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ستادیاخبار

)۱۱:۵۱-۹۸/۱۲/۱۰(کروناویروسازرانندگیحوادثسبقت

بیما شیوع به مربوط اخبار که روزهایی در - ایرنا - صورتریزد به که تهدیدها از برخی و میآید چشم به کمتر خبرها برخی کرده، مشغول خود به را جامعه حواس و هوش تمام کرونا ی
نمیگیرد.قرارتوجهموردبایدکهآنگونهکرد،یرگیوجلآنهاازمیتواناحتیاطاندکیباومیکندتهدیدراانسانهاجانهموارهدائمی

بیما کنون تا یزد استان مسئوالن رسمی اعالم اساس مربر به منجر تنها و کرده مبتال را نفر پنج استان این در کرونا فردری یک آمارساله۷۰گ بازهم و شده

بیمارم این از ناشی میر و اسفندماهرگ دهم تا کشور در که۴۳ی حالی در این شده، اعالم سوانفر با پراید دستگاه یک درربرخورد شب پنجشنبه که پژو ی

گذاشت.برجازخمییکوکشته۹داد،خراشکذربهیزدمسیر

بیما با ارتباط حدودردر تا را ابتالء درصد پیشگیرانه، اقدامات گرچه کرونا بیمازی این نهفتگی دوره دلیل به اما میدهد کاهش مبتالریادی فرد است، ممکن ی

بیما متوجه بالینی عالئم بروز از قبل بیشترتا که رانندگی حوادث با مقایسه در موضوع این نشود، خود بودهری انسانی خطای آن عامل قابلین مراتب به و

میکند.دوچندانراحوادثگونهاینبهتوجهضرورتاست،یتررپیشگی

مهمت از یکی ما کشور در روزها مراین عوامل انسانهایرین جان روز هر که است رانندگی حوادث از ناشی تلفات میر، و خساراتزگ و گیرد می را یادزیادی

را مالی و جسمی دروحی، و پراکندگی دلیل به اما میگذارد، وگیرربرجا خسارات حوادث، اینگونه با مشخص لحظهای در جامعه افراد همه مستقیم نبودن

میآید.چشمبهکمترآنتلفات

بیما شیوع از ناشی مخاطرات به نسبت عمومی افکار توجه اهمیت کاهش عنوان هیچ به نگارنده امارهدف نیست پیشگیرانه نکات رعایت ضرورت و کرونا ی

بیشت گذشت با خود، قربانبان انتخاب در کرونا ویروس که است این نسبترواقعیت میکندی عمل رانندگی بیماحوادث این از ناشی تلفات اکثر افرادییرو

بیما سابقه دارای که شود می شامل ازررا باالتر سنین در یا و بوده تلفات۶۰ی اگر دارند، قرار مقایسهسال یزد استان در رانندگی حوادث با را ویروس این

است.دادهقرارخودکشتارهدفراجوانوسالمافرادکروناازتربیرحمانهچقدررانندگیحوادثکهمیشویدمتوجهکنید،

آمار اساس قانونیبر امسال۱۰درپزشکی استانماهه رانندگی حوادث قبل۲۷۱یزددر سال مشابه مدت در آمار این که دادهاند دست از را خود جان 211نفر

یزد استان راهور پلیس رییس آمار اساس بر و بوده شهرمنفر درون رانندگی حوادث از ناشی دررگ یزد استان امسال11ی که۱۰۲ماهه بوده نفر۱۵مورد

از باالتر سن آنان داشتهاند۵۰از سنی۸۷وسال های گروه در مابقی درون۵۰یرزنفر رانندگی حوادث انسانی تلفات مجموع از دیگر سوی از بودهاند، سال

اند.داشتهقرارسال۲۰-۳۰سنیگروهدرعمدتاکهبودهموتورسورانبهمربوط)فنصحدود(درصد۴۹استاندرمدتهمینیرشه

آمار اساس قانونیبر امسال۱۰درپزشکی و۱۴ماهه و۸۰۰هزار داده دست از را خود جان رانندگی حوادث در و۳۰۷نفر حوادث۳۳۳هزار این در نیز نفر

آمار این به توجه با که شدند متوسطزخمی جا۱۴۸۰و سال پایان تا ماه هر در حدودرکشته به آمار این روز۱۸ی در تنها رسید، خواهد نفر خرداد۱۷هزار

جا سال گونه۸۹یرماه این کاهش برای و شود گرفته جدی باید که است هشدارهایی ، آمارها این دادند، دست از را خود جان کشور رانندگی حوادث در نفر

کنند.تالششهروندانخصوصبهکشورآحادگیرد،میراهموطنانازتوجهیقابلتعدادجانشدید،زلزلهیکاندازهبهسالههرکهحوادث

بیما این ویروس فعالیت هوا شدن گرم یا شود یافت واکسنی شاید کرونا ویروس بایدربرای رانندگی حوادث تلفات کاهش برای اما دهد، کاهش را ی

کروناست.مانندهاییربیمامهارازترآسانمراتببهحوادثگونهاینلرکنتوکردلرکنتراگرمارابههای
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نیوزتینپوش،رسجماران،دیگر:منابع

)۱۹:۰۴-۹۸/۱۲/۱۰(...وجامعهدرجالباصالحاتشد/نفرهزاریکبهیبرقدادنجانازمانعنیامدهکروناسکه؛رویآن

می اما کرده جدی چالش دچار را ها خانواده بند نیم ارتباطات کنار در اقتصادی و مالی ستدهای دادو عمال که شده فراگیر استانمان و کشور در ای گونه به کرونا شیوع از ترس چه اگر
یست.رنگآنبهنیزدیگرزوایایازتوان

س گزارش بندوبه نیم ارتباطات کنار در اقتصادی و مالی ستدهای دادو عمال که شده فراگیر استانمان و کشور در ای گونه به کرونا شیوع از ترس چه اگر ک،

یست.رنگآنبهنیزدیگرزوایایازتوانمیاماکردهجدیچالشدچارراهاخانواده

این و باشیم داشته آن انتقال عدم در عمده سهمی فردی بهداشت رعایت با توان می شود. می منتقل دیگر فردی به فردی از که است ویروس ، کرونا عامل *

کنیم.قطعخوبیبهراشیوعزنجیره

به دلخوش خیلی است. نیز منفی نکات دارای شهروندی آموزش سطح ارتقاء و اخبار انتقال سرعت حوزه در مثبت بسیار نقاط کنار در اجتماعی های شبکه *

دستراخبا ، منبع فاقد اخبار این از ای عمده بخش نکنیم. اعتماد شود می جابجا دیارمان و شهر در کرونا وضعیت از نور سرعت به و بوده منبع فاقد که ی

انتشا با هم قضایی ساختار و پلیس البته و ندارد وجود مطلقا حقیقی فضای در که است افرادی خیال دقیقرپخت اخبار کند. می برخورد شدت به آن کنندگان

کنیم.یرپیگیمجوزدارایهایسایتورسمیهاییرگزارخب،سیماوصدا،پزشکیعلومهایدانشگاهوبهداشتوزارتازرا

چندان را فردی بهداشت موضوع ها خیلی شاید دیروزها همین تا چه اگر . هستیم اجتماعی رفتارهای جالب اصالح شاهد ، کرونا شیوع کاهش راستای در *

ط از که بهداشتی بهینه های آموزش وجود با اما گرفتند نمی منارجدی وارد اجتماعی های شبکه همین درزیق خوبی به مردم که هستیم شاهد شده مردم ل

ضدعفونی مختلف مایعات و الکل با قدر این روزها و خوابند می ماسک با ها شب حتی برخی که ای گونه به کنند می دیگران و خود حال رعایت بخش این

کند.مییزانداپوستدستشانیبرعنقکهشویندمیرادستانشانکننده

منا نظافت همراه به تکانی خانه نوروز، آستانه در اگر شهز* مبلمان تا شد سبب کرونا اما شود می انجام شهروندان توسط مکانرل و دولتی های دستگاه ی،

نباشد.ویروسیکفقطآمدنبهمنحصرهاعفونیضدنوعاینکهاستنیازچندهرشوداساسیضدعفونییکمشمولعمومیهای

آمیز محبت های پیام با نیز ای عمده بخش اما کردند مردم مایحتاج قیمت افزایش به اقدام کرونا، ویروس شیوع دنبال به کسبه، از کوچکی بخش چه اگر *

همشه به تورنسبت برای ددوستی سر از های پیام چسباندن خودو کار و کسب محل در وزیان وفاق نوع یک قبلی، های قیمت به فروش و ماسک رایگان یع

باشد.زندههمچنانایرانیانهمبستگیوسرزندگیروحتاگذاشتندنمایشبهرادوستی

ج بخشی اگر کاز* متفاوتی، دالیل به عمومی افکار از ارریی خوبی به را ها بیمارستان پرستاران و پزشکان تصاویزکرد شد باغث کرونا اما کردند نمی یریابی

کا شدهراز همراه مردم تحسین با که شود منتقل عمومی فضای به کشند می زحمت ویروس این با مقابله اول خط در که زحمتکش قشر این مجاهدت و کرد

کمت با افراد این که این بماند جایراست به هفته در ساعت نود از بیش با مزایا و حقوق محیط44ین در منظمی شکل به دولت، کارمند هر موظفی ساعت

شوند.میحاضرکارشان

صورت در تا شده داده استانی هم پرستاران و پزشکان به امروز بوشهر پزشکی علوم دانشگاه و بهداشت وزارت که فراخوانی اساس بر که این دیگر نکته *

نظی بی استقبال با کنند، آمادگی اعالم ها استان سایر در نوعان هم به کمک برای جالبرتمایل بسیار خود جای در که ایم شده مواجه متخصص کادر این از ی

کروناویروسازگیداننرحوادثسبقتایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۸/۱۲/۱۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۳

http://www.newswire.ir/MHDNJ5PR


است.تقدیرقابلالبتهو

سازمان آمار بر بنا قانونی* (پزشکی امسال نوروز ایام در تعداد915)،98فروردین15الی97اسفند25کشور، این که شدند کشته رانندگی حوادث در نفر،

سال در مشابه ایام به با97نسبت ،1109، کشته نورو17.5نفر، سفرهای امکان ، کرونا آمدن با است. داشته کاهش ،زدرصد مدارس که این به توجه با ی

گردشگ مراکز و ها تقراقامتگاه ، شده تعطیل ثانوی اطالع تا کمتری به مریبا آمار که شد خواهد سبب وضعیت این رسد. می خود سطح میرهایرین و گ

ت خوشبین در پس . باشد داشته کاهش نیز مررانندگی کاهش عامل تواند می کرونا شرایط نفرین هزار یک نیزرگ امسال ای جاده تصادفات از حاصل ی

شود.

خود جان از که باشیم ها بیمارستان در افرادی قدردان است بهتر پس بست. خواهد رخت دیارمان و شهر از ناخوانده مهمان این کرونا دیگر، چندی تا *

بیما این تا گذاشتند وقت که زحمتکشی، مدیران باشیم. سالمت به شما و من تا مدیرگذشتند برایری که نکردند فکر این به لحظه یک که پاکبانانی شود. یت

بیما این از ماندن امان جردر ساختن با که افرادی . دانست خود برای تکلیف یک را مردم جابجایی که تاکسی راننده آن و نکنند عمل اشان وظیفه به ، کوی

گارانتیزهای را ما سالمتی مجموع در که باشیم افرادی تمامی قدردان باشیم. تشویش دچار کمتر تا کردند خوب را ما همه حال قشنگ، ویدئوهای و یبا

کردند.

رسانهفعالوخبرنگارپور،جشنیمهردادیادداشت:

نیوزجنوبدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۱۶:۲۷-۹۸/۱۲/۱۰(مازندرانیهاپرنزاعماهخرداد؛ی/رجاسالماهه10درنزاعدرصدی3کاهش

بودیم.قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرمازندرانیهادرنزاعدرصدی3کاهششاهدیرجاسالماهه10طی،گفت:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش سارگزاربه شهرستان از فارس کلری اداره عمومی روابط از نقل به قانونیی ارسالیپزشکی گزارش براساس : کرد اظهار عباسی علی ، مازندران استان

بیشت استان، مراکز ساراز شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع عددرین با میاندرود و و4ی عدد245هزار با بابل و2، عدد460هزار با آمل و2و و83هزار نفر

است.شدهثبتنفر380عددباجویبارشهرهایدرترتیببهنزاعمواردینرکمت

با خرداد ، استان مراکز از ارجاعی آمار اساس افزود:بر و2وی با160هزار و2،اردیبهشت و139هزار یکهزار با فروردین بیشت895، باربهترتیب ماه آبان و ین

است.شدهگزارشنزاعموردینرکمت578ویکهزار

قانونیکلرمدی دپزشکی و نزاع اینکه بر تاکید با بیشترگیرمازندران مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین تصپزشکی ، توجهیراست قابل بخش کرد: یح

د و نزاع وقوع دنبال به افراد مراکزرگیراز به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی توجهپزشکی با آسیبدیدگی میزان و نوع اساس بر که میشود ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازاتقانونبه

زندگی مهارتهای آموزش با میتوان : گفت و دانست جامعه در افراد تحمل سطح بودن پائین را نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی استان اجرایی مقام این

د جای به افراد تا برد باال استرس شرایط در را افراد تحمل میزان پایین سنین در فیرگیربهویژه گفتزی ، بحث با ، راویکی بین ما فی مشکالت تفاهم و گو

کنند.فصلوحل

/86034پیام/انتهای

البرزسبزعبارت،موج،سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهشروع،دیگر:منابع

)۰۳:۵۳-۹۸/۱۲/۱۱(شرقیآذربایجاناستاندردرمانیسقطمجوزمورد224صدور

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیاداراتبهدرمانیسقطمجوزاخذبراینفر317امسالماهه10درگفت:شرقیآذربایجاناستانقانونیپزشکیکلمدیر

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با دررگو اینکه بیان با امسال10یز ادارات317ماهه به درمانی سقط مجوز اخذ برای پزشکینفر

برایقانونی تعداد این از داشت: اظهار کردند، مراجعه شرقی آذربایجان سال224استان مشابه مدت به نسبت که است شده صادر درمانی سقط مجوز نفر

است.نداشتهچندانیتفاوتبودشدهصادرمجوزسقطنفر223برایکهگذشته

از نیز امسال ماه دی در افزود: به36وی زمینه این در شده تشکیل سال27پرونده در مشابه مدت به نسبت که است شده صادر درمانی سقط مجوز نفر

است.یافتهکاهشمورد6بودشدهصادرمجوزسقط33کهگذشته
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گذشته سال در راد ادارات413صفایی به درمانی سقط مجوز اخذ قانونینفربرای برایپزشکی که کردند مراجعه است.272استان شده صادر سقط مجوز مورد

براساس درمانی صدورمجوزسقط است. درمانی میشود،صدورمجوزسقط ارائه قضایی مرجع نامه بدون درسازمان که خدماتی ازجمله است توضیح به الزم

سال مصوب درمانی جنین سقط قانون واحده سازمان1384ماده تصویب به که آن اجرایی آییننامه و اسالمی شورای قانونیمجلس برعهدهپزشکی رسیده،

است.موضوعاتاینبهکنندهرسیدگیخاصمرجعسازماناینواستقانونیپزشکیسازمان

مراکز به درمانی سقط متقاضیان از تعدادی ساله همه اساس قانونیبرهمین مداردپزشکی و شرایط بررسی ضمن که میکنند دررکشورمراجعه پزشکی ک

شود.میصادرسقطمجوزآنانبرایهفته19ازکمتریربارداوسنالزمشرایطداشتنصورت

60002پیام/انتهای
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