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ستادیاخبار

)۱۱:۱۵-۹۹/۰۲/۲۱(1398سالدررانندگیحوادثتلفاتکاهش

است.یافتهکاهشدرصد1.4آن،ازقبلسالبامقایسهدرکهشدهاندکشتهترافیکیرانندگیحوادثدرپارسالنفر947وهزار16خبرخودرو،گزارشبه

است.کاهشیافتهدرصد1.4آن،ازقبلسالبامقایسهدرکهشدهاندکشتهترافیکیرانندگیحوادثپارسالدرنفر947وهزار16،خبرخودروگزارشبه

بیشت قانونی، پزشکی سازمان گزارش شهرطبق به مربوط رانندگی کشتههایحوادث ورین هزار با کمت797یور و اسفندرنفر به مربوط آن و98ین 48بایکهزار

است.بودهنفر

است.بوده98سالروزهایینرپرتلفاتتکشته80باخرداد13وکشته81بامرداد17تیرو25کشته،89بایوررشه17روزهمچنین

یرشهبرونجادههایدرگهارمینربیشت

ت با گزارش این بیشتأدر اینکه بر شهرکید برون مسیرهای به تلفاتمربوط است:رین آمده است، جادههایبرون66ی به مربوط تصادفات کشتههای درصد

شه24.7ی،رشه درون راههای در و7.3ی،ردرصد اختصاصی راههای در درصد تصادفنیم محل و روستایی جادههای در بوده1.4درصد راهها سایر در درصد

است.

فارساستاندرتلفاتینربیشت

با فارس با1269استانهای تهران با1241نفر، رضوی خراسان و بیشت1132نفر بارنفر ایالم استانهای و با163ین بویراحمد کهگیلویهو با206نفر، اردبیل و نفر

داشتهاند.رارانندگیحوادثکشتههایینرکمتنفر209

بوشهراستاندرگرمافزایشدرصدینربیشت

مربیشت در افزایش درسالرین حوادثرانندگی از ناشی (98گهای بوشهر استانهای در آن از قبل سال به یزد(37.3نسبت و بیشت32.5درصد) و ینردرصد)

است.بوده-درصد)16(گیالنودرصد)-16.1(کردستاناستانهایبهمربوطکاهش

هستندمردشدههاکشتهچهارمسهازبیش

که میدهد نشان بررسیها ا78.2این سالزدرصد در رانندگی حوادث از ناشی (98کشتههای و13مرد ورنف256هزار و(نزدرصد21.8) هزار )رنف691سه

است.بودهنامشخصآناندرصد1.2تاهلوضعیتوبودهمجرددرصد26.7ومتأهلدرصد72.1باال،بهسال18افراددرهمچنینبودهاند.

قربانیینربیشترانندگان؛

بودهاند.نقلیهوسیلهکرتیاسرنشیندرصد35وپیادهعابردرصد20.8نقلیه،وسیلهقربانیرانندهافرادازدرصد43.3تصادفوقوعزماندر

بودند.سوارموتورسیکلتدرصد19.4وپیادهدرصدعابر98،20.8سالرانندگیتلفاتمجموعاز

تلفاتینربیشتسنسال30-49

سنی لحاظ گذشته7.4از سال حوادثرانندگی در شده فوت افراد کمتر،10درصد و سال،30-49درصد31.9سال،18-29درصد23.5سال،11-17درصد5.6سال

داشتهاند.باالبهسال50تصادفاتکشتههایدرصد31.5

1398سالدرموتورسوارانتلفاتدرصدی11.8کاهش
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سال طی سوا1398در راکبینخودروی تلفات قبل، سال به بار3.1یرنسبت وانت و موتورسواران7درصد تلفات و افزایش عابرانپیاده11.8درصد و 2.8درصد

است.داشتهکاهشدرصد

گرماصلیعلتسربهضربه

م اصلی بهسر،38.5گرعلت ضربه افراد از متعدد،30.9درصد شکستگیهای خون7.5درصد دلیل به وزیردرصد علالشتراکی16.4ی دلیل به موارد(درصد

است.بودهمواردسایردرصد6.7)،تعلیکازبیشدارای

میشوندحادثهکشتهمحلدررانندگیحوادثمتوفیاتازنیمی

فوت حادثه،52.4محل محل در افراد از فوت،6درصد محل و بیمارستان به انتقال حین نحوه40.8درصد است.همچنین بوده بیمارستان در افراد از درصد

است.بودهآمبوالنسیقرطازمتوفیافراددرصد92.4انتقال

قانونیپزشکیبهارجاعیمصدومیندرصدی5.5کاهش

است.یافتهکاهشدرصد5.5گذشتهسالبهنسبتکهاندکردهمراجعهقانونیپزشکیزمراکبهتصادفمصدوم307وهزار347پارسال

بازارنیوزایرانیان،عصرسال،شعارنیوز،سالمتتهران،نویددیگر:منابع

1398سالدرگیداننرحوادثتلفاتکاهشخودرو:خبر|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۵:۴۳-۹۹/۰۲/۲۱(مازندراندرمخدرموادازسومصرفناشیگرمدرصدی۲۵افزایشکرد:اعالممازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

مدیرسا - گذشتهری سال در گفت: مازندران قانونی پزشکی مدت۸۰کل با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان استان سطح در مخدر مواد مصرف ناشی عوارض اثر بر نفر
یافت.رشددرصد۲۵قبلسالمشابه

خب گزارش مرگزاربه افزایش به اشاره با عباسی علی مهر، موادری مصرف سو فوتیهای کل از داشت: اظهار قبل درسال مخدر مواد مصرف سو از ناشی گهای

است.شدهاعالمشهرینرکمتموردیکباکدامهرسوادکوهوبابلرامسر،آباد،عباسگاه،وگلوینربیشت۱۷بایرساوبودندنزمابقیومردنفر۶۸مخدر

کل قانونیمدیر باپزشکی آزاد مشاغل افزود: مازندران بیشت۳۶استان مورد شش با دار خانه کمترو و مرین فوتی بهرین را مخدر مواد مصرف سو از ناشی گ

دادند.اختصاصخود

سطح افزایش استان، اجرایی مقام پیشگیآاین صحیح آموزش و اعتیاد ویرانگر عوارض مورد در اساسیترگاهی را مواد مصرف سو بروز از مبارزهری در گام ین

دانست.خانمانسوزبالیاینبا

دادند.دستازراخودجانمخدرموادمصرفسوبراثرنفر۶۴حدود۹۷سالدر

عبارتوارش،مازند،پیامالبرز،سبزآینده،اقتصادایران،عصرموج،ایلنا،سیما،وصداایسنا،فارس،پانا،دیگر:منابع

دارندسال18یرزمخدرموادمصرففوتیهایدرصد5.1پانا:باگفتگودرمازندرانمخدرموادبامبارزههماهنگیشورایدبیر
)۰۴:۰۷-۹۹/۰۲/۲۲(مازندران)(

داشتهاند.سال18ازکمتر،98سالدراستاندرمخدرموادمصرفازناشیفوتیهایدرصد5.1کهکرداعالممازندرانمخدرموادبامبارزههماهنگیشورایدبیر

مدی گذشته قانونیکلرروز افزایشپزشکی از خبر م25مازندران سالردرصدی در استان در مخدر مواد سوءمصرف از ناشی سال98گ به داد.97نسبت خبر

دادند.دستازراخودجاناستانسطحدرمخدرموادمصرفازناشیعوارضاثربر98سالدرنفر80اوگفتهبه

مظف احمد با خصوص این مهمتردر او کردیم. گفتگو استان مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای دبیر درری مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای برنامه ین

پیشگی راههای و مخدر مواد از استفاده مخرب اثرات طرآموزش اجرای را آن به ابتال از یاری اقشاررح و دانشگاه پرورش، و آموزش نهاد سه در زندگی یگران
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سال «در گفت: و برشمرد پرورش و آموزش اولویت با ط98،800مختلف این پوشش تحت دارمدرسه نظر در و گرفتند قرار سالرح در مدرسه99یم هزار دو ،

دهیم.»قرارپوششتحترا

گذشتهرمظف سال در که کرد اشاره و183ی و300هزار معرض در و سالم خانوادههای برای زندگی مهارتهای آموزش ساعت دررکا362نفر آموزشی گاه

شد.گزارربدانشجو670وهزار13برایدانشگاهها

داد.خبربهبودیافتههابهکمکواعتیادازیرپیشگیبرایخیر110کترمشاومردمنهادسازمان153ظرفیتازبهرهمندیازاو

ماده مراکز فعالیت به مازندران مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای م16و15دبیر «یک داد: ادامه و کرد اشاره استان در مخدر مواد با مبارزه کزرقانون

مادهراجبا موضوع مدت16ی به متجاهر معتادان و دارد قرار جویبار شهرستان قاجارخیل در که است فعال استان خدمات6تا3در از سال یک تا بعضا و ماه

میشود.»فراهمبهبودیافتهعنوانبهکرتازپسآناناشتغالزمینهوبردهبهرهکزرماین

داد.خبرمراکزایندربیمارهزار55بهخدماتارائهازدائم،کزرم416کناردراستانکلدر15مادهومیانمدتاقامتیکزرم66فعالیتبهاشارهبایرمظف

بزهکا و جرایم از اعظمی بخش اصلی عامل اینکه بیان ضمن بایدراو اما میکند تالش مخدر مواد با مبارزه حوزه در «دولت گفت: است، مخدر مواد یها

یابد.»کاهشتقاضاسطح

بهترمظف وضعیت دارای گذشته به نسبت را دانشآموزان میان در مخدر مواد مصرف میزان حال،ری این «با گفت: و دانست سال5.1ی در که افرادی درصد

است.»نگرانکنندهایعددکهداشتهاندسال18ازکمتردادند،دستازراخودجانمخدرموادمصرفاثربر98

ی:رمظف

مخدر5.1 مواد مصرف جانباختگان بین27.1سال،18یرزدرصد و29تا18درصد بین30.9سال عبارتی39تا30درصد به داشتهاند. مجموع60سال درصد

داشتهاند.سنسال39یرزمخدر،موادمصرفجانباختگان

او گفته بین27.1به نیز جانباخته افراد و29تا18درصد بین30.9سال عبارتی39تا30درصد به و داشتهاند مصرف60سال جانباختگان مجموع درصد

داشتهاند.سنسال39یرزمخدر،مواد

م میزان مازندران مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شورای سالردبیر در مخدر مواد سوءمصرف از ناشی سال98گ به رشد97نسبت دارای اعالم28.1را درصد

میباشد.است،درصد21.8کهکشورکلمیانگینبهنسبتیرباالتعددکهکرد

است.»درصد1.4مازندراندرو2.1کشوردرهنرستانهاودوممتوسطهدانشآموزانمیانشیوعخر«نگفت:او

کنیم.استفادهآنسوءمصرفاثراتازگاهیبخشیآومخدرموادمصرفکاهشبرایظرفیتهاتمامازمیکنیمسعی99سالدرکهکردکیدأتیرمظف

سال18یرزمخدرموادمصرففوتیهایصددر5.1پانا:باگفتگودرانمازندرمخدرموادباهمبارزهماهنگیایشوردبیرپانا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۳۲-۹۹/۰۲/۲۱(یافتکاهشدرصد38زنجانجادههایدرامسالفروردینتصادفاتمجموع

سویوش از شده ارایه آمار اساس بر گفت: زنجان استان راه پلیس رییس جانشین قانونیک: جادههایپزشکی سطح در رانندگی تصادفات مجموع استان، این

میدهد.نشانکاهش98سالمشابهمدتبهنسبتدرصد38امسالماهفروردیندرزنجان

امسال ماه فروردین افزود: ایرنا، خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز عظیمی، محمدعلی مسیرهای216سرهنگ سطح در فوتی و خسارتی جرحی، تصادف فقره

بود.مورد348پارسالمشابهمدتدررقماینکهافتاداتفاقاستاناینارتباطی

رانندگی، حادثه تعداد این از اینکه بیان با فوتی،6وی و60مورد جرحی تصادف150فقره تعداد این وقوع اثر بر داشت: اظهار بود، خسارتی نیز دیگر مورد

بودند.شدهمصدومنیزنفر162وفوت17ترتیببهپارسالماهفروردینکهشدندمصدومنفر65وفوتنفرهشتزنجانجادهایرانندگی

یادآو با جرعظیمی فوت، به منجر رانندگی حوادث تعداد اینکه ماهری فروردین در خسارت و هشت،98ح بیشت223و117بهترتیب افزود: بود، عاملرمورد ین

کنت در توانایی عدم آلودگی، خوب و خستگی به مربوط نیز استان این ارتباطی مسیرهای در رانندگی حوادث سرعتروقوع و چپ به انحراف و نقلیه وسیله ل

بود.خودروهارانندگانجانبازغیرمجاز

بیما این به ابتال از ترس و کرونا ویروس شیوع از ناشی خانگی قرنطینه خاطر به ترددها و ها مسافرت گفت: زنجان استان راه پلیس رییس بسیاررجانشین ی

داشت.پیدرراتصادفهادرصدی38کاهشجادهها،شدنخلوتواقعدروآمدپایین

و هزار پنج زنجان میزان،840استان این از که دارد ارتباطی راه راه،200کیلومتر آزاد بز113کیلومتر و342گراه،رکیلومتر اصلی راه راه974کیلومتر کیلومتر

است.فرعی

ایرنا

)۰۵:۴۸-۹۹/۰۲/۲۱(گذشتهسالطیگرفتگیزگااثربرتهراندرنفر136گرم

است.شدهارجاعتهراناستانقانونیپزشکیمراکزبهکربنمنواکسیدگازبامسمومیتازناشیفوتمورد136گذشتهسالکرد:اعالمتهراناستانقانونیپزشکیکلاداره

گزارش به - قانونیاقتصادگردان سالپزشکی مشابه مدت با مقایسه در رقم این تهران، منواکسیدکربن97استان گاز از ناشی فوت تعداد اعالم168که نفر

بود گذشته19شده سال فوتیهای تعداد از است. یافته کاهش و105درصد مرد گزارشزنفر31نفر بودهاند.در قانونین شدهپزشکی تاکید تهران استان

گا کربن، اکسید دی گاز خاموشزاست: قاتل را آن دلیل همین به و ندارد خاصی بوی و رنگ که میآید وجود به کربن ناقص احتراق از که سمی است ی

مینامند.

اکسی تا میشود باعث و شده واکنش وارد شخص قرمز گلبولهای با بالفاصله شود شخصی تنفسی سیستم وارد کربن دیاکسید کمتژوقتی اعضایرن به ی

سپ از پس و چشمها سوزش ابتدا مساله این عوارض اولین که برسد بینربدن زمانی شدن در2الی1ی موجود مونواکسید کربن گاز غلظت به بسته ساعت

میکند.مفرطخستگیاحساسوآلودگیخواباحساسمکان،فرد

میشود.بینییزیرخوندچارباشدحساسشخصبدناگروکردهِگززِگبدناعضایحالتایندر

س کند سعی شخص سراگر دچار بایستد دچاررپا شخص است ممکن ادامه در میرود. سیاهی اغلب حالت این در چشمها و شده تهوع حالت همراه به گیجه
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شود.بیهوشی

س هرچه که صورتی در و میکنند آلودگی خواب و کرختی احساس ابتدا میگیرند قرار گاز این استنشاق معرض در سربسته فضای یک در که یعتررافرادی

میشوند.خفگینهایتدروبیهوشیدچارنکنندتنفستازههواییانکنندکرترامکان

بیما سابقه با افراد سالمندان، -رکودکان، قلبی بیماریهای به مبتال افراد و سایریوی از بیشتر خونی گازریهای با مسمومیت از ناشی عوارض دچار COین

میشوند.

فارساکوایرانیان،عصردیگر:منابع

درامسالنوروزاولیهآماردررانندگیحوادثتلفاتدرصدی52.2کاهشآمده؛قانونیپزشکییزنوروتصادفاتتلفاتگزارشدر
)۰۸:۳۸-۹۹/۰۲/۲۱(جنوبیخراسان

زمانی بازه در رانندگی حوادث تلفات آمار اولیه اعالم بر مدت1399،11فروردین15تا1398اسفند25بنا با مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر
است.یافتهکاهشدرصد52.2قبلسالمشابه

کل اداره عمومی روابط از نقل به خاورستان گزارش قانونیبه شیوعپزشکی دلیل به امسال نوروز در سفرها توجه قابل کاهش دنبال به جنوبی، خراسان

بودیم.جنوبیخراساندررانندگیحوادثتلفاتدرصدی52.2کاهششاهدی،ربیمااینزنجیرهقطعبرایماندنخانهدراصلوکروناویروس

بودند.نزنفر5ومردآنانازنفر6کهدادنددستازراخودجانرانندگیحوادثدرنفر11مدتایندر

با نهبندان شهرستان امسال، نوروز در گزارش این اساس بیشت4بر بارفوتی قاین های شهرستان آن از پس داشت، را رانندگی حوادث تلفات آمار نفر،3ین

گرفتند.قرارتصادفاتتلفاتبعدیرتبههایدرفوتینفر1باکدامهرکوهریزوخوسفونفر2باطبس

دادند.اختصاصخودبهرارانندگیحوادثتلفاتآمارینربیشتفوتی،3با1398اسفند26وفوتی4با13999فروردین14روز

بودند.سرنشیننفر6ورانندهنفر5امسالنوروزرانندگیحوادثتلفاتکلازموجودآمارهایاساسبر

آینده ماه یک طی حوادث این تلفات قطعی و نهایی آمار و است امسال نوروز در رانندگی حوادث تلفات اولیه آمار خبر، این در شده ارائه آمار میشود، یادآور

شد.خواهداعالمگذشتگانردومصدومانآمارشدننهاییازپسو

گذشتهسالطیفتگیگرگازاثربرانتهردرنفر136گمردان:گراقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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