
سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۸/۱۱/۰۶۱۳۹۸/۱۱/۰۶
لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار



ستادیستادیاخباراخبار

CO۲گازبامسمومیتاثربرنفر204ازبیشباختنجان

۲استجهانیمیانگینابربر13انایردرتصادفاتجانباختگانقضائیه:قوهمعاون

انجمار۱

۳جادهایتصادفاتدرگمرسهگانهیشهیابیر

نیوزگجتآنالین،تتجاربرنا،۳

۱۳تولیدتوقفازپساربازدرایدپرجوالن

۱۶کشوردرجنینارهز80النهساسقط

استانیاستانیاخباراخبار

۱۷انمازندردرکارحوادثاثربرگرکار۷۱۸مصدومیتد:کراعالمانمازندرقانونیشکیپزکلمدیر

آنالینانایرمستقل،نیوز،استنادان،جمار۴

۱۷شدبرنجقرصممنوعیتخواستارانمازندراستاندار

۱۹انمازندرخانوادهوزنانسالمتهنگیفراجتماعیتخصصیگروهکار

انمیز۱

۲۱ان)(مازندرامسالماههنهدرکارازناشیحوادثدرنفر78گمرد:کراعالمانمازندراستانقانونیشکیپزکلمدیر

۲۲یافتایشافزصددر62غربیآذربایجاندریارآزکدکو

۲۲شرقیآذربایجاندرنز16گمردهپرپشت

۲۳شرقی)(آذربایجانانه!پیشگیرتوصیهچندماه/ُنهدرفقطنفر43فوت

۲۴(اصفهان)باشیداقبمراست،کمیندرهمخاموشقاتلسید،راهرازماسر



ستادیاخبار

استجهانیمیانگینبرابر13ایراندرتصادفاتجانباختگانقضائیه:قوهمعاون

تاکنون امسال و13ایرنا/ مهمت711هزار باختهاند، جان جادهای حوادث در توجهیرنفر بی غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، سرعت حوادث و سوانح این در عوامل ین

است.بودهایمنیکالهوکمربندازنکردناستفادهآلودگی،خوابوخستگیهمراه،تلفنباصحبت،جلوبه

تاکنون امسال گفت: رو پیش راهکارهای و ها چالش ترافیکی، سوانح بار کاهش سمینار این کار به آغاز آئین در ناجا راهور پلیس و13فرمانده نفر711هزار

مهمت ، باختهاند جان جادهای حوادث همراه،ردر تلفن با صحبت ، جلو به توجهی بی غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، سرعت حوادث و سوانح این در عوامل ین

های دغدغه عامل ترافیکی سوانح و ترافیک است.امروزه بوده ایمنی کاله و کمربند از نکردن استفاده آلودگی، خواب و ایمنیزخستگی حوزه در ویژه به یادی

اند.کردهتوجهآنبهکشورهاواستشدهدنیادر
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حدود و دهند می دست از را خود جان ترافیکی سوانح در نفر میلیون دهم سه و یک دنیا در ساله هر اینکه بیان با فر هادیان مجروح55سردار نفر میلیون

حدود سوانح، در شده کشته نفر هر ازای به داد: ادامه شوند، می مصدوم دا27و مجروح هررنفر و دست30یم از را خود جان تصادفات اثر بر نفر یک دقیقه،

دهد.می

جهانیمیانگینبرابر13ایراندرترافیکیسوانح

رییس و قضاییه قوه معاون مسجدی قانونیعباس بررسیپزشکی از گزارشی سمینار این در گفت:10کشور و داد ارایه ایران در ترافیکی حوادث متوفیان ساله

است.زنانازبیشترمرداندرترافیکیسوانحمیروگرمدهدمینشانآمارهاواستجهانیمیانگینبرابر13ایراندرترافیکیسوانح

جادهایتصادفاتدرگرمسهگانهیشهیابیر

عمدهترشه از یکی جادهای تصادفات ایرنا- وبختیارکرد- چهارمحال استان و کشور سطح در جانی صدمههای دلیلهای میرین در کارشناسان رو این از میشود محسوب ایرنازی گرد
کردند.عنوانیرساختهازبهبودویزفرهنگساراجادهایتصادفاتکاهشبرایمولفهینرمهمت

خودرو و راننده جاده، رانندگی تصادفات در۳در مواقع بیشتر که هستند تصادف مثلث مطضلع رانندگان تصادفات در اصلی مقصر عمومی، حراذهان

شود.تلقیتصادفاتمهمعواملازمیتواندنیزخودرووراههانبودناستانداردوناایمنکهحالیدرمیشوند

دادههای به توجه مبا بهداشت، جهانی جادهایرسازمان م۲۵گهای کل همچنینردرصد و کارشناسان نظر براساس و هستند جراحتها از ناشی گهای

استانداردسا استان، بززرانندگان به پرتردد محورهای خصوص به محورها این شدن تبدیل و استان مواصالتی محورهای و جادهها برایری مهم عامل گراه

است.رانندگیتصادفاتکاهش

اعالم قانونیبراساس سالجاکشور،پزشکی ابتدای کشورراز سطح در جادهای تصادفات در آبانماه پایان تا و۱۲ی در۵۲۷هزار آمار این که کردند، فوت نفر

پارسال مشابه و۱۲مدت بود۲۴۶هزار بختیانفر و چهارمحال استان در آمار همین سالجارو در قبل۱۶۹یری سال مشابه مدت در که است بوده نفر۱۹۶نفر

بود.شدهاعالم

مدت این در کشور کل رانندگی حوادث مصدمان سالجاتعداد و۲۵۶یردر بود۹۹۹هزار گذشتهنفر سال مشابه مدت در و۲۵۸که تعداد۸۳۷هزار و نفربود

است.بودهنفر۹۵۳وهزار۳۲قبلسالمشابهمدتدرونفر۱۵۲وهزار۳یربختیاوچهارمحالاستاندرمدتایندررانندگیتصادفاتمصدومان

هر ازای به دنیا در که است حالی در حدود۱۰این خودرو خودرو،نفر۹هزار تعداد این ازای به ایران در اما میشوند، آمار۳۷کشته این و میشوند کشته تن

میطلبد.راخودروهاایمنیسطحباالبردنوکشورراههایاصالحضرورتبر

بختیا و چهارمحال و۳یراستان که۷۳۲هزار دارد وجود راه بز۲۵۹کیلومتر میزان این اصلی،۷۶۱گراه،رکیلومتر راه و۲۹۱کیلومتر فرعی راه و۲کیلومتر هزار

است.روستاییراهکیلومتر۳۶۹

مهمت از یکی جادهای مسائلیرتصادفات خطرین به را رانندگان جان که خباست مهم مساله این براساس جمهورگزارمیاندازد، مری (ایرنا) اسالمی کزری

کرد.گزارربراجادهای"یرساختهایزتوسعهوترافیکیگرههایتصادفات،عمومی،نقلوحملآسیبهای"بررسیعنوانباگردیزمیکردرشه

می این مدیزدر ندیمی شهرام راه، پلیس رییس نوربخش سیدغالمعلی تخصصی مالکیرگرد حسین نقل، و حمل معاونکل ربیعی حمید ، نقل و حمل معاون

شهرسا و مدیزراه امانی احسان استانداری، فنی دفتر بابارکل علی ، اورژانس سازمان پایگاههای امور مدیر اسدی هوشیار کارشناسی، اجتماعیحبیبی معاونت

ع علی و شمس جمال انتظامی، نمایندگانزیزنیروی از (رانندی رانندگان صنفی ش)هانجمن استان رانندگان صنفی انجمن مدیره هیات رییس حبیبی کتر،علی
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داشتند.

میرش این در کنندگان وزکت جادهها و استان وضعیت به اشاره با تخصصی بختیاگرد و چهارمحال استان مواصالتی جادهرمحورهای انسان، داشتند، اظهار ی

دارند.تصادفاتدرخاصیسهمکدامهرکهاستجادهایتصادفاتعاملسهخودروو

فرهنگسا بر مسووالن و کارشناسان نازاین بر بیشتر نظارت صحیح، رانندگی آشکارساوی و رفع و خیز حادثه نقاط شناسایی راهها، توسعه نقل، و حمل یزگان

داشتند.تاکیدموردرانقاطاین

تران محورهای خصوص به راهها توسعه کارشناسان، و مدیران گفته فرهنگسازبه و بسته مدار دوربینهای افزایش خصوصزیت، در کودکی سنین از ی

کردند.عنوانتصادفاتکاهشراههایینرمهمتراباروعمومینقلوحملگانونایزنوساورانندگی

تصادفاتاصلیعلتناایمن،جادههای

بختیا و چهارمحال استان رانندگان صنفی انجمن اعضای از خودروریکی و انسانی عامل راه، اینکه به اشاره با گفت:۳ی است، رانندگی تصادفات مثلث ضلع

است.انسانیعاملتصادفاتعلتازدرصدیتنها

می این در است، استان سنگین خودروی رانندگان از و جادهای نقل و حمل حوزه در پیشکسوتان از یکی خود که شمس کازجمال تجربه اساس بر افزود: یرگرد

است.ارتباطیمحورهایوجادههانبودنایمنعلتبهرانندگیتصادفاتعمدهبخشکردم،کسبکه

گردنهها حادثهخیز، نقاط گفت: استان مواصالتی جادههای سختگذربودن و کوهستانی به اشاره با ووی، جادهها شیب ازو جادهها حاشیه در شانه نبود

میشود.ناایمنترجادههابارشوبارندگیبروزمحضبهکهاستبودنناایمندالیلینرمهمت

استان سابقه با و پیشکسوت راننده شهاین محور جمله از استان مواصالتی محورهای برخی داشت: بروجنراظهار محورهایکرد، از داران، به بن و لردگان به

مزتران در دیگر سوی از و است پرتردد و استان شهریت محور نیز استان شهرکز و شلمزار به سورشجانرکرد به شهکرد گردنهرو و فرخشهر به محورهایرکرد از خ

دارد.نیازیزبهساکاملصورتبهمسیرهااینهنوزامااستپرتردد

مهمت عنوان به محورها این در ناایمن دستاندازهای وجود همچنین و محورها این طول تمام نبودن چهارخطه به گفت:روی و کرد اشاره تصادفات عوامل ین

شود.خطهچهارویضرتعبایدشدنایمنتربرایجادههااین

گفت: و کرد اشاره نقل و حمل حوزه مشکالت و دالیل از یکی عنوان به استان جادههای برخی حاشیه در شانه نبود حادثهشمس، یک بروز صورت رانندگیدر

ندارد.وجودرانندگیحادثهبروزازفراربرایشانهایبشود،خودروهاشدنشاخبهشاخبهمنجرکه

هنگام در پیمانکاران برخی افزود: استان مواصالتی محورهای برخی در رانندگی و دهنده هشدار عالئم بودن ناکافی و نامناسب از انتقاد با فعالیتهایوی،

تصادفاتزراهسا بروز باعث امر این که نمیدهند انجام کامل شکل به را دهنده هشدار عالئم نصب یکزی یک نصب با میتوان که میشود جادهها در یادی

کرد.یرگیوجلرانندگیحوادثتصادفاتبروزازنزچشمکچراغیاهشداردهندهعالمت

نیست.رانندگیتصادفاتبازدارندهعاملرانندگییمهرجافزود:باالست،بسیاررانندگییمههایرجاینکهازانتقادباشمس،

فرهنگسا وی، گفته مهمتزبه نقش رانندگان برای رانندگی و راهنمایی قوانین و ایمنی نکات رعایت خصوص در اعمالیری تا دارد، تصادفات کاهش در

گیرد.قرارتوجهموردبایدمسالهاینکهرانندگییمههایرج

کرایهبار،وی، زمینه در مشکل جمله از مختلف مشکالت دلیل به رانندگان برخی اینکه به اشاره شدنرگیربابا تخلیه دیر جمله از دیگر مشکالت یا و نامناسب ی

شود.رسیدگیمسووالنسویازنیزقشراینمشکالترفعزمینهدربایدافزود:میشوند،نگرانیوبیاعصابدچارکاترگمدربار

کردند.توقفمهرانمرزدرصادراتیبارتخلیهبرایکهاستروزشبانه۸استانرانندگانازخودرودستگاه۳۰هماکنونگفت:استانرانندهاین

گم در رانندگان خواب این وی، گفته مشکالتربه زمینهساز رفاهی امکانات نبود دلیل به بزکات زمان در که میشود راننده خستگی و بروزریاد به منجر گشت

جادهایتصادفاتدرگمرسهگانهیشهیابیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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میشود.رانندگیتخلفاتبروزیاوتصادف

وضعیت تا کنند، سفر جادهها در کامیون با شده که هم یکبار جادهها وضعیت بررسی برای خواست کشور و استان مسووالن از سنگین خودروی راننده این

شوند.آشناجادههانامناسب

تصادفاتکاهشدرعامل۲آموزشویزفرهنگسا

وبختیا چهارمحال رانندگان صنفی انجمن مدیره هیات باررییس گفت: نمیشود، تصادف بروز باعث تنهایی به خاص عامل یک براینکه تاکید با نیز ی

داد.کاهشراتصادفاتمیتوانرانندگانآموزشهایبروزرسانیویزفرهنگسا

فرهنگسا و آموزش افزود: حبیبی یادگیزعلی آغاز و کودکی سنین از باید رانندگی و ترافیک حوزه در وری رانندگی صحیح فرهنگ تا شود شروع کودکان ی

شود.نهادینهافرادذهندرقوانینبهاحترام

فرهنگسا و آموزش بودن ناکافی و ناایمن جادههای وی، گفته نازبه بودن فرسوده همچنین رانندگان، بین تصادفاتوی بروز عوامل دیگر از نقل و حمل گان

جادهایست.

بیشت داشت: اظهار شهروی محور در استان در تردد ترانرین محور که میشود انجام لردگان به و بروجن مزکرد، به جنوب کاالهایریتی از و است کشور کز

میشود.ارسالبنادربهصادراتیکاالهاییزکرماستانهایازیاومنتقلکشورسراسربهامامبندرازصادراتیووارداتی

ایمنسا بر تاکید با برایزحبیبی، افزود: استان جادههای استانزایمنسای مواصالتی محورهای کردن چهارخطه یا و شانه احداث جادهها، آزادسای وزنیاز ی

میطلبد.رامردموهمجواراستانهایبامسووالنبیشترتعاملامراینکهاستاستانهایهمچنینومردمبامعارضاترفع

فرهنگسا در رسانهها نقش به زمستانزوی، فصل در گفت: و کرد تاکید آموزش و وی آموزش به نیاز رانندگی در زمستانی تجهیزات از استفاده بحث

دارد.یزفرهنگسا

رانندگانبرایاطالعرسانیسامانهیزراهانداوراههامشکالترفع

گفت: نیز فرخشهر رانندگان انجمن مشکالترییس دلیل به رانندگی حادثه ساختایک اجراییرفرهنگی، و بروزری باعث تنهای به عامل یک و میدهد خ

نیست.رانندگیحادثه

ع هنگامزیزعلی مشکالت خانوادگی، اقتصادی، مشکالت برخی افزود: است، انسانی عامل تصادفات علتهای از یکی اینکه بر تاکید یا جملهی از یرگیرباکار

میشود.رانندگیحوادثبروزباعثمواقعبرخیوگذاشتهتاثیررانندگانروحیهدرکهاستدالیلیازبارتخلیهو

نبود باعث معیشتی و اقتصادی مشکالت گفت: و کرد اشاره رانندگی تصادفات در پنهان علت یک به عنوان به اقتصادی مشکالت به کهرتموی، شده راننده کز

نیست.بیتاثیرعلتایندرنیزظالمانهیمهایرتح

راننده ایمنسااین اما شده، انجام راه حوزه در که مطلوبی فعالیتهای به توجه با داشت: استانداردسازاظهار احداثزی، و جادهها حی و برایرشانه یم

است.راهحوزهمشکالتینرمهمتازجادهها

از تعدادی نبودن آشنا حوزهوی، این در اطالعرسانی که دانست رانندگی حوادث بروز دالیل و مشکالت دیگر از را دهنده هشدار تابلوهای برخی با رانندگان

باشد.تصادفاتوتخلفاتکاهشبرایعاملیمیتواند

برزیزع میزراهاندای، آموزشی کانال این گفت: و کرد تاکید دهنده هشدار تابلوهای و جدید قوانین آموزش در استان رانندگان برای رسانی اطالع سامانه ی

شود.یزانداراهاستانیرراهداونقلوحملوراهپلیسیرهمکاباتواند

است.گراههاربزوآزادراههاحتیوجادههادرشهرهادروندرتصادفاتکاهشعواملازرانندگیفرهنگاصالحوی،گفتهبه

استشدهشناسایییروبختیاچهارمحالاستاندرخیزحادثهنقطه۴۹
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راهدارس بختیارپرست و چهارمحال جادهای نقل و حمل و شناساییری از گفت:۴۹ی، و داد خبر استان در حادثهخیز آشکارسانقطع نقاط این شدهزتمام ی

است.

به اشاره با ندیمی، استانشهرام در و۳اینکه گفت:۷۰۰هزار دارد، وجود جاده بز۲۶۰کیلومتر استان جادههای از اصلی،۸۱۶گراه،رکیلومتر راه ۲۹۰کیلومتر

است.یرشهدرونوشوسهراهمابقیوفرعیراهکیلومتر

که است استان راههای و جاده مشکالت از سختگذر گردنههای و استان مواصالتی محورهای بودن سختگذر وی، گفته ساالنهبه زمانبندی، برنامه براساس

شد.خواهدیزایمنسااستانخیزحادثهنقطه۱۰

هستند.گردنهوبرکناراستانراههایکیلومتر۷۰۰افزود:دارد،وجوداستاندرراهکیلومتر۷۳۲وهزار۳اینکهبهاشارهباوی،

آشکارسا استان حادثهخیز نقاط تمام هماکنون داشت: اظهار دستوزندیمی در نقاط این رفع ساالنه، اعتبارات براساس و شده راهداری اداره قراررکار استان ی

است.گرفته

راهدارس جادهایرپرست نقل و حمل و واستان،ی کرد اشاره جادهای نقل و حمل وظایف از یکی عنوان به استان محورهای در به راه پلیس پاسگاه احداث به

راهاندا برای راهزگفت: پلیس پاسگاه خرشهمحوری زمین سلیمان مسجد به طریدارکرد است، شده عملیاتری آینده سال اعتبار تامین صورت در و آماده ح

شد.خواهدآغازاجرایی

آغاز آن اجرایی عملیات مالی، سال پایان تا و شده تعیین اجرا پیمانکار و تامین اعتبار و زمین نیز لردگان به بروجن محور راه پلیس پاسگاه گفت: ندیمی

شد.خواهد

گردشگ موقعیت به اشاره با سالجاروی، در افزود: استان اجرایری راستانرط۲ی این در اقتصادمقاومتی گردشگح توسع راستای "ناغانردر محور در ی

است.شدهیفرتعارمند"سمتبه"جوزستانوایذه"به

راهدارس ورپرست حمل و بختیای و چهارمحال جادهای ترددرنقل ممنوعیت رفع جمله از راه مشکالت رفع و خیز حادثه نقاط رفع محورها این در گفت: ی

شد.خواهدرفعاتوبوس

ط در گفت: ایذهروی به ناغان محور طح این که شد خواهد داده اتوبوس تردد ،اجازه حادثهخیز نقاط رفع درربا تع۴قالبح ویفرقطعه پیمانکار۳شده

هستند.فعالیتمشغولحرطایندر

دارد.یکیزفیپیشرفتدرصد۸۵دوپالنبهناغانقطعهحرطایندرگفت:وکردعنوانیالرمیلیارد۷۵۰راحرطاینبهشدهدادهاختصاصاعتبارندیمی،

در دوم محور در داشت: اظهار گردشگوی قطبهای از یکی عنوان به ارمند به جوزستان راهی گردشگرسه استان دهیاری هری، دولتی اعتبارات و شدهزی ینه

است.

داد.خبرجادهیزساایمنبرایمحورایندریالرمیلیارد۱۵۰بربالغقراردادانعقادازوی

هموارومناسبراهتامین

راهدارس وبختیارپرست چهارمحال جادهای نقل و حمل و راهداری کل اداره اصلی وظیفه اینکه بر تاکید با وری، مدیی جادهای، نقل و جابجایرحمل یت

است.یرضروراستاایندرهموارومناسبراهیکتامینیترمدیافزود:است،مقصدتامبداازمسافروکاالبار،

داشت: اظهار مدیندیمی حوزه حاضرردر حال در کاال و بار حمل و۷یت باونا۵۵۱هزار ورگان و۱۶ی است فعالیت مشغول استان سطح در راننده ۵۵هزار

دارند.برعهدهرامسافروکاالبار،جابجاییترمدیکلادارهاینمجوزبایرمسافربکترش۵۰ویرباربکترش

است.فعالاستانراههایدرمتغییرپیامتابلو۴ی،رتصوینظارتدوربین۲۷تخلف،ثبتسامانه۳۴وشمارتردد۶۲،ویگفتهبه

تو سامانه یک فعالیت به حزوی، حال در تورین سامانه دومین گفت: و کرد اشاره استان در بهصورتزکت را خود فعالیت بزودی نیز آغاز۱۰۰ین درصدی
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کرد.خواهد

توندیمی سامانه داشت: حینزاظهار حال جلردر منظور به مجازرگیوکت بار افزایش از است،کامیونهای تردد حال در خودروهای کنتو غیرمجاز بار ورکه ل

میکند.رسانیاطالعپاسگاهینرنزدیکتبهوثبتراتخلفمواردسامانهاینزمانینرکمتدر

است.فعالاستانراههایدرسیاروثابتراهدارخانه۴۲ی،رراهدابامرتبطتجهیزاتوماشینآالتدستگاه۳۴۰وی،گفتهبه

ط اجرای راهداروی، اصلیترح از را زمستانی شن،ری تامین گفت: و کرد عنوان کل اداره این وظایف راهداراننمکین وظایف از زمستانی با مرتبط تجهیزات و

است.

تص قراروی مرتبط، کشیکهای بر عالوه سازمان، دستور براساس امسال کرد، راهداریح قرارگاه این در که است شده فعال نیز زمستانی استانری پهنهبندیگاه

تقسیمبندی هرو برای و م۲شده از معین نیروی یک استان تجهیزاترشهرستان تمام شهرستان، ادارات فعالیت که شده تعیین استان رصدوکز را امکانات

کنند.رفعراکاستیوایرادو

میکند.برقرارجادههادرآرامشوروانیسالمتیکراهدارانحضورافزود:جادههادربحرانمواقعدرراهدارانحضوراهمیتبهاشارهباندیمی،

است.مسافرانورانندگانبهرسانیامدادوجوابگویآمادهساعته۲۴استانراههاییترمدیکزرمدر۳۲۲۲۰۱۴۱تلفنو۱۴۱سامانهداشت:اظهارندیمی

فرهنگسا افزود: استان جادههای گذربودن سخت به اشاره با اززندیمی، استفاده همچنین و باران و برف بارش هنگام در خودروها تردد خصوص در ی

است.ضرورتیکزمستانیوتجیهزاتامکانات

گذشته سالهای در وی، گفته نمکبه و شن برای نمک تن خیکهزار استان جادههای در زمستانی سالجاریدارپاشی در میزان این اما میشد، بیشری به ی

است.نمکمیزاناینتنهزار۵کهکردهپیداافزایشنمکوشنتنهزار۳۰از

ط از که زمانی یا و بارندگی زمان در تا خواست رانندگان و مسافران از ضروروی غیر سفرهای از میشود، بارش اعالم رسانهها خودداریق تجهیزاتری یا و ی

باشند.داشتههمراهراشکنمهچراغخ،رزنجیرچشاملزمستانیکامل

راهدارس کل اداره بختیارپرست و چهارمحال جادهای نقل و حمل و باری خطراتی، افزایش و جادهها پاشی نمک به سطحزاشاره در افزود: محیطی یست

میشود.یبرتخپاشینمکدلیلبهآبروهاایندرصد۵ساالنهکهدارد،وجودآبرودستگاه۴۰۰وهزار۶استانجادههای

مهمت از یکی عنوان به بست بن از خروج و استان در راهها توسعه با توسعهروی، گفت: و کرد اشاره اجرا دست در برنامههای عاملیزین تنهایی به یرساختها

در بلکه نیست تصادفات کاهش داشتنبرای همراه و رانندگی در صبر و حوصله رعایت ، بارش زمان در ایمنی اصول رعایت مطمئنه، سرعت رعایت زمینه

شود.یزفرهنگسابایدکاملتجهیزات

کاهش و تصادفات آمار کاهش به اشاره با سالجا۱۵.۷وی در رانندگی تصادفات فوتی کاهشردرصدی افزود: انداز۱۰ی چشم و برنامهها از تصادفات درصدی

است.رانندگیحواثبامرتبطادارات

جادههای مسیر در شده نصب رانندگی و راهنمایی عالئم و تابلوها افزود: تابلوهاندیمی این که دارد همخوانی اروپایی و پیشرفته کشورهای تمام با کشور

باشد.مرزهاازجرخادریتزترانرانندگانهمچنینودرونمحورهایدررانندگانراهنمایوهدایتگرمیتواند

استفرسودهاستانجادهاینقلحملگانونا

راهدا و نقل و حمل کل اداره نقل و حمل وبختیارمعاون چهارمحال استان ناری گفت: سنوی و است فرسوده استان عمومی و بار نقل حمل فرسودگیگان

مینیبوسونا نا۱۵گان این سن متوسط اکنون هم و است دروسال و۲۸.۵استانگان فوتی آمار افزایش و رانندگی تصادف در عامل یک خود که است سال

است.شدگانزخمی

مالکی ناحسین اینکه به اشاره جملهوبا از بار عمرگان با کامیونها برخی و است فرسوده استان در نیز فعالیت۵۰تا۴۵کامیون استان جادهای در سال
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نشود.محققگانونایزنوساوتوسعهشده،باعثاعتبارکمبودویمهارتحگفت:دارند،

وی، گفته از۷۵به استان مواصالتی محورهای در تصادفات سواونادرصد خودروی تنهارگان و است نا۴ی از تصادفات است.ودرصد عمومی نقل و حمل گان

فرهنگسا و آموزش افزایش به وزمالکی کرد تاکید رانندگان تمام بین در رانندگی و راهنمایی قوانین رعایت خصوص در همهی بار و عمومی رانندگان گفت:

میکنند.کترشمختلفدورههایدرساله

وی،به مدگفته حداقل باید عمومی نقل و حمل وررانندگان باشند داشته دیپلم بازآمو۸ک کالسهای در همچنین بگذارند، را کالس شزدوره نیز کنند.ری کت

د برای بار و عمومی نقل و حمل رانندگان داشت: اظهار سالرمالکی از هوشمند کارت در۸۲یافت ساالنه اررم۴تاکنون استان سطح در کار طب یابیزکز

میدهد.کاهشراباشد،داشتهانسانیعاملکهرانندگیتصادفاتامراینکهمیشوندسالمت

ط اجرای از هماکنونروی، گفت: و کرد اشاره استان در عمومی مسافر و بار حمل خودروهای فنی معاینه مرم۲ح در خودرو سالمت فنی معاینه استانرکز کز

است.فعال

رانندگیمالکی، تصادفات دالیل از یکی اینکه بر تاکید منبودبا یک سال پایان تا افزود: خودروهاست، عمومیرسالمت نقل و حمل و بار خودروی سالمت کز

شد.خواهدیزراهاندااستاندردیگر

ط اجرای به ایمنساروی، توزح و سواران موتورسیکلت آموزش همچنین و راهها حاشیه مدارس همچنینزی و قشر این به رنگ شب برچسب و رایگان کاله یع

کرد.اشارهتصادفاتکاهشمنظوربهیزکشاورادواتبرایایمنیاصولرعایتخصوصدرکشاورزانآموزش

میشود.جابجااستانمحورهایدرمسافرهزار۵۰۰ومیلیون۴کاالوتنمیلیون۴کاالحوزهدرساالنهوی،گفتهبه

تصادفاتکاهشعاملحادثهخیزنقاطرفع

شهرسا و راه کل اداره راههای توسعه و ساخت بختیازمعاون و چهارمحال راههایری توسعه گفت: استان جادههای بودن سختگذر وضعیت به اشاره با نیز ی،

است.افتادهاتفاقحوزهایندرخوبیتحولاخیرسالچنددرکهاستکلادارهاینبرنامههایینرمهمتازچهارخطههااحداثواصلی

اجرای هماکنون افزود: ربیعی و۱۲۰حمید خطه چهار تونل۹کیلومتر بهرهبرداکیلومتر با که اجراست دست در استان محورهای طردر این از تحولری حها،

افتاد.خواهداتفاقنقلوحملبحثدرخوبی

محور چهارخطه به بهرشهوی، بروجن ترانکرد، محورهای از یکی عنوان به طزلردگان این اجرای گفت: و کرد اشاره استان حادثه پر و سالریتی چند از ح

دارد.یکیزفیپیشرفتدرصد۹۰ازبیشواستشدهآغازگذشته

است.شدهینهزهیالرمیلیارد۵۰ویکهزارازبیشکنونتاحرطایناجرایبرایایرنا،گزارشبه

ط این اجرای عملیات اینکه بر تاکید با مهمترربیعی، و شده انجام عمده بخش در طرح اجرای مشکل افزود:حرین است، معارض رفع و اراضی نبودتملک

است.حرطاینمشکالتاززمین،یرواگذامنظوربهخزانهاسنادیافتردبرایمردمنرفتنیربارزواعتبار

اجرایی عملیات هماکنون وی، گفته ط۲۰به این از باقیماندهرکیلومتر آیندهح سال تا میشود، پیشبینی کاکه حوزه در که قسمتها شراین کتری

شود.رفعاست،ساخت

محور به بهرشهوی، نیز شلمزار به طکرد این اول قطعه اجرای برای گفت: و کرد اشاره تردد پر و خیز حادثه محور از یکی بهحرعنوان خوزستان راهی سه از

میشود.انتخابآیندهماهتاپیمانکارواستیرگزاربحالدرمناقصهشمسآباد

برای وی، گفته تملکبه است فعال پیمانکار دوم خواهدقطعه کار به مشغول زمستان فصل از بعد پیمانکار و شده حل بود، اجرای موانع از یکی که اراضی

شد.

تران محورهای از یکی عنوان به داران به بن محور به کزوی، و شریت طریدور اجرای برای گفت: و کرد اشاره کشور غرب به دررق محور این چهارخطه ۲ح
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فعالیتقطعه ط۱۳هستیم،مشغول این شدن اجرایی با که است احداث دردست چهارخطه سمترکیلومتر به کشور به غرب سمت از ترافیکی بار تمام ح

م توزکراستانهای زمینه بست بن از استان خروج بر عالوه امر این که میشود، هدایت مسیر این از گردشگری و افزایشریستی را استان اقتصادی توسعه و ی

میدهد.

توسعه و ساخت راهدامعاون کل اداره وبختیارراههای چهارمحال استان اجرایی،ری عملیات آغاز شهاز شمالی اجرایرکمربندی برای گفت: و داد خبر نیز کرد

است.شدهآزادکیلومتر۶طولبهمحورکلحرطاین

ط اجرای به محورروی، توسعه بهح کناباباحیدر و دشتک به فارسان و چلگرد به جونقان محور ، اجرایرچلگرد عملیات آغاز گفت: و کرد اشاره سامان ۴گذر

اجراست.دستدرنیزدارند،راترافیکیبارینربیشتکهمحورهایدرمهمپروژه

ط وی، گفته شمالربه کمربندی شهح به بربروجن حال در که طرگزارکرد است، مناقصه تاری بلداجی راهی سه ،وگلح مناقصه دست در راهیگرد سه

است.مناقصهدستدرنخستکیلومتر۸کهحادثهپروپرترددنقطهیکعنوانبهحرقپلبهگوشکی

ط اجرای به بزروی، تحول یک عنوان به راهآهن طرح این گفت: و کرد اشاره نقل و حمل حوزه در ازرگ ط۲ح اجرای برای و شده فعال گذشته ۴حرسال

است.شدهیفرتعقطعه

در داشت: اظهار کارهایربیعی دوم قطعه در و است فعالیت مشغول پیمانکار اول قطعهزیرسازقطعه و شده انتخاب پیمانکار سوم قطعه برای و شده انجام ی

هستیم.پیمانکارانتخابومناقصهیرگزاربحالدراست،کردرشههاشمقمربنیمیدانایستگاهتاکهچهارم

ط این اجرای برای امسال وی، گفته نیزمیلیارد۱۱۰حربه آینده سال و شد داده اختصاص اعتبار بحث۲۵۰تومان برای بودجه قاون در تومان راهمیلیارد

است.شدهپیشبینیآهن

نگهدا بحث اهمیت به اشاره با افزود:روی جادهها از راهسارط۳ی مادهزح اساس بر گذارنگهدا۵۶ی رمایه وس راههاری اجرایی که اجراست دست در

اجراست.دستدرایذهبهلردگانشهرضا،همچنینوینشهررزبهکردرشهراهآزادخوزستان،وکردرشهبهاصفهانیرسراسآهنراهحرط

است.کمرنگداخلیسرمایهگذارانوخارجیکشورهایسویازهاحرطایناجرایازاستقبالیمها،رتحواقتصادیشرایطبهتوجهباداشت:اظهارربیعی

استکمرنگایمنرانندگیبراییزفرهنگسا

بختیارییس و چهارمحال راه میرپلیس این در نیز کاهشگرد،زی اهمیت به اشاره محورهای۱۰با سطح در یکسال طول در رانندگی تصادفات درصدی

فرهنگسا گفت: پرورشزمواصالتی، و آموزش جدی ورود و ایمن رانندگی خصوص در رسانههای قوانینو رعایت همچنین و ایمن رانندگی خصوص در

است.ضرورتیکرانندگیوراهنمایی

سالجا در انتظامی نیروی اولویت افزود: نوربخش غالمعلی سید اسالمیرسرهنگ انقالب تراز "پلیس شعار تحقق در ووی انسانی تلفات و تصادفات کاهش

است.فعالراهپلیسگاهرقرا۶هماکنوناستاندرراستاایندراست"،ترافیکیانضباطونظمارتقاء

ارائه به ناوی، رانندگان به ترافیک فرهنگ عمومیوآموزش گفت:گان و کرد اشاره اجرا دست در برنامههای از یکی عنوان به مسافر و نابار مسافربودر یرگان

یم.ردابرعهدهراکتهارشمدیرانورانندگانی،رراهداعواملآموزش

قضایی، مسووالن تعامل با داشت: اظهار ازنوربخش نیز الکلی مشروبات مخدرو مواد به اعتیاد ناتست رانندگانورانندگان که میشود گرفته عمومی گان

میشوند.معرفیدادگاهبهوتوقیفروز۲۰مدتبهنیزخودروهاواخذآنهاکرمداکنند،مخالفتتستاینگرفتنباکهرانندگانیهمچنینومتخلف

استان جادههای عمده اینکه بر تاکید با استان، راه پلیس سختگذررییس و است،۲وکوهستانی کمرنگطرفه استان سطح در آزادراه و چهارخطه محور

تران مسیر در استان این افزود: مزاست، به جنوب شریت همچنین و مرکز به ترانرق حوزه در حیاتی استانهای از یکی و دارد قرار کشور اینزکز که است یت

شود.انجامیربیشتتالشراههایتوسعهدرمیطلبدامر
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در وی، گفته جادههایبه زمستان مشکالتفصل با استان به خروج و ورود مسیرهای بهعنوان لردگان شهرستان و کوهرنگ،اردل ارتباطی مواجهزمحور یادی

میافتد.اتفاقمحورهادرایننیزتصادفاتینربیشتومیشوند

شه و یاسوج محور گوشنگی گردنه مسیرهای افزود: نوربخش همکارانررهنگ اوصاف این با که مسیرهاست این تردد عمده تردد آمار برابر خوزستان به کرد

دارند.خوبیکاریرراهداعواملو

ط از راه پلیس ماموران داشت: اظهار فرماندهرنوربخش و ناجا راهور فعالیتیق تصادفات کاهش حوزه در تا دارند حضور خیز حادثه نقاط در حضور با پاسگاه

کنند.

اینکه بر تاکید با گذشته۴۹وی سال از افزود: است، شده شناسایی استان در خیز حادثه تاکنون۲۷نقطه و دارد قرار اولویت در کوتاه۱۰نقطه صورت به نقطه

است.شدهنقصرفعمدت

شود.انجامیربیشتتالشاستانراههایشدنایمنبرایبایدواستمختلففصلهایدرپذیرگردشگراستانهایازیکیاستاناینوی،گفتهبه

از محور این راه پلیس گفت: و کرد اشاره مسجدسلیمان به کوهرنگ راه پلیس پاسگاه ساخت به پاسگاه۳وی نبود دلیل به اما است، شده فعال گذشته سال

هستند.فعالیتمشغولیرکالنتمحلدرراهپلیسماموران

نانوربخش، رانندگان استراحت زمان خصوص زمانودر گفت: و کرد تاکید عمومی نقل و حمل عمومیگان رانندگان برای مسیرهای۹رانندگی برای ساعت

کرد.یرگیوجلرانندهآلودگیخوابوخستگیاززماناینرعایتبامیتوانکهاست،طوالنی

بختیا و چهارمحال استان راه پلیس درررییس گفت: بیشت۱۰ی امسال بارماهه جلو به بیتوجه دلیل به استان مواصالتی محورهای در تصادفات علت ۳۱ین

است.بودهدرصد۲۹باغیرمجازسرعتوتصادفاتدرصد

شه لردگان، به بروجن مسیرهای وی، گفته شهربه و شلمزار به گردنهرکرد به بیشترکرد که هستند محورهای عنوان به نیز اینرخ در را تصادفات تعداد آمار ین

داشتند.مدت

استدقیقه۹جادهایدرحوادثاورژانسحضورزمان

مدی پایگاههای امور فورمدیر و حوادث بختیاریت و چهارمحال پزشکی میریتهای این در نیز فعالیتباگرد،زی به شه۵۱اشاره اورژانسرپایگاه جادهای و ی

است.ثانیه۱۸ودقیقه۹استانجادهایحوادثدراورژانسحضورزمانگفت:استانسطحدر

اورژانس حضور میانگین افزود: اسدی شهرهوشیار در جادههادقیقه۸کشور در۱۴و میانگین این که است، وبختیادقیقه شهرهارچهارمحال در دقیقه۵.۳۹ی

است.ثانیه۱۸ودقیه۹جادههادرو

استان در داشت: اظهار شه۱۷وی ورپایگاه جادهای۳۴ی درپایگاه گذشته سال در بالگرد سقوط دلیل به استان هوایی امداد پایگاه که است، فعال

است.شدهحذفاستاندرامدادرسانیچرخهازمادرباردار،بهامدادرسانیهنگام

استان، موقعیت و وضعیت به اشاره با ضرواسدی، یک را هوایی امداد شدن دانسترفعال بای گفت: تحو به بارتوجه استان به بالگرد اختصاص یمها،

است.شدهمواجهمشکل

فعالیت به فو۳۰۰اسدی، کارشناس استانرنیروی در گفت: و کرد اشاره استان اورژانس در عملیاتی و پزشکی این۵۱یتهای اما دارد وجود فعال آمبوالنس

است.آمبوالنسیربیشتتعدادنیازمنداستان

هماکنون وی، گفته استانبه پشتیبان آمبوالنسهای میانگینتعداد استانرکشواز در و است باالتر دارد،۲۰ی وجود هرپایگاه ازای به یک۳که فعال پگاه

است.فعالپشتیبانپایگاه

با آمبوالنس اتوبوس دستگاه یک فعالیت به سال۱۳وی، از فعال در۹۲تخت باید جادهای پایگاههای گفت: و داد خبر استان در جادهرکیلومت۴۰تاکنون ی
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است.شدهاحداثاصلیجادههاییرکیلومت۲۲دراستاندرپایگاههااینشوداحداث

است.شدهانجام۱۱۵اورژانستکنسینهایتوسطیترمامو۲۶۰وهزار۳۹تاکنونامسالویترماموهزار۴۲ازبیشپارسالداشت:اظهاراسدی

و بودن سختگذر به اشاره با طوروی، به ماهانه گفت: استان، جادههای سطح در نامناسب سرعتکاههای وجود همچنین و جادهها بودن کوهستانی

دارد.وجودامراینبرایمصدومانسویازاعتراض۳تا۲میانگین

نا عمر داشت: اظهار استانواسدی آمبوالنس خودروهای۱۰یرزگان به ساخت نطر از آمبوالنسهای این اینکه دلیل به و است وسال هستند معروف خشک

میشود.مصدومانوبیماراننارضاییامراینکهمیشوندمشکلدچارکاههاسرعتودستاندازهادرشدهاند،ساختههمواربدونوصافجادههایبرای

میکندحذفراتصادفاتازعاملیکفقطدومباندهایافزایش

استاندارمدی فنی دفتر وبختیارکل چهارمحال چهارباندههاری افزایش همچنین و راههای توسعه به اشاره با وی، توسعه گفت: گذشته سال چند در استان در

هستند.تصادفبرایعاملیخودمواقعبرخیدرومیکندکمراتصادفاتازعاملیکفقطدومباندهایافزایش

توسعه با همزمان باید و است تصادفات دیگر عامل امر این که میکند پیدا افزایش رانندگان سرعت چهارخطهها، ایجاد با افزود: بابادی امانی احسان

کنیم.نهاینهجامعهدرنیزرارانندگیفرهنگراهها

دروی اینکه بر تاکید گردشگ۲با توسعه و بست بن از استان خروج گذشته استانیردهه در امر این گفت: است، بوده استان مردم آرزوی راهها توسعه و

نبود درست استان توسعه به وقت مسووالن نگاه دلیل به اما است شده بهمحقق راهها توسعه است، بوده تبلیغاتی راهکار یک عنوان به راهها توسعه یا و

است.نشدهانجامدرستی

در داشت: اظهار است،۱۲امانی شده تظیم و تهیه استان راههای توسعه سند گذشته سندسال این براساس ازرک۶که استان خروج برای اصلی بستیدور بن

راستاست.ایندرفرودگاهیویلیرراههاتوسعهچهارخطه،احداثوشدتهیه

نقل و حمل بحث هماکنون وی، گفته نبودربه دلیل به دلیلزیلی به هوایی نقل و حمل و بیتوجهیمحدودیتهایرساختها مورد مردم اقتصادی مسایل و

است.گرفتهقرار

از کمتر به چهارخطه راههای طول استان در یازدهم دولت قبل افزود: احداث۳۰امانی امید و تدبیر دولت در که میرسید، آغاز۲۲۰کیلومتر چهارخطه کیلومتر

اجراست.دستدریاوشد

بود.مواجهمختلفمشکالتبامهمحرطاینساختدریعرگفت:تس،استشدهآغازپیشسال۶ازلردگانبهکردرشهچهارخطهاینکهبرتاکیدباوی

خودروهاست.بحثدرصد۱۰وجادهدرصد۲۰انسانی،عاملباجادهایتصادفاتدرصد۷۰گفت:یروبختیاچهارمحالیراستاندافنیدفترکلرمدی

جادهها توسعه به وشهرساامانی، راه کل اداره گفت: کردو ادارهزتاکید این برنامه به تا کرده پیدا ورود استان جادههای تمام در گذشته سال چند در استان ی

شود.متصلهمدیگربهیلیرخطبانیزاستانهامراکزشوند،چهارخطهشهرستانمراکزتمامکه

بختیا و چهارمحال استان ، وی گفته است،ربه کشور سطح در جادهها تعداد شلوغی دلیل به کشور استان دومین سیاسیکای برخی اینرکه ایجاد باعث ی

است.شدهجادهتعددجادهها

داخل۴۲هماکنونافزود:وی از مواصالتی جاده که دارد وحود استان در مصوب استان۲۴شهر آمارشهر براساس و میکند استان۶۰عبور جادههای درصد

شود.انجامیزایمنساشهرهااینخروجیوورودیمبادیدرمیطلبدامراینکهمیکند،عبورشهرهادروناز

واگذاامانی، برخی غیرقانونیربه و نامتعارف مرحیهای در خصوص به گذشته سالهای در جادهها استریم شده باعث امر این گفت: و کرد اشاره استان کز

شود.مواجهمشکلباجادهیمرحتوسعهیاوجادهتوسعهکه

م در داشت: اظهار درروی استان شهکز گردنهرجاده به حرکرد عمقرخ، تا راهها جادهای۱۰۰یم توسعه میشود، باعث امر این و شده واگذار ملی زمینهای متر
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شود.مواجهمشکلبا

گفت:امانی، و کرد تاکید استان در نظارتی دوربینهای توسعه تعداد۳۴به این از که دارد، وجود استان محورهای در نظارتی و۱۸دوربین فعال دوربین

نیستند.فعالدیدگیآسیبویبرتخدلیلبهمابقی

راهدا حوزه اولویتهای از شهرها در خودرو فنی معاینه مراکز کیفی و کمی توسعه و کنترلی و نظارتی دوربینهای به استان محورهای تجهیز و توسعه یروی،

.کردعنوانشهرهادرونوحملو

محیط استاندارهای براساس باید خودور فنی معاینه مراکز این فعالیت اینکه بر تاکید با راهاندازامانی، با افزود: باشد، سویزیست از مجهز سامانه یک ی

کرد.اعمالیمهرجفنیمعاینهفاقدخودروهایبرایمیتوانراهپلیس

وی، گفته وبه آموزش بودن وزفرهنگساناکافی ترافیک حوزه آموزشهای باید که است ضعفت یک تصادفات کاهش خصوص در رسانهها سوی از ی

باشد.داشتهادامهمستمرطوربهوشروعمدارسازایمنرانندگی

ترافیکفرهنگارتقاءجهتدرگامیهمگانیآموزش

انتظامیکارشناس نیروی اجتماعی بختیامعاونت و گفت:رچهارمحال نیز بای انتظامی و۲نیروی دارد فعالیت ترافیک حوزه در ایجابی و سلبی رویکرد

است.جامعهبههمگانیآموزشارائهترافیکحوزهدرانتظامینیرویاصلیاولویت

است.کردهشروعمدارسورسانههاظرفیتازآموزشارائهویزفرهنگسابرایانتظامینیرویافزود:حبیبیعلیباباسرهنگ

بیما از بعد وی، گفته بیماربه و سرطان مری عامل سومین تصادفات قلبی، فرهنگساری با کهمیتوان هستند جهان در میر و راهنماییزگ قوانین رعایت و ی

داد.کاهشرامیزاناینرانندگیو

استبینظیریزفرهنگسادررسانههانقش

خب جمهورگزاررییس مری اسالمی(ایرنا) بختیاری و چهارمحال مرکز و تصادفات آمار بودن باال به اشاره با تعدادری، شدن زخمی همچنین و میر و اززگ یادی

دارند.یرگذارتاثینقشرانندگیوراهنماییجدیدقوانینآموزشارائهوترافیکحوزهدریزفرهنگسادررسانههاافزود:رانندگیحوادثدرهموطنان

و رسانی اطالع هدف با ایرنا و است رسانه هر موفقیت شاخصههای از رسانه بودن مردمی افزود: جوادیزاده حسن خصوصزگاهساآسید به و مردم ی

میپردازد.مردمخواستههایومشکالتبررسیبهمسووالن

جهانی، مساله و مشکل یک تصادفات بحث وی، گفته دربه که است اجتماعی و شدهملی تبدیل بحران به و گرفته قرا اجتماعی مساله یک عنوان به ما کشور

است.

برداشت.گامآنکاهشراستایدرتابتوانشودشناساییبررسیراآنوقوععللکهمیشودحلزمانیبحراناینداشت:اظهاروی

مط فنی جادهو انسانی، عامل جمله از متعدد عوامل رانندگی تصادفات در وی، گفته مهمتربه کارشناسان نظات اعلم براسا که است عاملرح و مشکل ین

است.انسانیعاملتصادفات

جماراندیگر:منابع
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تولیدتوقفازپسبازاردرپرایدجوالن

از پس کشور در پراید تولید خبرسا24خط ایران در همچنان خودرو این اما شد، متوقف نزدیکزسال به آن قیمت روزها این و کند می سلیمانی60ی جواد است. رسیده تومان میلیون
شد.خواهدمتوقفنیز131پرایدو111پرایدتولیدنیزآیندهماهچنددرووشدهمتوقف132پرایدتولیدکهکردهاعالمنیزسایپایزخودروساگروهمدیرعامل

تا پراید قیمت خبر، این اعالم از پس ،حال صبحانه گزارش پیشرفته60به کشورهای در که اینجاست توجه جالب نکته است. کرده پیدا افزایش تومان میلیون

از بیش تولید خط خودروسا10یک این مدیران پراید، تولید توقف با حال بود. نخواهد فعال جایگزسال که گویند می خودروزی این برای تیبا جز به خاصی ین

ظاهرندا تغییر کمی با پراید احتماال که گوید می اینباره در خودرو صنعت کارشناس زاوه فربد شد،ریم. خواهد بازار وارد جدید اسم با و خزی قدرت یدریرا

خزبخش به قادر و بوده پایین مردم از مریداریادی بانک نیز راستا همین در بود. نخواهند دیگر خودروی حدودزکری که کرده اعالم بدون51ی مردم درصد

جادهایتصادفاتدرگمرسهگانهیشهیابیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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خ عهده از حتی و بوده همانرخودرو واقع در بوده، جنوبی کره محصول شود می گفته که تصورات خالف بر پراید آیند.خودروی نمی بر نیز پراید خودروی ید

آم121مزدا بازار به فستیوا فورد نام با مدتی از پس و رسید تولید به ژاپن در ابتدا که مزداراست همان یا فستیوا فورد کرد. پیدا راه شمالی سال121یکای در

آم1986 تردر ناامن عنوان به آمریکا خودروی سالرین در گرفت. لقب به١٩٨٧یکا جنوبی کره ترتیب این به و رسید موتورز کیا به خودرو این تولید میالدی،

شد تبدیل آن جدید دهه.مقصد اوایل سال٧٠در در خودرو این تولید کرد. ایران راهی را پراید موتورز کیا٢٠٠٠کیا و رسید پایان به جنوبی کره در میالدی

سالر در و گرفت را آن جای ش٢٠٠١یو این تا شد فروخته سایپا به رسمی صورت به محصول این لیسانس خودروسارمیالدی، اززکت بیش مدت به ایرانی، ی

بود.یرتمتفاوتوترموفقبسیارخودرویپراید،بهنسبتوشدایرانبازارواردهمیورکیاکهاینجاستجالببدهد.ادامهخودرواینتولیدبهدههدو

رسیدتولیدبهایراندرپرایدمدل7

خودروسا در و کشور در پراید سالزتولید در سایپا ش1372ی این و شد آغاز رسمی صورت قطعهربه حمایت با و فنی سازان قطعه از ای زنجیره ایجاد با کت

سایپا صبا، نسیم، های نام با را خودرو این توانست خصوصی سایپا132سازان سایپا131، سایپا111، سایپا141، گذشته151و سالهای در کند. عرضه بازار به

انتقادات سالزهمواره اواخر در شد باعث همین و بوده وارد پراید کیفیت و ایمنی به قدیمیرش١٣٨٩یادی پلتفرم پایه بر را خود محصوالت تولید سایپا، کت

Xسایپا١٠٠ های نام با محصوالت ترتیب همین به آورد. خود تولید خط سایپا111به سایپا131، سایپا132، بازار141، وارد

نیامد.وجودبههاآندریرتغییایمنینظرازهمچناناماکنند،برطرفراقبلیفرمپلتمشکالتبتوانندتاشدند

شد؟گرمارابهپرایدچرا

دهه سازمان90اوایل رئیس رسید. خود اوج به پراید ناامنی و فنی مشکالت از انتقادات کشور قانونیدر سالپزشکی عنوان92در به را پراید کوردرخودروی

آمار، این اساس بر کرد. اعالم خود شرنشینان شدن کشته در نقلیه وسایل و2دار از454هزار خودرو این با رانندگی تصادفات در را خود جان سال این در نفر

و دادند رانندگی13.6دست و راهنمایی پلیس توسط طرحی بود قرار زمانی دوره یک در کرد. پیدا اختصاص پراید خودروی به فوت به منجر تصادفات درصد

شه درون جادههای در تردد اجازه تنها پراید خودروی آن، براساس که شود شهراجرا برون معابر در نتواند و باشد داشته را اماری بگیرد، قرار استفاده مورد ی

ط این اجرای میکنند، استفاده خودرو این از مردم از توجهی قابل تعداد اینکه به توجه بسیاربا نارضایتیهای ازرح دلیل همین به و میآورد وجود به را ی

کرد.معرفیداخلیخودروهایینرتکیفیتبیعنوانبهرا405پژووامویامپراید،خودروهایاستانداردسازمانهمچنینشد.نظرصرفآناجرای

م ارابه تولید حال در واقع در ها آن و دارند سهم کشور ای جاده تصادفات در خودروسازان که کرد اعالم پیش ماه چند نیز ناجا راهور پلیس هستند.ررئیس گ

شود.دادهکشوردرپرایدبهتردداجازهنبایدگفتوبردنامپرایدازوضوحبهخودهایصحبتادامهدرفرهادیانسردار

تصادفدارکوردرپراید

زمانی بازه رانندگی سوانح در که میدهد نشان رانندگی و راهنمایی پلیس سوی از شده اعالم آمار اینها، بر دی١٠عالوه پایان تا فروردین 79.5در97ماهه

سوا خودروهای سوانح درردرصد که داشتند نقش شخصی و٢٨,٥ی پراید شه26درصد برون بخش در حوادث این اند. داشته نقش پژو مجموعردرصد در ی

نوروز10890 رانندگی سوانح از پلیس آمار همچنین اند. باخته جان داشته23و٩٨25نفر نقش حوادث درصد

ستاد مدیرعامل امسال تابستان است. داشته مشکالتی هم فنی معاینه بحث در کرده، ایفا را پررنگی نقش ای جاده تصادفات در اینکه بر عالوه پراید اند.

ظاهزکرم مباحث و فرمان انحراف ترمز، تست مثل امنیتی بحثهای در پراید کرد اعالم تهران خودروهای فنی معاینه وری فرمان کمک الستیک، مانند ی

است.داشتهپررنگینقشخودرواینتولیدتوقفرویهممسائلاینظاهراکهداشتهرامشکالتینربیشتچراغ

جدیداسمباپرایدتولید

است بعید باشد، بسته خودرو صنعت روی به کشور درهای و نباشد رقابتی بازار که زمانی تا گفت: پراید تولید توقف درباره خودرو صنعت کارشناس زاوه فربد

کند.خداحافظیآنباایرانبازاروشودتولیدتوقفپرایدخودروی

تولیدتوقفازپساربازدرایدپرجوالنآنالین:صبحانه|خبرخبرادامهادامه
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باید است. شده بازار روانه جدید اسمی با خودرو، این در تغییراتی اعمال با بار هر اما شود، متوقف خواهد می پراید تولید که شده اعالم بارها داد: ادامه وی

ت ارزان عنوان به پراید که مشترگفت همچنان کشور خودرو خرین قدرت به توجه با و دارد سمتری به اقبال هنوز دیگر، محصوالت بودن گران و مردم ید

است.باالیریدارخبرایپراید

تص ادامه در جایگرزاوه عنوان به را تیبا خودروی مسئوالن کرد: کهزیح است حالی در این و اند کرده معرفی پراید تا10ین احتماال و گذرد می تیبا تولید از سال

خودروی10 تولید بر تاکید همچنان خودرو تولید گذاران سیاست اگر بنابراین بود. خواهد ما مهمان نیز آینده دال5سال عرضهرهزار توقع توان نمی دارند، ی

کردند. می بازار روانه و تولید را محصول این خود باالی توانایی به توجه با ها چینی بود پذیر امکان کار این اگر داشت. را بازار به کیفیت با خودروی یک

باشد.پرایدخودبهنسبتیرتکیفیتبامحصولپرایدینزجایگخودرویاستبعیدبنابراین

نیوزگجتآنالین،تجارتبرنا،دیگر:منابع
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استانیاخبار

مازندراندرکارحوادثبراثرگررکا۷۱۸مصدومیتکرد:اعالممازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستاندرکارحوادثبراثریرجاسالنفر۷۱۸مصدومیتونفر۷۸گرمازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی-یرسا

در داشت: اظهار مهر خبرنگار با گفتگو در عباسی جا۹علی سال مدت۷۸یرماهه با مقایسه در که دادند دست از را خود جان استان در کار حوادث اثر بر نفر

قبل سال سا۱۳مشابه شهرستان و است داشته رشد باردرصد با۱۳ی آمل با۱۱مورد، نور بیشت۹و کدامرمورد هر بهشهر و محمودآباد تنکابن، شهرهای و ین

داشتند.راکارحوادثازناشیگرممواردینرکمتمورد۲با

تص مروی دالیل عمده کرد: باریح بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ب۳۲گ بارنفر، گرفتگی با۱۷ق سخت جسم و سایر۱۵مورد و سوختگی ،

با کدام هر با۷موارد با مرداد ماه و دادند قرار بعدی رتبه در بیشت۱۳مورد بارمورد فروردین و کمت۴ین ورمورد اند داده اختصاص خود به را فوتی آمار ین

داشتند.راآمارینرکمتفوتییکباسالازکمتروفوتیینربیشتنفر۲۲باسال۴۰تا۲۱سنین

اینکه بیان با گفت:۶۳عباسی هستند مجرد مابقی و متأهل در۵نفر کار حوادث شدگان فوت از جا۹نفر سال وبررماه هستند ایرانی غیر ملیت دارای ی

مراکز آمار قانونیاساس مراکز۷۱۸استانپزشکی به کار حوادث از ناشی مصدوم قانونینفر کهپزشکی کردند مراجعه مابقی۶۷۷استان و مرد هستندزنفر ن

داشت.افزایشدرصد۳قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکه

بیشت اینکه به اشاره با مازندران استان قضائی شورای داشتنرعضو انسانها، جان به نهادن ارزش گفت: میباشد ساختمان بخش در کار از ناشی حوادث ین

مهمت از را افتاده اتفاق که حوادثی از عبرت و رسانی اطالع نظام ایجاد و آموزش مربوطه، قوانین و استانداردها رعایت کار، در ایمنی درربرنامه راهکارها ین

دانست.کارازناشیحوادثکاهشراستای

شدبرنجقرصممنوعیتخواستارمازندراناستاندار

مهمترسا عنوان به برنج قرص از که رسمی آمارهای به استناد با مازندران استاندار - ایرنا - ازری قرص این برای ممنوعیت ایجاد خواستار ، میشود یاد استان در خودکشی ابزار ین
شد.مختلفجنبههای
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کا در شنبه روز زادگان حسین بهراحمد باید مازندران در برنج قرص مصرف زمینه در : گفت استان خانواده و زنان سالمت، فرهنگی، اجتماعی، تخصصی گروه

شوند.متولیمنظوراینبرایبایدهممرتبطدستگاههایوبرویمپیشممنوعیتسمت

رسمی آمارهای اساس بر برنج قانونیقرص تپزشکی مهم آماررمازندران اساس بر هم آن با خودکشی روند و است استان این در خودکشی ابزار ماهه۹ین

داشت.افزایشدرصد۴۰گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتامسال

ت مهم همواره گذشته دهه یک طی برنج شدرقرص انجام گذشته های سال طی در که ای سختگیرانه اقدامات ولی است، بوده مازندران در خودکشی ابزار ین

است.نکردهپیداتطبیقواقعیتباچندانظاهراکهیرانتظابگیرد،کاهشیروندزمانگذشتباکهآوردپدیدراانتظاراین

زدند.خودکشیبهدستبرنجقرصمصرفبانفر۹۲ونفر۸۸،نفر۶۷ترتیببه۹۷و۹۵،۹۶هایسالطیمازندرانقانونیپزشکیآمارطبق

سا محدود برای اقدام چند تاکنون بهداشت آنزوزارت عرضه در محدودیت و ممنوعیت ایجاد به توان می آن جمله از که داد انجام قرص این از استفاده ی

کنترخا و ها داروخانه از جایگرج مواد از استفاده برای کشاورزان به همگانی آموزش کرد. اشاره واردات جلزل جهت برنج قرص جای به آفترگیوین از ی

شد.انجامرسانیاطالعیقرطازبودیردیگاقدامهم"یزای"یابرنجشپشک

ندارد را خود کشتن قصد روش این در فرد معتقدند و کنند می محسوب تهدید نوعی را خودکشی برای قرص مصرف از هدف شناسان روان که این به توجه با

ض خاطر به برنج قرص ، است توجه جلب و تهدید صدد در فقط خاطررو همین به و است شده تبدیل کشنده و خطرناک بسیار ابزار به کشندگی باالی یب

دهد.کاهشراخودکشیآمارتواندمییادیزحدودتاآنممنوعیتهم

با نیز دارویی متخصصان و تقزپزشکان ، زنند می خودکشی به دست برنج قرص با که را افرادی زندگی به مصرفرگشت با که معتقدند و دانند می صفر یبا

نیست.مسمومفردنجاتبرایراهیهیچمهلکقرصاین

مط آن از پس جلسه این در را برنج قرص ممنوعیت پیشنهاد مازندران کهراستاندار کرد کاح وراعضای زنان ، سالمت ، فرهنگی اجتماعی، تخصصی گروه

کردند.تاکیددارواینازاستفادهوعرضهدربیشتریرگیسختبراستانخانواده

هم که کردند تاکید و دانستند دارویی ماده این به دسترسی سهولت را خودکشی در برنج قرص از استفاده افزایش و شیوع دالیل از یکی کمیته این اعضای

است.تهیهقابلبراحتیبرنجقرصمازندرانروستایوشهرهردراکنون

دیگرهایروشبابرنجقرصینیزجایگ

راهکا باید کرد: تاکید کمیته رئیس عنوان به مازندران جایگراستاندار برای کشاورزی مصرف سبد از خطرناک ماده این و اندیشیده برنج قرص استانزینی ی

شود.جرخا

مصرف برنج قرص که این اظهار با زادگان حسین ایزاحمد یا شپشک آفت از سفید برنج حفظ برای نمیزیادی قرص این ممنوعیت صرفا افزود: ، دارد ی

کنند.پیشنهادوتدبیرآنبرایینیزجایگراهکارمکلفنداستانمسئوالنوببردجاییبهراهتواند

کشاور علوم دانشگاه ، پزشکی علوم دانشگاه زمینه این در : کرد تاکید مازندران در دولت عالی راهکارزنماینده و شوند پیشگام باید مازندران دانشگاه و ی

دهند.انجامراخودشانوظیفههممرتبطدستگاههایدیگرویزکشاورجهادماننداجراییدستگاههایوبدهند

ط از را مشکل این باید حال عین در : گفت ، است کمتر بسیار جهانی میانگین از مازندران بویژه و ایران در خودکشی که این بر تاکید با زادگان یقرحسین

دارند.تکلیفووظیفهزمینهایندرفرهنگینهادهایوخشکاندیابییشهر

ادا و ای بخشنامه برخورد مازندران پیگیراستاندار بدون مختلف مصوبات گذراندن و راهکاری را :ری گفت و دانست مشکالت حل برای ناکام و نامناسب ی

.بخشکانیمرااشیشهرکهیمرداتکلیفماهمهوداردکاروسرانسانجانباخودکشی

ح اجرایی های دستگاه کنار در ها دانشگاه همچون علمی نهادهای که است الزم : افزود وروی نباشند مصوبه منتظر نیز پژوهشگران و مدیران و کنند کت

شدبرنجقرصممنوعیتخواستارانمازندراستاندارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کنند.اقدامخودکشیازیرپیشگیزمینهدرتریعرسهرچه

خودکشیسندتدوین

اعضای از و کرد تاکید جمعیتی و فرهنگی ، جغرافیایی های مولفه اساس بر استان خودکشی سند تدوین ضرورت بر جلسه این در همچنین مازندران استاندار

کنند.اجراییجدیتبارامصوبهاینتاخواستکمیته

، مشخص باید غیره و رسانی اطالع زمینه در چه کنند ایفا حوزه این در توانند می که سالتی و ها دستگاه نقش و سهم سند این در : گفت زادگان حسین

انسانی نیروی تربیت پژوهش، آموزش، جمله از شده پرداخته آن به جهانی شکل به که کارهایی و دیده خوبی به سند در خودکشی به مربوط مسائل کلیات

شود.گرفتهکاربهسندایندرغیرهورسانیاطالعخوب،

اجرایی خوب هم را کاهش های شیوه و گیرد قرار نظر مورد ، شود می انجام دنیا در ارتباط این در که ای عمده کارهای و موفق های تجربه باید : افزود وی

زمان کنیم هدف تعیین بعد و بکنیم پژوهش و تحقیق به اقدام بخواهیم حاضر حال در اگر چون کنیم، عملیاتی اکنونزو هم که حالی در برد، می حرشیادی

است.مشخصکامالهادستگاهوظایف

آخ باید سند تدوین در تاکیدکرد: مازندران وراستاندار شود گرفته کار به اجرایی های برنامه و حوزه این در علمی های یافته وظایفین باید هم های دستگاه

شود.عملواردبایدظرفیتشاساسبردستگاهیهروشودتدوینعملیاتیبرنامهبایدتخصصیکمیتهبعدیجلسهدروبدانندراخود

امکان با و خطر بی شده امتحان اجرای قابل های برنامه با عملیاتی مرحله در سند این است این مهم : گفت همهروی از تر مهم و شود همراه کمتر یسک

گیرد.قرارهافعالیتهمهسرلوحهرسانیاطالعوآموزشکهاین

آنالینایرانمستقل،نیوز،استنادجماران،دیگر:منابع

مازندرانخانوادهوزنانسالمتفرهنگیاجتماعیتخصصیگروهرکا

کا کارجلسه در زادگان حسین مازندراناحمد استان خانواده و زنان سالمت فرهنگی اجتماعی تخصصی زنانرگروه سالمت، فرهنگی، اجتماعی، تخصصی گروه

متولی منظور این برای باید هم مرتبط دستگاههای و برویم پیش ممنوعیت سمت به باید مازندران در برنج قرص مصرف زمینه در : گفت استان خانواده و

شوند.

رسمی آمارهای اساس بر برنج قانونیقرص تپزشکی مهم آماررمازندران اساس بر هم آن با خودکشی روند و است استان این در خودکشی ابزار ماهه9ین

داشت.افزایشدرصد40گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتامسال

ت مهم همواره گذشته دهه یک طی برنج شدرقرص انجام گذشته های سال طی در که ای سختگیرانه اقدامات ولی است، بوده مازندران در خودکشی ابزار ین
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است.نکردهپیداتطبیقواقعیتباچندانظاهراکهیرانتظابگیرد،کاهشیروندزمانگذشتباکهآوردپدیدراانتظاراین

زدند.خودکشیبهدستبرنجقرصمصرفبانفر92ونفر88،نفر67ترتیببه97و95،96هایسالطیمازندرانقانونیپزشکیآمارطبق

سا محدود برای اقدام چند تاکنون بهداشت عرضهزوزارت در محدودیت و ممنوعیت ایجاد به توان می آن جمله از که داد انجام قرص این از استفاده ی

خا کنترآن و ها داروخانه از جایگرج مواد از استفاده برای کشاورزان به همگانی آموزش کرد. اشاره واردات جلزل جهت برنج قرص جای به آفترگیوین از ی

شد.انجامرسانیاطالعیقرطازبودیردیگاقدامهم”یزای”یابرنجشپشک

ندارد را خود کشتن قصد روش این در فرد معتقدند و کنند می محسوب تهدید نوعی را خودکشی برای قرص مصرف از هدف شناسان روان که این به توجه با

ض خاطر به برنج قرص ، است توجه جلب و تهدید صدد در فقط خاطررو همین به و است شده تبدیل کشنده و خطرناک بسیار ابزار به کشندگی باالی یب

دهد.کاهشراخودکشیآمارتواندمییادیزحدودتاآنممنوعیتهم

با نیز دارویی متخصصان و تقزپزشکان ، زنند می خودکشی به دست برنج قرص با که را افرادی زندگی به مصرفرگشت با که معتقدند و دانند می صفر یبا

نیست.مسمومفردنجاتبرایراهیهیچمهلکقرصاین

مط آن از پس جلسه این در را برنج قرص ممنوعیت پیشنهاد مازندران کاراستاندار اعضای که کرد ورح زنان ، سالمت ، فرهنگی اجتماعی، تخصصی گروه

کردند.تاکیددارواینازاستفادهوعرضهدربیشتریرگیسختبراستانخانواده

هم که کردند تاکید و دانستند دارویی ماده این به دسترسی سهولت را خودکشی در برنج قرص از استفاده افزایش و شیوع دالیل از یکی کمیته این اعضای

است.تهیهقابلبراحتیبرنجقرصمازندرانروستایوشهرهردراکنون

دیگرهایروشبابرنجقرصینیزجایگ

راهکا باید کرد: تاکید کمیته رئیس عنوان به مازندران جایگراستاندار برای کشاورزی مصرف سبد از خطرناک ماده این و اندیشیده برنج قرص استانزینی ی

شود.جرخا

مصرف برنج قرص که این اظهار با زادگان حسین ایزاحمد یا شپشک آفت از سفید برنج حفظ برای نمیزیادی قرص این ممنوعیت صرفا افزود: ، دارد ی

کنند.پیشنهادوتدبیرآنبرایینیزجایگراهکارمکلفنداستانمسئوالنوببردجاییبهراهتواند

کشاور علوم دانشگاه ، پزشکی علوم دانشگاه زمینه این در : کرد تاکید مازندران در دولت عالی راهکارزنماینده و شوند پیشگام باید مازندران دانشگاه و ی

دهند.انجامراخودشانوظیفههممرتبطدستگاههایدیگرویزکشاورجهادماننداجراییدستگاههایوبدهند

ط از را مشکل این باید حال عین در : گفت ، است کمتر بسیار جهانی میانگین از مازندران بویژه و ایران در خودکشی که این بر تاکید با زادگان یقرحسین

دارند.تکلیفووظیفهزمینهایندرفرهنگینهادهایوخشکاندیابییشهر

ادا و ای بخشنامه برخورد مازندران پیگیراستاندار بدون مختلف مصوبات گذراندن و راهکاری را :ری گفت و دانست مشکالت حل برای ناکام و نامناسب ی

.بخشکانیمرااشیشهرکهیمرداتکلیفماهمهوداردکاروسرانسانجانباخودکشی

ح اجرایی های دستگاه کنار در ها دانشگاه همچون علمی نهادهای که است الزم : افزود وروی نباشند مصوبه منتظر نیز پژوهشگران و مدیران و کنند کت

کنند.اقدامخودکشیازیرپیشگیزمینهدرتریعرسهرچه

خودکشیسندتدوین

اعضای از و کرد تاکید جمعیتی و فرهنگی ، جغرافیایی های مولفه اساس بر استان خودکشی سند تدوین ضرورت بر جلسه این در همچنین مازندران استاندار

کنند.اجراییجدیتبارامصوبهاینتاخواستکمیته

، مشخص باید غیره و رسانی اطالع زمینه در چه کنند ایفا حوزه این در توانند می که سالتی و ها دستگاه نقش و سهم سند این در : گفت زادگان حسین
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انسانی نیروی تربیت پژوهش، آموزش، جمله از شده پرداخته آن به جهانی شکل به که کارهایی و دیده خوبی به سند در خودکشی به مربوط مسائل کلیات

شود.گرفتهکاربهسندایندرغیرهورسانیاطالعخوب،

اجرایی خوب هم را کاهش های شیوه و گیرد قرار نظر مورد ، شود می انجام دنیا در ارتباط این در که ای عمده کارهای و موفق های تجربه باید : افزود وی

زمان کنیم هدف تعیین بعد و بکنیم پژوهش و تحقیق به اقدام بخواهیم حاضر حال در اگر چون کنیم، عملیاتی شزو اکنون هم که حالی در برد، می حریادی

است.مشخصکامالهادستگاهوظایف

آخ باید سند تدوین در تاکیدکرد: مازندران وظایفراستاندار باید هم های دستگاه و شود گرفته کار به اجرایی های برنامه و حوزه این در علمی های یافته ین

شود.عملواردبایدظرفیتشاساسبردستگاهیهروشودتدوینعملیاتیبرنامهبایدتخصصیکمیتهبعدیجلسهدروبدانندراخود

امکان با و خطر بی شده امتحان اجرای قابل های برنامه با عملیاتی مرحله در سند این است این مهم : گفت همهروی از تر مهم و شود همراه کمتر یسک

گیرد.قرارهافعالیتهمهسرلوحهرسانیاطالعوآموزشکهاین

0

مازندران)(امسالماههنهدرکارازناشیحوادثدرنفر78گرمکرد:اعالممازندراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

سالجا ماهه نه :در گفت مازندران استان قانونی پزشکی کل دادند78یرمدیر دست از را خود جان استان در کار حوادث اثر بر قبل(نفر سال مشابه مدت با مقایسه در مرد)،که همگی
داشت.رشد)درصدسیزده(13

مراکز آمارهای اساس گفت:بر ایلنا خبرنگار با گو و گفت در عباسی قانونیعلی سالجاپزشکی ماهه نه در ساراستان شهرستان ترتیب به و13بایری مورد

داشتند.راکارحوادثازناشیگرممواردینرکمتمورد2باکدامهربهشهرو،محمودآبادتنکابنشهرهایوینربیشتمورد9بانورو11باآمل

تص مروی دالیل عمده گزارش این اساس بر کرد: باریح بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ب32گ آن از پس بارنفرو گرفتگی سختو17ق جسم

دادند.قراربعدیرتبهدرمورد7باکدامهرمواردسایروسوختگی،15با

هستند.ایرانیغیرملیتداراییرسالجاماهنهدرکارحوادثشدگانفوتازنفر5گفت:هستندمجردبقیماومتاهلنفر63اینکهبیانباعباسی

مراکز آمار اساس بر : افزود قانونیوی مراکز718استانپزشکی به کار حوادث از ناشی مصدوم قانونینفر کهپزشکی کردند مراجعه ما677استان و مرد نفر

داشت.افزایشدرصد3قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکههستندنزبقی

بیشت اینکه به اشاره با مازندران استان قضایی شورای داشتنرعضو ، انسانها جان به نهادن گفت:ارزش میباشد ساختمان بخش در کار از ناشی حوادث ین

مهمت از را افتاده اتفاق که حوادثی از عبرت و رسانی اطالع نظام ایجاد و آموزش ، مربوطه قوانین و ها استاندارد رعایت ، کار در ایمنی درربرنامه راهکارها ین

دانست.کارازناشیحوادثکاهشراستای

میزاندیگر:منابع

انمازندرخانوادهوزنانسالمتهنگیفراجتماعیتخصصیگروهکارخزرنما:|خبرخبرادامهادامه
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یافتافزایشدرصد62غربیآذربایجاندریرآزاکودکی؛رجاسالطی

است.یافتهافزایشدرصد62استاندریرآزاکودکگفت:غربیآذربایجانقانونیپزشکیسازمانرئیسغربیآذربایجانایسنا/

جا سال در اینکه به اشاره با ایسنا با گو و گفت در روشنی آزاررسول کودک میزان جاری سال آغاز از گفت: است، مواجه توجهی قابل افزایش با تاکنونری ی

دهد.مینشانراافزایشدرصد62گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهاستشدهگزارشیرآزاکودکمورد68

آزا همسر آمار خصوص در جاروی سال در شد: یادآور نیز استان در تعدادری آزا2442ی همسر مشابهرمورد مدت به نسبت که است افتاده اتفاق استان در ی

دارد.افزایشدرصد11گذشتهسال

است.شدهگزارشمرد460ونز109تعدادبهاستاندریرجاسالدرتصادفاتازناشیمیروگرمآمارگفت:روشنی

است.گرفتهصورتجنینسقطمورد،179تعدادیرجاسالدرهمچنینافزود:غربیآذربایجانقانونیپزشکیسازمانرئیس

شدند.فوتموادمصرفسوءاثردرمرد26ونزیکاستاندرامسالگفت:استاندرموادمصرفسوءاثردرشدهثبتفوتیمواردتعدادبهاشارهباوی

پیامانتهای

شرقیآذربایجاندرنز16گرمپردهپشت

اند.دادهدستازراخودجانشرقیآذربایجاندرمنواکسیدکربنگازبامسمومیتاثربرنفر43یرسالجاماهه9در

در داشت: اظهار امروز صفاییفرد علی امسال9، دادند43ماهه دست از را خود جان آذربایجانشرقی استان در مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت اثر بر نفر

بودند.مردنفر27ونزنفر16تعداداینازکه

است.داشتهافزایشنفر26بودشدهفوتنفر17تعدادکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینافزود:وی

قانونیکلرمدی نیزپزشکی امسال آذر طی در گفت: آذربایجانشرقی مون6استان گاز استنشاق اثر بر دادهاندونفر دست از را خود جان استان در کسیدکربن

است.داشتهافزایشنفریکامسالکهبودهنفرپنجگذشتهسالآذردرآماراینکه

استان در گذشته سال در کرد: اضافه تعداد37صفاییفرد این از که بودند داده دست از را خود جان کربن مونواکسید سمی گاز استنشاق اثر بر مرد24نفر نفر

بودند.نزنفر10و
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شرقی)(آذربایجانپیشگیرانه!توصیهچندماه/ُنهدرفقطنفر43فوتشهروندان؛جانبالینامرئی،قائل

بودند.مردنفر27ونزنفر16تعداداینازکهدادنددستازراخودجاناستاندرمنواکسیدکربنگازبامسمومیتاثرنفربر43امسالنخستماههدرنه

کل اداره آناج، گزارش قانونیبه امسالپزشکی نخست ماهه درنه کرد، اعالم جان43آذربایجانشرقی استان در منواکسیدکربن گاز با مسمومیت اثر نفربر

تعداداینازکهدادنددستازراخود

است.داشتهنفرافزایش26بودشدهفوتنفر17تعدادکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینبودند.مردنفر27ونزنفر16

نیز امسال آذر طی در من6همچنین گاز استنشاق اثر بر گذشتهونفر سال آذر در آمار این که اند داده ازدست را خود جان استان در که5کسیدکربن بوده نفر

است.داشتهافزایشنفریکامسال

استان در گذشته سال درطی است تعداد37گفتنی این از بودندکه داده دست از را خود جان کربن منواکسید سمی گاز استنشاق اثر بر و24نفر مرد نفر10نفر

بودند.نز

پیشگیرانه:توصیهچند

مون گاز است ذکر به گاوالزم کربن تزکسید عمده است. بو و رنگ بدون اصوری ولی است گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع احتراقین اثر در اًل

خصوص سوختنی ماده نوع اکسیهر فاقد و بسته در های محیط در بخاژًا یا آبگرمکن از استفاده شود. تولید است ممکن نقصرن دارای یا مستعمل های ی

من در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد و بیشتزفنی برایرل گاز این تمایل که جا آن از دهند. می تشکیل را مسمومیت به ابتال موارد ین

همرت با ماوکیب خون اکسی250گلوبین از بیش وژبرابر شد خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق، هوای در آن درصد رفتن باال با لذا باشد می ن

درژاکسی آن وجود است ممکن گاز، این بودن بو بی و رنگ بی علت به که نماید می اختالل دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف های بافت به رسانی ن

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیتعالیمایجادزمانتامحیط

س سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت احتمارعالیم و استفراغ و تهوع بیمارانگیجه، در باشد. می اغما و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد اًل

باشد.دهندههشدارعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیهایناراحتیبهمبتال

اگر که داشت توجه باید کرد. اشاره ها مردمک تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به توان می مسمومیت عالیم سایر از

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر در یاوفردی عضوی فلج نظیر پیشرفته روانی و عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهتواندمیگازاینباشدیدمسمومیتمیشود.مغزقوایاختالل

کنیم؟یرپیشگیگازاینبامسمومیتازچگونه

سنآ.1 ذغال گاز، (نفت، فسیلی های سوخت با نحوی به که سوختنی گرمازای وسیله هر که باشید گازگگاه تولید سبب تواند می بالقوه صورت به کند کار (

شود.کربنکسیدومون

نکنید.استفادهاستانداردغیرونامناسبدودکشداراییادودکشبدونفرسودهومستعملهاییربخااز.2

کند.نمییرگیوجلکربنکسیدومونگازتولیدازوجههیچبهدودکشبدونهاییربخاازاستفادهباشید،داشتهتوجه.3

نکنید.روشنآتش...)وگاراژاتاق،(نظیرنداردمناسبوکافیتهویهکهمحدودوبستهفضایدرگزره.4

ید.رنگذاروشنرااتومبیلموتورگاراژبستهفضایدرگزره.5

اندا6 راه از قبل تز. بدون و ساختمان دودکش مسیر سالمت از گرمایشی، وسایل صحیحَری و مناسب اتصال از و نموده حاصل اطمینان آن بودن نشتی و ک
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نمایید.حاصلاطمینانیردیوادودکشبهآبگرمکنویربخالوله

باشد.داشتهمناسب)ک(کالهبادضدانتهاییوسیلهبایدهادودکشتمام.7

نمایید.حاصلاطمیناندودتخلیهسیستمودستگاهسالمتازشودمیاستفادهمشعلوکورهازآنهادرکهلزمناوشغلیهایمحیطدر.8

کا9 به لذا و باشد بیرون فضای به منتهی و مستقل دودکش یک دارای باید گازسوز وسیله هر دیوارگیر. های گرمکن آب هایری مکان یا بسته فضاهای در ی

نیست.مجازهوایانرجفاقد

باشد.آنافقیطولبرابرسهحداقلبیروندرلولهعمودیارتفاعوباالروبهومثبتبایدواحدهاداخلدرافقیهایلولهشیب.10

بخا11 دودکش لوله اگر کرد. خواهد کمک گاز تخلیه از شما اطمینان به گرمایشی وسیله کردن روشن از پس دودکش بودن داغ به توجه استر. سرد شما ی

خا آن باردلیل با موقت طور به نقص، رفع ضمن باید صورت این در است دودکش از سمی گازهای و احتراق محصوالت نشدن پنجرهزج یا در از قسمتی کردن

نمایید.ایجادمحیطدرتهویه

من12 حمام و آشپزخانه جهت مناسب تهویه ایجاد ضمن نگهز. گرم جهت آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای کردن روشن نیز و حمام در آبگرمکن نصب از ل،

نمایید.یرخودداًاجدخانهداخلمحیطداشتن

من13 فضای اگر مز. حرارت سیستم و شوفاژ با را خود جلزکرل منظور به ها پنجره و درها منافذ بستن و بندی درز کنید می گرم حرارتیرگیوی اتالف از ی

بخا از که درصورتی اما است حتمربالمالنع کنید می استفاده محیط گرمایش منظور به گازسوز های مختصی طرًا از تهویه ایجادری فضا در پنجره یا در یق

کنید.یرخوددامنافذکاملبستنوبندیدرزازونمایید

س14 و سردرد عالیم احساس صورت در فورر. دارد وجود مسمومیت وقوع احتمال که مکانی در تهوع و تگیجه را مکان آن ببرًا پناه آزاد فضای به و کرده یدرک

کنید.مراجعهپزشکبهوقتعراسدرو

کنید.مشورتخودپزشکباموردایندراستبهترکهداردوجودگازاینباخفیفمسمومیتاحتمالمتوالیروزچندبرایفوقعالیمتداومصورتدر-15

کنند.یرخودداجداخوابواستراحتجهتخودنقلیهوسیلهاتاقدرنیکپیکگازکردنروشنازسنگین،نقلیهوسایلرانندگان-16

کرد؟بایدچهکربنکسیدومونگازبامسمومیتمواردبابرخورددر

کنید.جرخامحیطازراهاآنًایعرسمصدومان،بامواجههصورتدر.1

ید.ربگیتماساورژانسباًافورآلودهمحیطازمصدومساختنجرخاازپس.2

کنید.حاصلاطمینانمصدومهواییهایراهبودنبازازوکنیدلرکنترامصدومانحیاتیعالئم

پیام/انتهای

(اصفهان)باشیدمراقباست،کمیندرهمخاموشقاتلرسید،راهازسرما

با حمام و اتاق کردن گرم برای زغال از استفاده ایرنا- - گا۳۰اصفهان حوادث کل از جازدرصد سال باالترگرفتگی منوری، گاز با مسمومیت علت راین خاموش" "قاتل نام که ُاکسیدکربن
است.اصفهاناستاندرنهادهاند،آنبر

که میکنند تاکید بخاکارشناسها نصب از بخارقبل لولههای و دودکش مسیر بودن باز از باید گرمایشی وسایل و فردری هر و شد مطمئن کهی صورتی در

س سردرد، عالیم دچار بسته فضای تهوعردر و خاگیجه محل از بسرعت باید شودرُشد وج کند تنفس آزاد هوای در درو بیشک یافت، بهبود عالئم چنانچه

شرقی)(آذربایجانانه!پیشگیرتوصیهچندماه/ُنهدرفقطنفر43فوتآناج:|خبرخبرادامهادامه
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است.بودهگازبامسمومیتمعرض

م کاهش معتقدند: کشوررکارشناسان و اصفهان در منواکسیدکربن گاز استنشاق از ناشی میر و برایگاهیبخشیآنیازمندگ برنامهای وجود، این با دارد

بسیارپیشگی از نداردری وجود و... ورزشی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف حوزههای در حوادث از ازی بخشی که فرهنگساچرا برای باید را یزاعتبارات

شود.حاصلمثبتنتایجتاکردینهزهیرپیشگیبخشدر

تا است خوب یافته، توجهی قابل کاهش کشور شهرهای هوای دمای که روزها تااین دهند اهمیت کارشناسان توصیههای به گذشته از بیشتر هم شهروندان

نیندازند.خطربهراهایشانخانوادهوخودجان

گ زغال، و وزپیکنیک محصور محیطهای در گرما ایجاد برای مناسبی بویژهینههای گرمایشیبسته وسایل از است بهتر بلکه نیست حمام و مسکونی اماکن

شود.استفادهبرقییایزگااستاندارد

فو و حوادث بررمدیر داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز اصفهان استان پزشکی آماریتهای دراساس استان، پیشبیمارستانی اورژانس

جا۱۰ سال ابتدایی که۴۴۱یرماه مسموم منواکسیدکربن با استان این در سنفرشان۸۳نفر وربهصورت درمان مراکز۳۳۷پایی، و بیمارستانها به دیگر نفر

شدند.منتقلدرمانی

منواکسیدکربن با مسمومشدگان کل تعداد از افزود: راستین وزدرصد۴۰درصد،۵۱غفور بیشت۹ن که بودند کودک آنهاردرصد حدودین بازه۶۰با در درصد

داشتند.قرارسال۵۰تا۲۱سنی

کرد.اعالمنفر۲۱رایرسالجادیبهمنتهیماهه۱۰درمنواکسیدکربنازناشیفوتیهایتعدادهمچنینوی

فو و حوادث افزود:رمدیر اصفهان استان پزشکی از۱۳یتهای نفر سه اصفهان، شهرستان از فوتیها از شاهینشهر،2شهرضا،نفر از از2نفر یکنفر و ُبرخوار

بودند.خمینیشهرازنفر

گا حوادث بروز در مختلف دالیل سهم به اشاره در تصزوی استان در اتاقرگرفتگی کردن گرم برای زغال از استفاده کرد: و۳۰یح نیک پیک از استفاده درصد،

چادر داخل گرمایش برای بخا۱۱زغال دودکش در اشکال وجود دیوا۲۱یردرصد، آبگرمکن در اشکال وجود زمینیردرصد، و در۱۷ی زغال از استفاده درصد،

کدامخودرو هر اتاق و مغازه گرمکردن برای نیک پیک نیز۹و منواکسیدکربن با خودکشی احتمال و گا4درصد حوادث از اختصاصزدرصد خود به را گرفتگی

میدهند.

اینکه به اشاره با همچنین گا۵۹راستین حوادث از یعنیزدرصد منواکسیدکربن با اصفهان۲۶۲گرفتگی شهرستان در ابتدایُرمورد از شد: یادآور است، داده خ

دادهاند.اختصاصخودبهرامنواکسیدکربنبامسمومیتحوادثازدرصد۱۰کدامهرنیزنجفآبادوخمینیشهرتاکنونسال

مدیجانباختگان۲۱آمار توسط شده ذکر منواکسیدکربن سمی گاز استنشاق از فورناشی و حوادث دریت موارد تنها استان، پزشکی درریتهای شده ج

ارمامو این امدادی کهریتهای حالیست در این میشود شامل را آمارگان اساس قانونیبر درپزشکی جا۹اصفهان سال نخست این۳۹یرماه در فوتی

بودند.نزنفرسهومردنفر۳۶تعداداینازکهاستشدهثبتسازمان

دادهاند.دستازراخودجانهواسرماییراوجگیدریعنییرجاسالآذردرفوتیهااینازنفر۱۵

گا آمازمنواکسیدکربن، با سرما فصل شروع با نامرئی قاتل همان یا بیبو و بیرنگ هرری و میکند عزادار را هایی خانواده بیصدا، و آرام اما گستردهتر ی

مییابد.افزایشنیزCOبامسمومیتمیزانسرمافصلآغازباسال

اکسیرعمدهت فاقد و بسته محیطهای در بویژه سوختنی ماده نوع هر احتراق اثر در ولی است گاز و نفت ناقص سوختن گاز، این تولید منبع گازژین تولید ن،

است.امکانپذیرکربنمنواکسید

بخا یا آبگرمکن از بیشتراستفاده سکونت، محل در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش بدون و فنی نقص دارای یا مستعمل مواردریهای ین

(اصفهان)باشیداقبمراست،کمیندرهمخاموشقاتلسید،راهرازماسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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میدهند.تشکیلرامسمومیتبهابتال

پا داخل در خودرو گاز فاضالب، گاز با مسمومیت مسافرتی، چادر یا بسته محیط در زغال از استفاده به توان می هم تنفسی مسمومیتهای علل از کینگ،راما

کرد.اشارهحمامدرآبگرمکننصبیاویرسفچادروخودرودرگازسوزوسایلازاستفادهآبگرمکن،خرابیدودکش،بدونیربخامنفذ،ازیربخالولهخروج

نشود.احساسشدیدمسمومیتعالیمایجادزمانتامحیطدرآنوجوداستممکنگاز،اینبودنبیبووبیرنگعلتبه

اغماست.وتشنجبیهوشی،حالتسپسوشکمدردواستفراغوتهوعگیجه،رسسردرد،شاملگازاینباحادمسمومیتعالئم

باشد.هشداردهندهعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیناراحتیهایبهمبتالبیماراندر

کرد.اشارهمردمکهاتنگیگاهوخونفشارکاهشتنفس،تعدادافزایشعضالت،سفتیبهمیتوانکربنمنواکسیدگازبامسمومیتعالئمسایراز

خا محل از را او ابتدا منواکسیدکربن، با مسمومیت دچار بیمار با مواجهه صورت باردر سپس شود، اتاق وارد تازه هوای تا کنید باز را پنجرهها و در یا کرده ج

ید.ربگیتماس۱۱۵شماره

(اصفهان)باشیداقبمراست،کمیندرهمخاموشقاتلسید،راهرازماسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۱/۰۶ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۲۶



سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۸/۱۱/۰۶۱۳۹۸/۱۱/۰۶

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار
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