریادی از ی

است.نشدهجرخجادهاینبرایجهانیبانکاعتباراتازاسکناسیتاکنونروزهمانازامااست،یافتهاختصاصجادهاینیزبازسابرایجهانیبانک

خطرناکت10 از یکی و است یکطرفه هنوز جاده این از ارتباطیرکیلومتر راه تنها محور این میشود. محسوب کرمان استان جادههای حادثهخیز نقاط ین

از یکی بلوچستان، و سیستان به کرمان هرم2استان به استان دسترسی جمعیتزمحور میلیون یک با کرمان استان جنوبی شهرستان هفت تردد محل و گان

استتصادفاتتلفاتنهاییآماراعالمجعمرقانونیشکیپزآنالین:صنعتجهان|خبرخبرادامهادامه
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است.کشورکزرمبهرفتنبرای

نشود.آنازپسجانیتلفاتوتصادفاتبسترجادهاینوبگذردکهنیستهفتهایاینکهنتیجه

یزراهر-تبغیراستانداردجادهماحصلماه،4درکشته40

اهر-تب بار«جاده جا40یز سال طی شرقی آذربایجان استان پرحادثه جادههای صدر در کشته استانرنفر پلیسراه فرمانده را خبر این است.» گرفته قرار ی

که است شدید آنقدر جاده این در حوادث شدت بود. داده گذشته سال در شرقی ساالنه40کوردرآذربایجان تصادفات رشد و داشته هم ماه چهار در کشته

است.بودهدرصد135گذشتهسالآمارطبقآن

میدهدکشتهسالهاستسلفچگانجاده

تصادف6 سانحه اثر در و2کشته کشته پنج ماندن جای به و خودروها زنجیرهای تصادف با خونبار شب وا9پژو، اثر در کشته سه تژزخمی، شدن یلیرگون

به نسبت پلیسراه سالهاست و دارد قرار قم جاده محور در فراوان پیچوخمهای با جاده این است. سلفچگان جاده در جانی تلفات از بخشی تنها اینها و...

کام به اشتباه لحظه یک پی در نیستند آشنا جاده این با که رانندگانی میشود باعث شب طول در ویژه به جاده در کم نور میدهد. هشدار آن تجهیز الزام

بروند.گرم

قمجادهدرخوابآوربیابانیکیلومتر150

دیگ حادثهخیز مرجاده هم هنوز اما شده، بهتر کمی اخیر سالهای در اگرچه که دارد وجود قم مسیر در هم طولری به جادهای قم-گرمسار مسیر 150گزاست.

پمپبن حتی کرد، پیدا آبادی آن در میتوان ندرت به که است بیابانی فاصلهزکیلومتر و است کم هم بیشزین گذشته ماه همین در دارد، استانداردها با یادی

است.دادهکشتههشتاز

سال در جاده بهرهبردا90این به پلیسراه، با هماهنگی بدون نبود، آماده هنوز که مرهنگامی جاده به مدتها تا و رسید درری هم هنوز و داشت شهرت گ

دارد.قرارایرانجادههایینرپرخطرتلیست

یزآشکارسانهتجهیزند،نیازمندمردمجاننگرفتنبرایجادهها

هر37 ماحصل تعداد،10کشته این هم روز هر و باشد ایران در جانی تلفات عامل هشتمین تصادفات شده باعث که رقمی است. کشور در جادهای سفر هزار

برخی در آنکه حال کردهاند. عنوان حوادث این اصلی مثلث را رانندگان و خودروها نبودن استاندارد جادهای، مشکالت امر، کارشناسان است. افزایش به رو

سازمان گزارش از میشود را این جادههاست. گردن بر اصلی جرم کشور، نقاط قانونیاز سالپزشکی در که آنجا فهمید. خوبی اول97به نیمه در کرد اعالم

و هزار هشت حدود برنامه690سال معاون مقبلی، خداداد دیگر، سوی از دادهاند. دست از را خود جان رانندگی سوانح در ناامن جادههای خاطر به یزیرنفر

بود.دادهخبرکشورجادههایحادثهخیزنقطه500وهزاریکشناساییازپیشماه2کشور،جادهایحملونقلویرراهداسازمان

کنت بیتوجهی یا خوابآلودگی خاطر به که رانندگانی و نیستند استاندارد که خودروهایی کنار در است روشن گزارشها، این خارطبق فرمانشان از خودرو جرل

بز مقصر یک خوابیرمیشود، به انگار باشند جادهها کردن استاندارد فکر به باید که امر مدیران واقع در ندارد. هم اصالح خیال و نشسته گوشهای در گ

و اسالمی، محمد بود، این جز اگر که رفتهاند فرو شهرساززمستانی و راه حادثهخیزیر نقطه «هیچ نمیکرد: اعالم گذشته ماه در کهزی، نبوده جادهها در ی

آشکارسا را آن ما و کند اعالم آشکارسازپلیس فقط نه تجهیزند، و ترمیم نیازمند مردم جان نگرفتن برای جادهها که است این موضوع اما باشیم.» نکرده ی.زی
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سیاهبازاردرگرمداروینشت

میگیرد.قرارکنندگانمصرفاختیاردرسهولتبهداروهاایناستمخدرکیباترتبامسمومیتبیشتردرگرمعلتاولینمتادونوترامادولآمارها،براساسکهحالیدر

خب گزارش شایعترگزاربه از یکی یزد، وسیما صدا رویری بر متادون است. متادون یافته، رواج کشورمان در معتادان درمان در اکنون که مخدرهایی شبه ین

مغ خمازگیرندههای و درد شدت تا میکند عمل هروئین و مورفین همانند تری کننده مصرف افراد بیشتر کند. تثبیت را کننده مصرف فرد هروئینری و یاک

میشوند.وابستهآنبهشدتبهومیکنندخودمصرفیموادینزجایگرامتادونمخدر،موادبهنداشتندسترسیصورتدر

آخ اساس آماربر سازمانرین که قانونیی مپزشکی میزان حدودردرمورد ساالنه است، کرده منتشر میر و و5گ مسمومیتها600هزار انواع اثر بر کشور در نفر

هاست.کرمحومخدرموادمصرفسوءازناشیعوارضدلیلبهمسمومیت،ازناشیگرممواردازدرصد50ازبیشکهمیدهنددستازراخودجان

م ستاد شیوعزکرآمار با دارویی مسمومیت از پس گزارش این اساس بر است. موضوع این بر گواه هم دارو و غذا سازمان سموم و داروها رسانی اطالع ی

ت40 متادون، ترامادول، مانند آور اعتیاد مواد با مسمومیت کشور، در میزانردرصد به مرفین و هروئین حشیش، شیشه، بیشت23یاک، تعدادردرصد، ین

علت متادون، و ترامادول بین این در و میشود شامل را ت70تا65مسمومیتها از ناشی مسمومیتهای از بیمارستانهاردرصد به شده مراجعه مخدر کیبات

هستند.

است.کنندهنگرانهمیزداستاندرآماراین

دانلود
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میرود!زنانچشمبهکهدودییست؟؛رروشنفکنشانهکشیدن»ر«سیگاآیا

و پیادهرو از گوشهای در شده. شهر میهمان بهسرعت سرما و بارانی کردهزهوا جمع شکم روی را خود پاهای درحالیکه دوستش همراه مغازهها از یکی ناودان یر

و دردستگرفتن سیگار نوع اما دارند کمی سنوسال که میدهد نشان ظاهرشان و چهره نشستهاند. است، مشهود آنها چهره در سرما احساس ُپکزدنشانو

سیگا تجربه سالها و گذشته آنها از سنوسالی گویی که هیچگونهربهگونهایست ردوبدلشدن بدون آنها اما میکنم نگاه آنها به چندلحظه برای دارند. کشیدن

دیگ جوان دختر جلوتر، چندقدم میدهند. ادامه خود کار به سکوت در و هنوزرحرفی شاید که درحالتکاندن25ی اشارهاش انگشتان با نکرده، رد را سال

متصور برایم شلوغ قهوهخانهای آن، دودآلود فضای به اول نگاه با جاییکه میشوم؛ انقالب خیابان قلب در کافهای وارد ... است سیگارش سوخته تنباکوی

خب قلیان قلقل صدای از اگرچه که بارمیشود همچنان دود، اما نیست بعضزی و جوان دختران میزم، دوطرف در است. صحنه این صامت و اصلی ًایگر

سیگا از که حسی درخصوص آنها از میشود ردوبدل ما میان که چندثانیهای لبخندی و سکوت چنددقیقه از پس که نشستهاند بهدسترنوجوانی کشیدن

براب از «مهسا» میپرسم. حقوقرمیآورند، کندزی ثابت میخواهد جامعه همین دختران از یکی بهعنوان میکند عنوان و میگوید ما امروز جامعه در مرد و ن

میان تفاوتی هیچ همانطوزکه و نیست مرد و اورن دوست دهند. انجام را اینکار آنها همانند میتوانند هم زنان بکشند، سیگار بهراحتی میتوانند مردان که

سیگارش به بهآرامی درحالیکه دارد، نام «نازنین» میگوید:که را جمله این فقط «مهسا» صحبتهای بهدنبال میکند، پخش فضا در آنرا دود و میزند ُپک

به که است مشخص اما بیشتر «نازنین» و «مهسا» از سنش که میز همان دختران از یکیدیگر میبرم!» نفع ضررهایش، از بیشتر سیگار کشیدن سال26«از

گفت نرسیده؛ سیگاوهم نهتنها خانوما از خیلی که موضوع این «با میدهد: پایان اینطور را روآوردنرگویمان دیگه مواد مصرف به بعدش حتی و شدن ی

اختیاردا انسانا ما اما میشه بیشتر روزبهروزم داره موضوع این و اولشرموافقم خودم من خودمونیم. هم میکنیم که بدی یا خوب انتخاب هر مسبب و یم

رسیدم».همیهپاکتبهیههفتهتویشدهاماکردمشروعنخیهبامیده،حسیچهسیگارکنمتجربهبرایاینکه

و نوجوان دختران همیشه «آیا میپرسم: پرداخت، از پس و ایستاده پیشخوان پشت کافه مسئول میروم. پیشخوان بهسمت صورتحساب پرداخت برای

مشت میرجوانیکه سیگار دراینفضا بهراحتی هستند، آنها خیلیوقتای «بله؛ میدهد: پاسخ جوان پسر دارد؟» نظارتی موضوع این به نسبت اماکن آیا و ِکشند

مشتراینطو که میده تذکر و اخطار بهمون اماکن روزاییکه و بریه سیگار نباید مشتیا کرِکشن، اما میشن خیلیکم دختراییا و نداره وجود خاصی نظارت اًل

ن».رنداروخیابونمحدودیتواستبستهفضااینجاچونمیکشن؛سیگاراینجاخیلیراحتهستن،یمونرمشتکهجوونی

آنها سن میانگین که نوجوانی حتی و جوان دختران سیگاربهدستبودن صحنه با و میزنم قدم شهر سطح در که روبهرو13-15چندساعتیست است، سال

دو بهدرستی نمیتوانند گاهی حتی دخترانیکه میهمانمیشوم؛ آنرا دود فقط و بزنند خود سیگار به دخترانیکهرُپک میکنند. مردم و شهر آلوده یههای

به خانواده کانون و است مادرشدن آینده، در آنها بیشتنقش جان و شکل آنها وجود بزرُیمن سهم خود فرزندان تربیت و رشد در که آنها میگیرد. وری گ

بهشت بههمیندلیل، و دارند عواملزمهمی تحتتأثیر را خود جوانی دخترانیکه آنهاست. پای زشتیزداییزیر باعث بهنوعی آنها مصرف و میکنند دود یادی

بهطو شده؛ جامعه در عمل درراین حتی و کردهاند پیدا را خود خانواده جلوی اینکار انجام جرئت بهراحتی است درحالافزایش تعدادشان که برخیازآنها یکه

و سالمتی برای خطر زنگ نهتنها جوان و نوجوان دختران بهویژه و زنان درمیان سیگار مصرف رشد اینروزها، میکنند. مصرف سیگار هم خود پدرومادر کنار

هشدا بلکه آنهاست؛ اینکاررزندگی جلوی و مقابله بااینشرایط اگر حاکیازایناستکه شواهد و آمارها از برخی چراکه است، مربوطه نهادهای و مسئوالن به ی

می سیگار دخترانیکه آمار نشود، آسیبهایگرفته متحمل غربی، جوامع تحتتأثیر ایرانی اصالت و فرهنگ و جامعه و شده برابر مصرفکننده پسران با ِکشند،

ای که بود اخیر سالهای در میشود. جدی خطرات و فراوان حراجتماعی خصوصرج و زنان درمیان دخانیات مصرف رشد از بهداشت، وزارت کل معاون ًایرچی؛

تزل و جامعه در جنسی پرخطر رفتارهای بروز بهدلیل را آنها بین دخانیات بیرویه مصرف شیوع و داد خبر نوجوان نگرانکنندهزدختران خانواده، استحکام در ل

نداشتن مجاآدانست. فضای در نادرست تبلیغات سیگار، مضرات از کافی تفزگاهی نداشتن حقیقی، و سری و ناتوانیریح استقاللطلبی، و تمدن ژست گرمی،
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ت و گفتن نه بسیاردر نقش نمیتوان دراینمیان اما است جوان و نوجوان دختران میان سیگار مصرف رشد دالیل ازجمله کنجکاوی؛ حس و جمع یرکنکردن

کرد.انکارراآنهاازدختراناینیرالگوپذیومشهورمدلهایهمچنینویالهارسوفیلمهااز

سال کنت85در جامع «قانون مجلس وزارتخانههار, به اجرا بهمنظور آن اجرایی آئیننامه هم یکسالبعد و کرد تصویب را دخانیات» با ملی مبارزه و ل

قانون این که بود این بر تصور و شد ابالغ مربوطه سازمانهای را20و جامعه در دخانی مواد مصرف و تولید عرضه، از گستردهای حجم بتواند مادهای

صرفرکنت بلکه ندادند؛ اهمیتی آن به مربوطه سازمانهای نهتنها اما کند حتیل و شد ارائه جامعه در آن مصرف درخصوص آمارهایی ملی مناسبتهای در ًا

تأثی هم دخانیات مصرف با مبارزه جهانی کنوانسیون به ایران قانون،رملحقشدن این از بخشهایی در ایناستکه قابلتوجه نکته نداشت. موضوع این بر ی

ت درهرشرایطی آن تبلیغ و عمومی اماکن در دخانی مواد مصرف ممنوعیت بهأبه هم جوان دختران و نشد اجرایی قانون این بااینوجود، اما است؛ شده کید

کنت «قانون اجرایینشدن دالیل از یکی معتقدند جامعهشناسان و کارشناسان از برخی شدند. اضافه مصرفکنندگان یکرآمار بهعنوان دخانیات» با مبارزه و ل

بسیا که بهایندلیل کنند؛ کمک آن اجرای برای هم مردم سازمانها؛ و بهداشت وزارت عالوهبر ایناستکه جامع حقوقرقانون به قانون، این بخشهای از ی

کودکان به دخانیات فروش که است شده بیان قانون این از بخشی در اگرچه ازطرفی، برمیگردد. فروش18یرزفردی شاهد درحالحاضر اما است ممنوع سال

مواد با مبارزه ستاد سخنگوی منتظرالمهدی؛ سعید سردار تاجاییکه نشدهاند؛ هم متوسطه تحصیلی دوره وارد هنوز که هستیم نوجوانی دختران به سیگار

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

است.درحالافزایشایرانازجملهدرحالتوسعه؛کشورهایدردخانیاتمصرفازناشیروانیوجسمیعوارضکهکرداظهارونگرانی

سالهای در سیگار مصرف به جوان و نوجوان دختران گرایش چشمگیر افزایش علل از برخی درمورد خانواده ارشد مشاور و روانشناس کیهاننیا؛ علیاصغر

سیگا درمورد بیشتر جوان و نوجوان دختران یعنی علتهاست؛ از یکی «کنجکاوی، میگوید: کنند.راخیر، تجربه را اینکار دارند دوست و هستند کنجکاو کشیدن

با تلویزآنها و سینما در را تفزیگرانی نداشتن میشود. الگو آنها برای شکل این و میکنند مصرف سیگار که میبینند سریون و مواردیستریح دیگر از گرمی،

س جوانها وقتی کرد. اشاره آن به میتوان ازطرکه ندارند، تفرگرمی بدینصورت، و میشوند جمع دورهم قلیان و سیگار برایریق اینکار میکنند. غلط یح

هیجانآف عملی چیرآنها به انسان و است غلط اینکار چون یعنی است؛ حزین میشود، منع هیجانآفریکه نوعی است؛ پسرانریص و دختران برای ینی

به جوانان از برخی است. جوان و نوجوان دختران بین در سیگار مصرف رشد علل دیگر از یکیدیگر «اعتراض، میکند: بیان وی میشود». محسوب جوان

خال و غیرمستقیم را خود اعتراض بههمینمنظور، دارند. اعتراض پدرومادرشان و خود بین قوانین همچنین و محیط و جامعه کاقوانین ورِف عرف در که ی

بز درنهایت، و میکنند ابراز است، بزرقانون چون که هستند براینباور آنها برد؛ نام میتوان را میرگشدن سیگار ازگترها عضوی بهعنوان میتوانند ِکشند،

عوارض از «یکی میگوید: اخیر، سالهای در جوان و نوجوان دختران بین در سیگار مصرف از ناشی عوارض درمورد کیهاننیا دهند». انجام را اینکار جامعه

مهمت که خود جسم به فرد جسمانیست. آنرآن، سرطانرین به منجر و میرساند آسیب است، اضافهریه آن به باید هم اجتماعی عوارض که میشود یه

سیگا صحنه به خوبی نگاه دیگران که بهایندلیل طردشدنرکرد؛ باعث اطرافیان، بدبینانه نگاه نتیجه و میدانند غلط را اینکار و ندارند جوان دختران کشیدن

همیشه و است ناراحت خود دست از اما نمیدهد انجام درستی کار میداند علیرغماینکه جوان دارد. هم روحی،روانی عوارض البته میشود. جامعه از فرد

سیگا به تن و ندارم را الزم اراده که میگوید خود با و دارد خود از عصبانیت و خشم یک روانی و روحی بیانرازنظر با روانشناس، این میدهم». کشیدن

می سیگار «زنانیکه میافزاید: جوان، و نوجوان دختران بین سیگار مصرف افزایش از ناشی اجتماعی سؤالآسیبهای اما میزنند آسیب خود جنین به ِکشند،

مضرات وجود با زنان که میشود باعث دارد، وجود جامعه در که الگوهایی میدهند؟ انجام را اینکار چرا سیگازایناستکه رویریاد آن به باز اما کشیدن؛

فرهنگسا ما جوانهای برای که بهاینخاطر میشود؛ روبهرو مشکالتی با دارد ازایننظر ما جامعه متأسفانه و چهکازآورند که نمیشود دهند.ری انجام باید ی

فرهنگسا وظیفه رسانهها و مسئوالن ازطزسازمانها، میتوانند و دارند برعهده را مصرفری مضرات به نسبت را جوانان ... و مقاله نمایش، مانند مختلف یق

جوانانآسیگار به سیگار فروش ممنوعیت قانون بااشارهبه وی کنند». جوانان18یرزگاه به روانشناسان از برخی ارائهشده پیشنهاد و کشورها اغلب در سال
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ت مبنیبر سوپرمارکشور کشورها، اغلب «در میکند: اضافه سیگار، مصرف جوانانرک به سیگار فروش از فروشگاهها یا خوددا18یرزکتها ورسال میکنند ی

فرهنگسا سیگار، پاکتهای روی هم ازطرفی و شد خواهند مجازات قانون، نقض درصورت و است ممنوع برایزاینکار آن مصرف ممنوعیت و مضرات ی

تص خانواده مشاوره این میشود». نوشته جوانان از قشر «چیراین میکند: مثزیح شرطیست؛ بیشتر دارد، وجود سیگار در ناراحتیکه یا خوشحال فرد اگر اًل

می سیگار سیگااست، فرد درنتیجه، میشود. او آرامشدن باعث اینکار است براینباور و غمرِکشد یا شادی حالت دو در که میدهد را پیام این خود مغز به ی

می ازطسیگار را تسکیندهندگی این میتواند درحالیکه میشود؛ شرطی هم مغز و پیشنهادیرِکشد راهحلهای از یکی بههمینخاطر، باشد. داشته دیگر یق

می طول سیگار به میل سهدقیقه تا یک است: این جوانها و نوجوانها میلبه خوراکی و دهند تغییر را خود فضای بتوانند کوتاه دراینمدت چنانچه و ِکشد

ج و موقعیت در یا بهرکنند همچنین کیهاننیا میرود». بین از بهخودیخود گرایش این کند، دور سیگار مصرف فضای از را آنها که بگیرند قرار مناسبی یان

ت کشور در آن اجرایینشدن و قانون کنتأوجود مبنیبر قانون ما جامعه «در میکند: خاطرنشان و پیشگیرکید و درسترل اما دارد وجود دخانی مواد مصرف ی

ادامهیافتن با و نمیگیرد صورت وضعیت این بر کنترلی که میبینیم اما شود؛ مصرف سیگار رستورانها و کافه در دهد اجازه نباید که قانونی نمیشود. اجرا

میکنند».استفادهیحرتفبهعنواندخانیاتوسیگارازجواناناینکار،

بات هم اعتیاد درمانگر و پژوهشگر نارنجیها؛ «باأهومان میگوید: و میپردازد آن علل از برخی به جوان؛ و نوجوان دختران بین در سیگار مصرف رشد کیدبر

براب و انسانها حقوق حفظ و مثزیرتوسعه میشود؛ تقسیم بهمساوات هم هردو آسیبهای مرد، و یکن جامعه در که گفت نمیتوان استزاًل مرد مثل ن

براب هم با امارو دارند یکزی اگر میبینند. آسیب کمتر کازنها حوزه در است، شاغل یکرن خود؛ زنانه وظایف عالوهبر چراکه میبیند؛ آسیب بیشتر خود ی

س وقتی مرد اما میدهد؛ انجام هم دیگر دیگکار وظیفههای میرود، کار بچهدارِر همچون اینری که است بههمیندلیل ندارد؛ دچارزی مرد، درمقایسهبا ن

بیشت همچونرفرسودگی مشاغلی وارد حتی 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، بهازای میشود، بهطوررانندگی میبیند؛ هم سیگاری مردان آمار اگر چون14یریکه میکند؛ رشد هم زنان برای عدد این باشد، درصد

براب درنتیجه، میگذارد. تأثیر و میکند کمک بانوان در سیگار مصرف افزایش به موارد، این تمام و دارد حضور اجتماع عرصه برابزیردر باعث مرد و یرن

موارد از یکی «مالیات، میکند: اظهار جوان، و نوجوان دختران بین در سیگار مصرف رشد برای پیشگیرانه اقدامات بابیان وی میشود». هم جامعه آسیبهای

د پول ازطرفی، دارد. وجود مالیاتی فرار دراینخصوص، و نمیشود احصاء سیگار به مربوط مالیات که میکنیم مشاهده اما است پیشگیرانه یافتیراقدامات

ه درمان حوزه برای سیگار مالیات پیشگیزاز برای نه میشود؛ درینه پولهای مربوطه، دستگاههای وقتی پیشگیری. درراستای را مالیات از مصرفریافتی ی

ه خود سالمتی برای فرد ایناستکه مثل نکنند، صرف مزسیگار همیشه چرا که باشد داشته را سؤال این اما نکند ندارد؟!»رینه خوشی حال و است یض

پیشگی و سیگار مسئله و هستیم مشکالت این شاهد نشود، انجام سالمتی برای اقداماتی «وقتی میکند: اضافه کلیپرنارنجیها یک نمایش با هم آن از ی

نمیشود؛زتلوی برطرف سرمایهگذازیونی باید دراینزمینه بیشتریرا کهری نخنما نه کند؛ تهیه منسجم برنامههای پرورش و آموزش عالوهبرآن؛ و شود انجام ی

ب سیگار فرد آماراگر باتوجهبه درنتیجه، میگیرد. سرطان تق15ِکشد، و سیگار تأثییبردرصدی و نوین روشهای از باید جامعه، در اعتیاد پنجدرصدی برایرًا گذار

پیشگی متولیان و نظارتی نهادهای نقش درخصوص اعتیاد درمانگر این شود». استفاده هم «سیگار،راینمنظور میدهد: ادامه دخانیات مصرف از یرساختزی

پیشگی متولی نهادهای اما است کاراعتیاد اعتیاد، از مری با شود گفته مرغی، آنفلوآنزای موضوع در ایناستکه مثل که ندارند سیگار به کاری ندارغ وری یم

مط سؤال این حال، آنفلوآنزاست. مهم باترموضوع همچنین وی نیست؟!» آن متولی هیچکس که است ناخوانده بچه یک سیگار، آیا است: یختنرکیدبرأح

تص مهم، عامل یک بهعنوان جوان و نوجوان دختران بین در سیگار مصرف اجتماعی قبحرقبح ایناستکه سیگار مصرف افزایش دالیل از «یکی میکند: یح

سیگا جوانراجتماعی و نوجوان دختران بین در دررکشیدن گذشته در ازبینرفته. اینکار قبح که بدینمعناست کند، پیدا افزایش آمار هنگامیکه است. یخته

ما، نمیزجامعه سیگار یا سیگان اگر یا ورِکشید سواره بهصورت هم زنان؛ که میبینیم االن اما نمیداد انجام جامعه در و علنی بهصورت را اینکار بود، هم ی

طو میدهند؛ انجام را اینکار بهراحتی پیاده اینرهم نمیکند. پنهان را موضوع این هیچکس که کرده پیدا افزایش بهحدی زنان بین سیگار مصرف آمار یکه
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صرف توسعه چون میشود؛ هم توسعه عوارض از ناشی یکسموضوع، و ضدفرهنگیست که دارد بههمراه هم آسیبهایی بلکه ندارد؛ دستاورد خود همراه یرًا

پیشگی برای را کودکی سنین در آموزش نارنجیها کرد». توجه مسئله این به باید که میکند متالشی را خانواده بنیانهای درراز دخانیات مصرف افزایش از ی

بز کتابهای در «درحالحاضر، میکند: اضافه و میداند بسیارمهم پیشگیرجامعه برای دنیا پیشگیرگ موضوع اعتیاد، از آغازری مهدکودکها از را سیگار از ی

توجه موضوع این به ما کشور در اما کند پیدا را خود واقعی جایگاه بتواند موضوع این تا میکنند تقویت راهنمایی در و میدهند ادامه ابتدایی در میکنند؛

کنند».استفادهمؤثروجدیدروشهایازبایدتحقیقاتوعلوموپرورشوآموزشًاحتمشود.تهیهتخصصیکاروسازبایداینمنظوربرایکهنمیشود

ابه شبکههایرمجید تحتتأثیر از ناشی که جامعه و زندگی به جوانان و نوجوانان نگاه تغییر نیز خانواده مشاور و اجتماعی آسیبشناس رفتارشناس، ی؛

علل از برخی درمورد وی میداند. فرهنگی و منطقی باورهای و اصول با مغایر رفتارهای از بعضی ظهور باعث را است بودن همساالن و دوستان اجتماعی،

در سیگار مصرف عوامل از یکی بهعنوان دختران بهویژه جوانان؛ و نوجوانان در «چشموهمچشمی میگوید: سیگار مصرف به جوان و نوجوان دختران گرایش

بسیا که است شده باعث بزرآنها به تظاهر و دهند قرار الگو مورد را خود دوستان رفتارهای از بزری خانمهای ادای و همچنینرگشدن و درآوردن را گسال

امرو به امروزتظاهر و روشنفکرها قافله از عقبنماندن و ابهزیبودن است». دختران بین سیگار مصرف افزایش دیگر علل از چرریها و زردی از همچنین کیوی

دو سیاهرنگ حلقه و لبها سیاهی دندانها، زردی اینپوست، میکند. یاد دختران برای سیگار مصرف از ناشی جسمانی آسیبهای دیگر بهعنوان چشمها ِر

تص سیگار، بهجای قلیان از دختران از برخی مصرف درخصوص اجتماعی ازرآسیبشناس فراتر را قدم جوان، و نوجوان دختران از برخی «متأسفانه میکند: یح

با برابر قلیان یک ایندرحالیستکه میروند؛ قلیان بهسمت و نهاده و200این است سیگار بهزیانزنخ مادرهایریادی آنها میکند. وارد تنفسی دستگاه و یه

فرزندآو و جنسی قوه روی دخانی مواد چون میشوند؛ محروم زنانه تواناییهای از سیگار، مصرف با که هستند بهرآینده وی میگذارد». مستقیم اثر هم ی

غلط تصور این خانوادهها از برخی «متأسفانه میکند: اذعان و اشاره میدهند خود جوان و نوجوان دختران به خانوادهها از برخی که آزادی از میزانی و شکل

روشنفک نشانه کنند، مصرف قلیان یا سیگار آنها حضور در دهند اجازه خود دختران به اگر که دارند امروررا و ورودزی دروازه سیگار، درحالیکه آنهاست؛ یبودن

بهطو است؛ اعتیاد دنیای ابه95یکهربه کردهاند». شروع سیگار از رفتهاند، فرو اعتیاد باتالق در افرادیکه دردرصد برایری مربوطه سازمانهای نقش به پایان،

ترپیشگی جوانان بین در دخانی مواد مصرف از طأی که مطلب این عنواننمودن با پرورشی و آموزشی نهادهای «متأسفانه میکند: اضافه و ازرکید برخی ح

پیشگی روشهای و اجتماعی پردهدرآسیبهای موجب درسی،ری کتابهای در آسیبشناسان که نمیدهند اجازه میشود، آسیب آن زشتی ازبینبردن و ی

اقالم اینگونه شوم عواقب و آثار از را جوانان و کنند صحبت مخدر مواد و سیگار خطرات به نسبت ... و تهیهآمدارس با پرورش و آموزش سازند. گاه

امرو نوجوانان زبان با مفید و خالصه مجازبروشورهای فضای به واردشدن نیز وزی، سیگار مصرف آسیبهای و عوارض بیان برای فرایند این از استفاده و ی

کند».ایفاءمهمینقشمیتوانددخانیموادسایر

آخ سازمانربراساس آمار قانونیین سالپزشکی در سالز459تعداد97کشور؛ درمقایسهبا که دادهاند ازدست مخدر مواد مصرف بهدلیل را خود جان ،96ن

اجتماعیست26.4افزایش بحرانی آن رشد و میکند فراهم آنرا بستر سیگار، که است مخدر مواد مصرف زنانهشدن از حاکی آمار، این است. داشته درصدی

گرفت.خواهدپیشزبیشارامردمزندگیدامنهرچهتمامتربهسرعتنشوند،قائلویژهتمهیداتآنرفعویرپیشگیبرایمسئوالناگرکه

جوانخبرنگارانباشگاهمیرزاییدخت/فاطمه
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)98سالدرپرایدروزقیمت(98صفرپرایدخودروقیمت

کنید.میمشاهدهسایپایزخودروساکترشمحصوالتدیگرهمراهبهراآنانواعوپرایدقیمتینربروزتصفحهایندرنیوزاطالعگزارشبه

کنید:مراجعهشدهلینکصفحهبهامروزداخلیخودروقیمتازاطالعبرایتوانیدمیشما98آذر18امروزپرایدخودروقیمت

آ کارخانه قیمت بازار قیمت خودرو (اتوماتیرنام ای)(یورآ145,000,000)کیو رن128,000,000دنده (تنوع سفید)61,000,000)گتیبا (رنگ تیبا58,000,000تیبا

رن2 د63,700,000سفید)(2تیبا64,000,000)گ(تنوع رنوتیبا (تنوع د59,500,000)گگانهسوز CS35چانگان59,000,000سفید)(گانهسوزوتیبا 203,000,000

رن111سایپا رن131سایپا54,700,000سفید)(111سایپا53,300,000)گ(تنوع رن132سایپا50,500,000سفید)(131سایپا49,200,000)گ(تنوع )گ(تنوع

(63,200,000ساینا15151,600,000سایپا50,900,000سفید)(132سایپا51,200,000 آلومینیومی)رساینا اتوماتیک66,000,000ینگ سیتروئن84,200,000ساینا

C3 صندلی)C3سیتروئن375,000,000 اتوماتیک381,000,000(گرمکن دندهای99,000,000کوییک سراتو70,500,000کوییک ای1600کیا دنده سراتو0- کیا

اتوماتیک2000 زامیاد325,000,000- (آپشنال)79,000,000وانت گازسوز زامیاد گازسوز89,000,000وانت زامیاد نحوه86,000,000)هساد(وانت بخوانید: بیشتر

یرتصویآموزش+ملیکدباپرایدنامثبت

111پرایدخودروبررسی

پرایدپمپواتر

تق سابقه ایران در ایرپراید کره خودروی این به مردم تا کشید طول سال چندین و نگرفت قرار استقبال مورد اصال ابتدا در اما دارد، تولید دهه دو از بیش یبا

کنند.اطمینان

کرد.یادیزافتایراندرکیفیتشدلیلچندینبهبعدهاامابودبرخوردارایالعادهفوقکیفیتازوشدمیمونتاژفقطایراندرورودشاوایلپراید

اکث و دارد باالیی بسیار فروش آمار که است ایرانی های خودرو از یکی خرپراید توان جامعه متوسط قشر تقریت و دارند را خودرو این رقیبیرید ایران در یبا

های مدل تولید دهه دو از بیش طول در خودرو این و نیست پراید اکثزبرای که است داده نشان خود از میریادی استفاده فنی مشخصات یک از آنها یت

ت ابتدایی از و نداشته کنندگانش مصرف به ارائه برای جدیدی چیز هیچ ها سال این طول در پراید گفت باید فقط اما تکنولورکردند. کردهژین استفاده ها ی

است.

دلسو کمی سایپا مسئوالن اگر و گرفته خو ایران شرایط با کامال حاضر حال در خودرو این صورت هر بیشتزدر زحمت و خودروری این است ممکن بکشند ی

بیشت صرفه قیمتش مقابل تقردر گرفت باال شدت به ارز بازار التهابات که امسال ابتدای از باشد. داشته نرفتهری باال قیمتش که است نمانده ایران در کاالیی یبا

است معدن و صنعت وزارت دستور مستلزم ایرام در خودرو قیمت بردن باال داشت وجود ای نکته اما شد هم خودرو قیمت افزایش باعث مسئله این باشد.

نبود.پذیرامکانموضوعاینقانونطبقوبودنددادهانجامراخودروافزایشامسالابتدایدرمرجعدواینکهیرگذاقیمتشورایو

جل هایشان خودرو فروش از نیستند مصوب های قیمت با محصوالت فروش به قادر دیگر دیدند وقتی سازان خودرو دلیل همین اینرگیوبه و کردند ی

پا در مختلف دالیل به را طرمحصوالت از را تولیداتشان سپس کند پیدا افزایش خودرو به بازار نیاز اینکه تا داشتند نگه ها کردندرکینگ بازار وارد ها واسطه یق

بیندیشد.یرراهکاموضوعاینبراینتوانستهدولتهملحظههمینتاوافتاداتفاقخودروقیمتشدننرخیدوهمانجاازو

خوب مزایای از خودرو این اما برسد نظر به کیفیت بی خودروی یک پراید اول نگاه در شاید پراید اینزقیمت که کرد قبول باید البته است برخوردار هم یادی

مت و اساس چه بر نیست مشخص دقیقا ایران در خودرو قیمت آید، نمی چشم به اصال خودرو این معایب مقابل در ایرمزایا نکته اما شود می مشخص ی

دچار تولید واقعا دالر قیمت اوضاع این با که چرا کننده، مصرف برای هم کننده تولید برای هم نیست منصفانه قیمتش اصال پراید که اینجاست دارد وجود که

است.مشکل

۱۳۹۸/۰۹/۱۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۸

http://www.newswire.ir/MH6HHAYL


سا بومی کامال پراید که بودند مدعی گذشته سال چند در سایپا مدیران داخلیزالبته محصوالت با و داخل در خودرو این ساخت مراحل تمام است شده ی

نمی و دارد مشکل سایپا ساده خودروی این ساخت در هم هنوز و است بوده کذب کامال ادعا این که شد مشخص ارز التهابات در امسال اما شود می انجام

برساند.نهاییمرحلهبهتولیدخطدرراخودرواینایرانیصنعتباتواند

سال از شد. آغاز جنوبی کره در آن تولید که است خودرویی پراید پراید خودروی ش72معرفی توسط ایران مدلهایردر در جنوبی کره در که شد؛ آغاز سایپا کت

DMوFSساخته کیا کمپانی توسط سپس و فورد کمپانی توسط نخست پراید میشدهاست. تولید میشد گفته نیز بتا آن به که سدان مدل همچنین و

دارند.نیزایاساسیتفاوتهایونبودهپرایدتولیدیخودروینامالبتهشدهاست.

جمهو در ازرپراید بیش برای ایران اسالمی قدیمیت20ی از پیکان از بعد پراید شدهاست. تولید مختلف مدلهای در هم آن ایرانرسال بازار خودروهای ین

میشود.تولیدهنوزکهاست

شرتا در اصل در پراید پراید شریخچه فورد، سفارش با ژاپن مزدا سالهایرکت در که خودرو این اول نسل شد. طراحی مادر، در1993تا1986کت و تولید

رفت.فروشفستیوافوردنامبافوردکترشتوسطشمالییکایرآمدرو121مزدانامباژاپن

شد.فروختهسایپابهآنتولیدخط2001سالدروشدتولیدجنوبیکرهموتورزکیاکترشدر2000تا1987ازپرایدکیانامباهمچنینمدلاین

پرایدرش خودروی نمودن داخل ساخت در سعی خصوصی بخش سازان قطعه از حمایت با و سایپا گروه در فنی سازان قطعه از زنجیرهای ایجاد با سایپا کت

ب هاچ (پراید نسیم نامهای با را آن و سایپاکنمود و سدان) (پراید صبا سایپا132)، سایپا131و سایپا111و پراید141و وانت عرضه151سایپا(و ایران در (

کرد.

سال زمستان پلتفرمرش1389در اساس بر تولید و نمود متوقف پراید پلتفرم پایه بر را خود محصوالت تولید خود محصوالت سایپا وX100کت کرد آغاز را

میکند.تولید141سایپا،132سایپا،131سایپا،111جدید:سایپانامهایباراخودمحصوالت

شد.متوقف1396سالیوررشهدر111سایپاتولیدراستا،ایندرشد.وخواهدموقف1397سالدرپرایدتولیدصنعت،وزراتگفتهطبق

سال تا ایران به ورود ابتدای در که پراید ابتدایی نسخه دو نسیم و پرایدصبا مختلف های مدل آن84معرفی از پس و تولید کیا برند پیشانیبا بر سایپا ُمهر

سال در مدل دو این تولید شد حک متوقف1388شان مدلها این تولید نسیماند. و صبا همین نوعی به مدلها سایر پلتفرم و پیکره و رسید اتمام به

شدهاست.

تغیی141پراید141پراید پراید همان خودرو این است. سایپا محصوالت از سایپاریکی بک لیفت مدل واقع در مدل این سایپا131یافتهاست. همان واقع در یا

تبلیغات نیز ساپیا و بود فقیر بسیار شده عرضه مدلهای تنوع نظر از ایران خودروی بازار که گرفت انجام دورانی در طراحی در تغییر این میباشد. یادیزصبا

زمینه ظاه141در شکل اما انداخت راه تبدیلربه موفق خودرویی به نتواند هیچگاه مدل این شد باعث تغییرات این از ناشی کیفی مشکالت و نامأنوس ی

سایپا عقب قسمت طراحی در بود کرده سعی میکرد مونتاژ را زانتیا زمان آن در که سایپا هرچند عاراز141شود عقب طراحی همهرگههای با ولی بگیرد یه

اوصاف تیراژت141این کم طرهمواره وجود با که گونهای به بود پراید محصوالت خانواده در مدل قیمترین با همواره سدان، مدلهای به نسبت متفاوت ح

شدهاست.متوقفمدلاینتولیدکند.جلبخودسویبهرایانرمشتنظربتواندتامیشدعرضهپایینتر

میشود.فروختهیبا)زپرندهیکمعنی(بهپیالرتونامتحتونزوئالکشوردر141سایپا

کوچک(151سایپا151سایپا وانت این است. ایران در سایپا توسط شده تولید ماشین یک کارا) ووکیل900سایپا شدهاست.زگرم ساخته پراید اساس بر و دارد ن

کارب دلیل به مدل این در میکند عرضه ایرانی) خودروهای دیگر به (نسبت صرفهای به مقرون قیمت رابا خودرو این مدلهارسایپا سایر به نسبت متفاوت ی

گرفتهاست.صورتقدرتانتقالسیستمودیسکوعقبدرفنربندیتغییراتی

سال111سایپا111سایپا از که است سایپا محصوالت از هاچبک خودرو خودرو2010یک این نمیشود. تولید دیگر مدل این میشود.اکنون سایپاساخته توسط
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سایپا هاچبک مدل اصل س132در از و سایپا محصوالت از هم آن که پرایدراست پلتفرم انداX100ی راه با سایپا درزاست. خودرو تولید جدید تشکیالت ی

نام خودرو این برای تولید ابتدای در میفرستد. بازار به عقب شیشه فرم تغییر و عقب و جلو چراغهای در اندکی تغییرات با را پراید بک هاچ مدل کاشان

بعدرمروا که شد انتخاب رقمیید سه رمز به موتو111ًا به پراید انواع سایر همانند خودرو این داد. نام حجمرتغییر با توان1323ی و سی بخار62سی اسب

سال در که میشود گفته است. یورو٩٣مجهز استاندارد طبق خودروها آالیندگی بر عالوه تا گرفته صورت موتور در تغییراتی بعد بیشت4به یرخودروتوان

کمت6٩معادل سوخت مصرف ضمن در و کند تولید بخار مصرفراسب با قیمت ارزان خودروی این حال این در باشد داشته صد6٫9ی هر در سوخت لیتر

است.داخلتولیدمصرفکمخودروپنجمینکیبی،رتسیکلدرکیلومتر

پراید132پراید132سایپا سدان پراید111نسخه با تفاوتش و م131است تنها است. بدنه زههای و سپر بودن همرنگ شده معرفی خودرو این از زودتر یتزکه

پراید132پراید به متوقف111نسبت مدل این تولید میبرد. بهره گیربکس و موتور همان از پرایدها سایر مانند فنی لحاظ از و است آن جادارتر عقب صندوق

شدهاست.

داد.نامتغییرمرموزرقمیسهعدداینبهعقبچراغهایشدنیستالیرکوداشبوردطراحیتغییرازپسکهاستصباپرایدهمانواقعدر131سایپا

سازمان رئیس پراید در کافی ایمنی قانونیعدم راپزشکی سالرپراید در ایرانیان شدن کشته در نقلیه وسایل دار متأسفانه92کورد افزود: و کرد هزار2عنوان

تا454و شد باعث مسئله این که دادند دست از را خود جان پراید خودرو تصادف وقوع دلیل به م13٫6نفر به منجر تصادفات از خودروردرصد این به گ

شیرا مکارم اهلل آیت یابد بیشتزاختصاص میشود گفته اینکه به اشاره با هم گفت:ری است پراید خودروی واسطه به رانندگی تصادفات ضایعات ضایعات، ین

شود.تبدیلمناسبیخودرویبهخودرواینوکردخصوصایندریرفکباید

نیست.صرفهبهاًلاصمیآوردباربهکهتلفاتیباکهگفتبایداستارزانخودرواینمیگوینداینکهعلیرغماینکهدیگرسویاز

دور یک واسطدر به که کند اجرا را طرحی ایران رانندگی و راهنمایی پلیس بود قرار نیز زمانی درونشهٔه تردد برای فقط پراید خودروی آن استفادهرٔه مورد ی

اجاز و بگیرد برونشهقرار تردد طرٔه این اجرای و میکنند استفاده خودرو این از مردم از توجهی قابل تعداد که این دلیل به ولی نشود داده آن به حری

کردند.نظرصرفآناجرایازآوردخواهدوجودبهرانارضایتی

ت کیفیت بی اول مقام در کشور داخل خودروهای تمامی بین در ایران استاندارد بهرسازمان را MVMین انگشت110 شاید کرد. اعطا پراید به را دوم مقام و

دانست.آنبودنمصرفکمویدکیقطعاتبودنارزانتعمیرات،درسادگیرانندگی،تسلطبتوانراپرایدیتهایزمشمار
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استانیاخبار

کردفوتمخدرموادسومصرفبراثرنفر۲۵کردستان/درتصادفاتنفر۲۴۸فوتکردستان:قانونیپزشکیکلرمدی

مدی - جارسنندج سال از گذشته ماهه هشت در گفت: کردستان قانونی پزشکی برونشه۲۴۸یرکل و درون تصادفات اثر بر شهرنفر جادههای در سطحری همچنین و روستایی و ی
جانباختهاند.کردستانشهرهای

با گو و گفت در آباد خانی شهبهتاش برون تصادفات از ناشی های فوتی آمار به مهر، شهرخبرنگار درون و ماههری هشت در داشت: اظهار و کرد اشاره ی

سال از شه۹۸گذشته درون تصادفات شهنفر،۳۲یردر برون تصادفات روستایی۱۸۱یردر های جاده تصادفات در و داده۳۵نفر دست از را خود جان نفر

اند.

جا سال اول ماهه هشت در مجموع در اینکه بیان با درون۲۴۸یروی تصادفات در گذشته سال مشابه مدت در افزود: اند، داده دست از را خود جان نفر

بودند.دادهدستازراخودجاننفر۲۹۱مجموعدرروستاییهایجادهویرشهبرونی،رشه

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال اول ماهه هشت در رانندگی حوادث در شدگان کشته میزان اینکه بیان با کردستان سالراستان مشابه مدت به نسبت ی

اند.بودهمردنفر۱۹۱ونزنفر۵۷امسال،تصادفاتدرشدهکشته۲۴۸مجموعازداد:ادامهاست،داشتهکاهشدرصد۱۴.۸گذشته

نزاعدلیلبهقانونیپزشکیبهنفرهزار۸ازبیشمراجعه

دیگ بخش در آباد مراکزرخانی به نزاع مراجعین آمار به خود سخنان از قانونیی امسالپزشکی نخست ماهه هشت در شد: یادآور و کرد اشاره کردستان

اند.کردهمراجعهکردستاناستانقانونیپزشکیاداراتبهنزاعمصدوم۳۰۰وهزارهشت

و هزار هشت نزاع مراجعین آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این کرد: بیان خود سخنان ادامه در بود،۲۵۱وی داشته۰.۶نفر افزایش درصد

است.

قانونیکلرمدی وپزشکی هزار شش امسال نخست ماهه هشت در نزاع مراجعین کل از گفت: کردستان و۲۰۲استان هزار دو و مرد نیز۹۸نفر بودهزنفر ن

اند.

مخدرموادمصرفسوءاثربرنفر۲۵گرم

م آمار به خود سخنان ادامه در آباد جارخانی سال اول ماهه هشت در داشت: اظهار و کرد اشاره کردستان در مخدر مواد مصرف سو از ناشی های ۲۵یرگ

دادند.دستازراخودجانمخدرموادمصرفسوءاثربراستاندرنفر

این از افزود: مخدر۲۵وی مواد مصرف سو اثر بر شده فوت نفر۲۳نفر دو و مرد قبلزنفر سال مشابه مدت شدگان فوت که است حالی در این و بودند ۲۹ن

است.داشتهکاهشدرصد۱۳.۸گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتامسالماهههشتمدتدرمخدرموادمصرفسوازناشیهایگرمآماروبودندنفر
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راکردستانیهزار8ازبیشنزاع؛کرد؛قانونیپزشکیراهیراکردستانیهزار8ازبیشنزاع؛امسال؛آبانپایانتافروردیناولاز
کردقانونیپزشکیراهی

خب گزارش کلیرگزاربه اداره گزارش در قانونیُکردپرس، نزاعپزشکی کنندگان مراجعه کل از که است آمده امسال8کردستان و202هزارو6ماهه مرد 2نفر

بودند.نزنفر114هزارو2ومردنفر137هزارو6قبلسالماهه8نزاعکنندگانمراجعهکلازکهاستحالیدراینبودندنزنفر98هزارو

مخدرموادمصرفسوءبراثرنفر25گرم

دیگ بخش گزارشردر از قانونیی سالپزشکی ابتدای از مخدر مواد قربانیان آمار به در98کردستان است: شده اشاره ماه آبان پایان امسال8تا 25ماهه

به نسبت که دادند دست از را خود جان کردستان استان در مخدر مواد مصرف سوء اثر بر قبل29نفر سال مشابه مدت شدگان فوت کاهش13،8نفر درصد

.استداشته

از کل، اداره این اعالم اساس مخدردر25بر مواد مصرف شدگان فوت امسال8نفر و23ماهه دیگر2نفرمرد هرزنفر که است حالی در بودند،این فوت29ن نفر

بودند.مردقبلسالمشابهمدتشدگان

رانندگیحوادثشدگانفوتدرصدی14.8کاهش

گزارش در قانونیاما درپزشکی آن اساس بر که است شده ارائه توضیحاتی هم رانندگی حوادث شدگان فوت آمار درباره امسال8کردستان اثر248ماه بر نفر

شه برون راههای در رانندگی شهرحوادث درون ، بهری نسبت و دادند دست از را خود جان روستایی و کاهش291ی قبل سال مشابه مدت شدگان فوت نفر

است.داشتهدرصدی14،8

از گزارش این شدگان248براساس فوت امسال8نفر شه181ماهه برون های شه32یرنفردرجاده درون ورنفر بوده35ی روستایی های جاده در دیگر نفر

از همچنین شدگان248است. سالجا8نفرفوت اززنفر57نفرمردو191یرماه که است حالی در این بودند قبل291ن سال مشابه مدت شدگان 235نفرفوت

بودند.نزدیگرنفر56ونفرمرد

گرفتتعلققماستانبهایجادهتلفاتکاهشدریرکشونخسترتبه

راهدارمدی برونشهرکل راههای مجموع در گفت: قم استان ای جاده ونقل حمل و سالجاری نخست ماهه هفت طی روستایی، و سال(یری مشابه مدت با بیشت97درمقایسه ینر)
است.بودهقماستانبهمتعلقایجادهتلفاتکاهشمیزان

خب گزارش راهدارگزاربه کل اداره عمومی روابط از نقل به قم از فارس ازری مأخوذه آمار اساس بر گفت: جمالی ابوالفضل قم، استان ای جاده ونقل حمل و ی

سازمان سایت قانونیوب کشوپزشکی نخست رتبه متبوع، سازمان ترافیک و ایمنی دفتر توسط اعالمی ، استانرکشور به ای جاده تلفات کاهش امر در ی

گرفت.تعلققم

راهدارمدی سالهایرکل نخست ماهه هفت زمانی بازه ای مقایسه آمار به عنایت با کرد: اضافه فوق خبر درتکمیل قم استان ای جاده ونقل حمل و و97ی

.استبودهبرخورداردرصد15.6منفیرشدازقماستاندرایجادهتلفاتمیزان،98

تص درجمالی آمار به توجه با : کرد مصدومریح از اعم ) تلفات کاهش درامر قم استان ، آنها ای جاده تلفات میزان مقایسه و کشور استانهای دیگر از یافتی

است.بودهکاهشمیزانینربیشتشاهد)وفوتی
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طی که موضوع این عنوان با ادامه در سالجا7وی نخست سالرماهه مشابه مدت با درمقایسه ) منفی97ی رشد شاهد ای15.6) جاده تلفات درصدی

مدی دربحث امر مسئوالن آل ایده و آرمانی نقطه کرد: خاطرنشان بودهایم قم برونشهردراستان سفرهای میباشدریت حادثه بدون و ایمن سفر شعار تحقق ی،

بود.نخواهدپذیرامکانرانندگانترافیکیرفتارتغییروجمعیگاهیآفزایندهرشدوعمومیکترمشاباجزمهماینکه

78027پیام/انتهای

سبزشاخهامید،وتدبیرقمنیوز،نا،قمتابناک،آنالین،اتحادنیوز،صراطایسنا،دیگر:منابع

فتگرتعلققماستانبهایجادهتلفاتکاهشدریکشورنخسترتبهس:فار|خبرخبرادامهادامه
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