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ستادیاخبار

)۱۰:۵۳-۹۹/۰۵/۱۴(استبرخوردارایویژهاهمیتازقانونیپزشکییزکرمکمیسیونپاشا:قادی

م کمیسیسون کار گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان آزمایشگاهی و پزشکی حجمزکرمعاون و دارد ای ویژه اهمیت پروندهها در نظرنهایی اظهار دلیل به قانونی پزشکی اززی یادی
میشود.نظراعالموبررسیبخشایندرپروندهها

سازمان الملل بین امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه سهشنبهپزشکی امروز پاشا قادی مسعود تک14کشور، مراسم در ورمرداد یم

س مرمعارفه پزشکی کمیسیون اداره خدماتزکرپرست اگرچه گفت: قانونیی کمیسیونپزشکی اما میشود محسوب مهم و حساس آن مختلف بخشهای در

است.برخوردارویژهایاهمیتازآنارجاعیمواردنوعوخاصجایگاهجهتبه

فی فضای اهمیت به اشاره با محدودیتزوی و امکانات حداقل با خدمات کمیسیونها، قبلی ساختمان در داشت: اظهار بهتر خدمات ارائه در مناسب یکی

کرد.میایجادپروندههابهرسیدگیسرعتومناسبخدماتارائهدررامشکالتیموضوعهمینکهشدمیارائهرجوعارباببهیکیزفیفضای

اندا راه با داد: ادامه پاشا مزقادی کمیسیون جدید ساختمان فیزکری فضای مشکل پروندههازی، به رسیدگی سرعت و خدمات ارائه آن تبع به و شد مرتفع یکی

یافت.بهبودنیز

م کمیسیون در پروندهها توجه قابل حجم بیان با حجمزکروی کرد: خاطرنشان مزی کمیسیون به مربوط پروندهها از تغییرزکریادی از بعد انکه ضمن است ی

گیرد.قراررسیدگیموردیربیشتسرعتبارسیدمیپرونده500بهآنتعدادکهماندهعقبپروندههایشدمقررکمیسیونمحل

بیما شیوع با متاسفانه افزود: سازمان آزمایشگاهی و پزشکی برمعاون کرونا پیشرگزاری شده بینی پیش برنامه از تر عقب کار و شد کند کمیسیون جلسات ی

کنیم.جبرانراماندگیهاعقبزودترهرچهتامیشودگرفتهنظردرتمهیداتیامارفت

تک پاشا ضرورقادی از نیز را رجوع ارباب درریم خدمت ارایه قانونییات تکپزشکی مورد باید ای طبقه و قشر هر از رجوع ارباب همه گفت: و کرد یمرعنوان

شود.برخوردخوشروییباآنانباوگیرندقرارهمکاران

م پزشکی کمیسیون اداره سابق رییس مسیحی دکتر تالشهای از قدردانی ضمن پایان در خدایازکروی دکتر برای سری، آرزویری اداره این جدید پرست

کرد.موفقیت

تک نیز و مجموعه یک در افراد جایی جابه اینکه بیان با نیز سازمان کمیسیونهای امور کل مدیر سلحشور بابک دکتر مراسم ادامه پویاییردر نشانه معارفه و یم

تح افزایش ها جایی جابه این از هدف و است بالندگی دررو که است قضایی استعالمات به پاسخ سازمان اصلی وظیفه افزود: است، مجموعه در انگیزه و ک

دارد.ایویژهجایگاههاپروندهبهانتهایینظرارایهدریزکرمکمیسیونمیاناین

م کمیسیون تزکروی مهم از را مری کمیسیون جایگاه و شان کرد: خاطرنشان و برشمرد سازمان قسمتهای باالتزکرین سازمانری در نظر اظهار جایگاه ین

دارد.راخودخاصاهمیتبخشایندرخدمتارائهبنابرایناست

م کمیسیون ساله چهار تصدی دوره در مسیحی دکتر خدمات از قدردانی با همچنین خدایازکرسلحشور دکتر برای سری آرزویری مجموعه آن جدید پرست

یابد.ادامهیزکرمکمیسیونمجموعهدرپیشرفتبهروروندکردیرامیدوااظهاروموفقیت
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شد.معرفیکمیسیونجدیدپرسترسعنوانبهیرخدایایتازآویمرتکخودسمتازیزکرمپزشکیکمیسیونادارهرییسمسیحیفرزانهمراسمایندر

پیامانتهای

ملییرهمکاروزنامهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

مشکالتحلبهکمکبرایتحقیقاتیوعلمیمراکزازدعوتداد؛خبرکشورقانونیپزشکیسازمانپژوهشیوآموزشیمعاون
)۰۵:۵۶-۹۹/۰۵/۱۴(کشورقانونیپزشکیسازمان

ش و تحقیقاتی و علمی مراکز فراخوان، یک قالب در کشور قانونی پزشکی سازمان پژوهشی و آموزشی طرمعاون ارائه برای را بنیان دانش بهرکتهای دعوت کاربردی، پژوهشی حهای
کرد.یرهمکا

سازمان بینالملل وامور عمومی روابط کل اداره از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه افزود:پزشکی مطلب این اعالم با مهدوی امیرحسین سید کشور،

قانونیسازمان تشپزشکی و آزمایشگاهی بالینی، مختلف های حوزه در قانون در شده معین تکالیف و وظایف با متناسب که است تخصصی ورسازمانی یح

کند.میخدمتارائههموطنانبهذیصالحمقاماتاستعالماتبهپاسخقالبدروتخصصیهایکمیسیونوجرمصحنه

تص گیروی بهره به معطوف همواره سازمان این تالش کرد: آخریح از تری پیشرفته از استفاده و روز متدهای انجامرین در دنیا تجهیزاتی امکانات ین

است.بودهجرمصحنهویحرتشوآزمایشگاهیحوزهدوبویژهوتخصصیهایحوزهفعالیتهای

تکنولو داشت: اظهار مصرفی مواد و تجهیزات تأمین خصوص در سازمان مشکالت به اشاره با هژمهدوی و تجهیزات باالی هایزی وزینه ها دستگاه تهیه یاد

تح و سو یک از آنها نیاز مورد مصرفی آمرمواد ظالمانه باریمهای را مصرفی مواد و دستگاهی ملزومات تهیه هاست سال که مشکالتی و دیگر سوی از یکا

خا به وابستگی کاهش و خوداتکایی راستای در داخلی متخصص نیروهای به اتکا با تا داشت آن بر را سازمان کرده، برو رو مختلفی قدمرمشکالت کشور از ج

بردارد.

م راستا همین در داد: ادامه سازمان پژوهشی و آموزشی تحقیقاترمعاون قانونیکز تقدیپزشکی قابل ازراقدامات تعدادی ساخت به منجر که داشته ی

امیدوا که است انجام دست در مهم پروژه چند نیز حاضر حال در است، شده رونمایی گذشته در تجهیزات این از تعدادی شده؛ سازمان نیاز مورد یمرتجهیزات

نماید.برطرفنیازموردمصرفیموادبهراسازماناینوکشورنیازازبخشیوشدهنهاییالزم،تاییدیههاییافتردوتستهانهاییمراحلطیبا

ت با جأمهدوی این توسعه به سازمان تصمیم بر داشت:رکید اذعان شده، احصاء مشکالت کردن برطرف و درون به اتکا نهضت به بخشی سرعت و یان

قانونیسازمان کاپزشکی به و شناسایی منظور به کاربردی های پژوهش توسعه عناوین" تحت تحولی برنامه دو تدوین با نوینرگیرکشور روشهای ی

گی "بهره و شرتشخیصی" ازظرفیت تحقیقاتیری و علمی مراکز تمامی از نیاز"، مورد تخصصی لوازم و تجهیزات تولید جهت در پژوهشی و علمی مراکز و ها کت

نماید.مییرهمکابهدعوتدارندراسازماننیازموردهایبخشدرفعالیتامکانکه

استدارخوربرایویژهاهمیتازقانونیشکیپزیکزمرکمیسیونپاشا:قادیایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۹

۱۳۹۹/۰۵/۱۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHAQD27T


اظهار است، گرفته قرار مندان عالقه دسترس در سازمان سایت در فناورانه پروپوزال نیز و سازمان شده احصا مشکالت و نیازها فهرست اینکه بیان با وی

همکارامیدوا جلب و شناسایی با کرد: شری و تحقیقاتی و علمی مراکز گیری بهره و استانها دیگر و تهران در بنیان دانش تجربهرکتهای و دانش از ی

شود.برداشتهاستسازمانتخصصیحوزههایمشکالتونیازهارفعدرجهتمؤثرگامیکشورمان،دانشمندانومحققین

پیامانتهای

رویکردنامههفتهمجلهیها/ریارشهیرخبپایگاهحمایت/روزنامهپانا/ایرنا،مهر،ایلنا،میزان،شبستان،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۵:۴۷-۹۹/۰۵/۱۴(خشایار!خونوداغگلولهسهرابعشق

می شلیک که را اول تیر دو یکی شود. می پیاده اسلحه به دست است، مشکی اش خودرو همانند کوتاهش آستین لباس رنگ که راننده و زند می ترمز خیابان وسط مشکی سوناتای
ف یکی بعد لحظاتی شود. بیشتر شود می روانه مشکی جک سرنشینان سمت به که تیرهایی تعداد تا شوند می پیاده هم سوناتا عقب سرنشینان تویرکند، بذارش «بدو : زند می یاد

ماشین».

مع دیگر گانگستر دو که است خونی در غرقه جسم معزکهرمنظورش از سرعت به و گذارند می سوناتا عقب صندلی روی را او کشان کشان اند؛ گرفته لگد کهریر

ت را صحنه سرنشینانش و مشکی خودروی که همزمان گذرند. دورمی و آسفالت روی مانده جای به خون لکه دو : کند می خودنمایی چیز دو کنند، می ک

تیراندا ماجرای . ... هستند اتفاق این تماشاگر که وزشهروندی باشد حادثه یک فقط تواند می اگرچه تهران، آباد سعادت منطقه در گذشته هفته خونین ی

تبدیل اجتماعی کننده نگران های آسیب از یکی به جامعه در آن هولناک بروز گونه این و خشونت که آورد می در صدا به را خطر زنگ این دیگر بار اما بس،

د ماجرای شده، اعالم تاکنون چه آن اساس بر است. درگیرشده تهران، آباد سعادت گذشته هفته دخترگیری سر بر خشایار و سهراب عشقری گویا که بود ی

خشایا همراه و بوده خونرسهراب و خشم به نهایت در خواهندزیرکه رسیدگی و بررسی قضایی و انتظامی مسئوالن را حادثه این بیشتر جزئیات انجامد. می ی

د را جامعه که است تلخ اتفاقات گونه این از ناشی وحشت و رعب است آور دلهره چه آن اما رسید، خواهند خود جزای به حادثه مسببان و خودرکرد گیر

خیلی بنابراین کند. می آشنا آباد سعادت لعنتی روز آن تگزاسی هوای و حال با بیشتر مارا عینی شاهدان از نقل به ماجرا این روایت قطع طور به کند. می

مجا فضای در چندنفر با . کنیم بررسی را اجتماعی ی ها آسیب آن دنبال به و شویم همکالم ماجرا این عینی شاهدان با بتوانیم تا کهزگشتیم گرفتیم ارتباط ی

چی داشتند؛ کاسبی قصد هم ماجرا همین از ها آن از برخی که بود جا این جالب اما بود نزدیک واقعیت به هایشان اجتماعیزروایت آسیب یک خود که ی

سعادت حادثه از شما تجربه خوایم می کنه. می مضطرب و نگران رو جامعه چقدر ها خشونت این که این درباره کنیم کار گزارش یه خوایم می ما است. دیگر

، نه یا خوره می ما درد به و هست اندازه چه تا شما اطالعات دونیم نمی که ما بیکارم. چون کنم، می مصاحبه گیرم می پول +من باشیم. داشته هم رو آباد

میدم، کارت شماره دارم، اطالعات کامل و جامع + کنیم. صحبت اون درباره اول بدین ب300اجازه ماجرارتومن آن عینی شاهدان از یکی اما بدم! توضیح تا یز

گفت به حادثهوحاضر این از ناشی اجتماعی نگرانی و اضطراب او زدن حرف با شاید که امید این با و نکنیم ذکر او از نامی که شرط این با شود، می ما با گو

کشورقانونیشکیپزمانسازمشکالتحلبهکمکایبرتحقیقاتیوعلمیکزامرازدعوتایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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ببینیم که پنجره دم رفتیم همدیگه، به میدادن ناموسی فحشای شد، بلند خیابون از فحاشی صدای یهو که بودیم شده جمع هم دور دوستام «با : شود شنیده

و دزدیدی رو اون «تو گفت می شون یکی آوردن. می رو دختر یه اسم هی و بودن کشیده قمه اول ؟ خبره بودچه شده نبود، عادی شرایط اصال زدی». ُبرش

بعدش و کرد شلیک هوایی تیر تا سه دو آورد. در رو تفنگش شون یکی بعدش اما زدن می داد فقط اولش کردن. می دوئل هم با داشتن انگار و تگزاس عین

تیراندا از بعد زد. تیر یکی اون طرف به متوجهزهم که بودم ترسیده قدر اون اما بود خورده تیر هم دیگه یکی بردن، و ماشین توی انداختن رو یکی هم ی

دستکا رو ماشین پالک ها اون رفتن قبل کردن. کارش چی بودیمرنشدم دزدیده رو سرمون ترس از دوستام و من نداره. بر رو پالک شماره کسی تا کردن ی

و بودیم ترسیده ما اما زدن می حرف پلیس با و بودن شده جمع پایین مردم اومد. پلیس بعدا و بودن رفته شون همه ببینن. پنجره دم رو ما یهویی نکنه که

تیراندا و بیاره در تفنگ بیاد اونا مثه یکی یهو نکنه که ترسم می خیابون، توی برم خوام می وقتی هنوزم روز اون از بعد پایین. هفتهزنرفتیم حادثه کنه». ی

تیراندا دلیل به که بود اجتماعی تلخ اتفاقات از یکی آباد، سعادت شدهزگذشته منتشر ویدئوی به را ها نگاه و رسید همگان به خبرش آن، در گرفته صورت ی

درد این تسکین برای باید شک بدون و هاست حرف این تراز کننده نگران جامعه در خشم و خشونت بروز شرایط که است این حقیقت اما کرد. جلب آن از

رسمی های آمار بود. هوشیارتر قانونیاجتماعی امسال،پزشکی ابتدایی ماه سه در بدانیم فقط دهد. می نشان بیشتر را زخم این عمق و146هم 353هزار

به نزاع دلیل به قانونینفر :پزشکی اند کرده و44مراجعه وز632هزار و101ن به721هزار نزاع مراجعین آمار قانونیمرد. هم12درپزشکی گذشته سال ماه

: است تلخ قدر و574همین شامل961هزار کننده، مراجعه و187نفر وز153هزار و387ن که808هزار است مواردی شامل فقط ها این که بماند تازه مرد.

به مراجعه قانونیبه حلپزشکی برای باید که دهد می نشان ها این همه است. نشده ثبت جایی در که دارد وجود نیز نزاع از مواردی احتماال و شده منجر

فک موجود اجتماعی مسائلیریرمسائل موجود، اجتماعی مسائل ها، جنایت این و ما غلط های سیاست نگذشت. ها آن کنار از سادگی به و کرد ای یشه

آسیب دیگر سوی از بود. خواهد حل قابل هم مدت بلند در و آید وجودمی به مدت بلند در که است اجتماعی محیط از ناشی مشکالت بلکه نیست، فردی

پرخاشگ بود. آن بروز دالیل دنبال به باید و هاست علت از معلولی موجود اجتماعی علترهای هزار از معلولی بینیم می جامعه در که هم دعواهایی و ی

و خانواده به ها آن به وارد فشار باشند، نداشته شغلی امنیت مثال و باشند مشکل دچار جامعه در مادر و پدر وقتی گردد، می بر خانواده به اول علت است.

قرار هم مدرسه و جامعه فشارهای تاثیر تحت خانه، در موجود فشارهای بر عالوه حاال و شود می جامعه وارد ها آن فرزند آن، از بعد شود. منتقلمی فرزندشان

ف آموز دانش سر ندارد مناسبی حقوق که معلمی مثال گیرد. آمورمی دانش با معلم رفتار تبعیض زند، می خشمزیاد دچار را او هم دارد خوبی مالی وضع که ی

فرهنگی و اجتماعی شرایط بلکه نبوده، شرور و دزد تولد ابتدای از او دهد. می شکل را اش شخصیت و گذارد می تاثیر او روی شرایط این مرور به کند. می

غلطمان های سیاست با که هستیم ما است. برده سمت این به را او اجتماعیزجامعه های آسیب اکنون و نکردیم ایجاد جامعه در را الزم های یرساخت

شاید بدهد، سامان را مسائل این بخواهد نهادی یا سازمان اگر هم حاال است. شده وجود50گسترده به شبه یک مسائل این که چرا باشد، نیاز زمان سال

زو دروغگویی، نیست. حل قابل هم شبه یک و بیکارنیامده فکررگویی، به باید که ماست جامعه امروز مسائل جمله از دست، این از مسائلی و ها تبعیض ی،

عبدالهیمصطفیخراسان/باشیم.آنحل

کنارپارسینه،خبر،ینرآخیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۵۴-۹۹/۰۵/۱۴(دادافزایشدرصد۵۶راجادهایتردداجتماعییهایرفاصلهگذاهادیانفر:حذف

کرد.پیداافزایشترددهادرصد۵۶ًایبرتقاجتماعی،یرفاصلهگذاشدنبرداشتهازبعدگفت:راهورپلیسرئیس

خشایار!خونوداغگلولهابسهرعشقامروز:اصفهان|خبرخبرادامهادامه
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خب نشست در امروز صبح هادیانفر سیدکمال سردار پویا؛ خبرنگاران باشگاه انتظامی خبرنگار گزارش (ربه گذشته روز در اینکه بیان با میلیون17)،99مرداد13ی

و123و فقط912هزار گذشته سال به نسبت که داشتیم جادهها در فاصلهگذا16تردد شدن برداشته از بعد کرد: اظهار داشت، کاهش اجتماعی،ردرصد ی

میگیرد.صورتکشورشمالیمحورهایدرکشوردرترددهادرصد70کرد.پیداافزایشترددهادرصد56ًایبرتق

روز تا سال ابتدای از مجموع در افزود: راهور پلیس گذشته،99مرداد13رئیس سال مشابه مدت به نسبت دا22، تردد کاهش بهارردرصد در همچنین یم.

جا دا16.1ی،رسال رانندگی از ناشی فوتیهای کاهش نیزردرصد ماهه چهار جمع در است. افزایش به رو مرور به تصادفات اما تصادفات41یم انواع در درصد

است.نشدهاعالمماههچهاربرایهنوزکهاستقانونیپزشکیآماراصلیشاخصالبتهیمرداکاهشفوتیدردرصد25و

است، تعامل دنبال راهور پلیس اینکه بیان با عرتصوی کرد: بعضزیح میکنند،یزان مخدوش را مردم ذهن و داده انجام مصاحبههایی دفترخانهها و ثبت در ًا

ع این مادهزبه میکنیم توصیه مطالعه29یزان خوب کامرا آئیننامه و ندارد تفسیر و استنتاج به نیاز قانون این کنند، استفاده خود حقوقی کارشناسان از اًلو

کهرتص کرده داردیح خودرو انتقال و نقل قصد که کسی فرد،هر تا کند مراجعه پلیس مراکز به نقلیهباید وسیله و است.اسناد شفاف قانون این و شود احراز

و هزار ماده افراد این نیست، رسمی پلیس، اسناد گفتند مدنی287همچنین حتمقانون تصرا آنجا در کنند، مطالعه رسمیرًا مأموران نزد که اسنادی شده یح

صالحیتشان حدود دفترخانه؟در نیروی یا است رسمی مأمور پلیس آیا میشوند، تلقی رسمی اسناد شده، اصراتنظیم ندارهیچ مردم به دفترخانهری به که یم

است.یراختیادفترخانهبهمراجعهکنند،مخدوشرابطهایندررامردمذهننبایدکنیمیافتردخودمانرامالیاتمیتوانیمحتیبروند

درونشه ترددهای شدید افزایش به اشاره با مسئول مقام طراین نبود گفت: افزایشری، به منجر تهران در ترافیک از70ح باید مردم و شده تردد درصدی

کنند.پرهیزیربرونشهودرونسفرهای

دا تالش اینکه بیان با شمارهگذارهادیانفر مراکز برای اینترنتی نوبتدهی آینده هفته یکشنبه روز تا میکنیمریم توصیه کرد: خاطرنشان شود، انجام تهران در ی

ماهه سه افرادی کرونایی شرایط ازودر و بگیرند خودداوکالتنامه روزه چند شمارهگذارکالتهای مراکز به زود صبح ندارد ضرورتی هیچ کنند. اینری کنند، ی

تعداد است، خلوت بعدازظهرها در مزمراکز در گذشته هفته در ما همکاران از یکی و شدند کرونا به مبتال مراکز این در ما همکاران از شمارهگذاریادی میثمیرکز

کنند.مراجعهیرشمارهگذامراکزبهخودکرمداشدنکاملازپسوکردهرعایتراالزمنکاترابطهایندرهموطنانخواهشمندیمکرد،فوتکرونااثربر

در توقیفی وسایلنقلیه برای ماه آخر تا جرائم تقسیط گفت: والیت، هفته به توجه با راهور پلیس تسهیالت به اشاره با رانندگی و راهنمایی پلیس رئیس

جرپا سال یک طول در میتوانند هموطنان و میشود انجام بازدیدرکینگها که دارد بازدید به نیاز خودرو سبز سند و کارت صدور همچنین شود پرداخت آنها یمه

کردیم.حذفرا

است.تسهیالتایندیگراز16ساعتتاراهورمراکزکارزمانافزایشعمومی،نقلوحملرانندگانکاردفترچهبخشودگیبحثهمچنینشد:متذکروی

جوانتابناکروزاننیوز،آنالین،صبحانهملیت،،۲۴اقتصادیرخبپایگاهآنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۵۷-۹۹/۰۵/۱۴(خوردمیکلیدیرگذاشمارهمراکزدراینترنتیدهینوبت:هادیانفرسردارسیدکمال

تش ضمن ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس نویدتهران،رئیس گزارش مربه دو در اینترنتی دهی نوبت آغاز از پلیس این ماهه چهار عملکرد گذاریح شماره یرکز

شود.میاجراییکشورسراسریرگذاشمارهمراکزدراینترنتیدهینوبتزودیبهگفت:ودادخبرآیندههفتهشنبهیکازتهران

خب نشست در هادیانفر تبرسردارسیدکمال با رسانه اصحاب جمع در تشری به والیت، عید خم؛ غدیر سعید عید رسیدن فرا پلیسریک ماهه چهار عملکرد یح

دادایشافزصددر۵۶ارجادهایددتراجتماعییهایفاصلهگذارهادیانفر:حذفتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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مدی داشت: اظهار و پرداخت ناجا رانندگی و دررراهنمایی شدآمدی) ) ترافیک و217یت هزار همچنین و کشور روستایی و فرعی اصلی، جاده کیلومتر هزار

هوشمندسا47 و تحول تصادفات، و سوانح کاهش ترافیکی، انضباط توسعه کنار در دارزشهر اولویت های برنامه از شهروندان به مطلوب خدمات ارائه و ی

است.پلیساین

از بیش گذشته سال در انتظامی نیروی اینکه بیان با افزود:70وی است، داده ارائه مردم به مختلف های بخش در خدمات و35میلیون هزار500میلیون

سال طی مردم به رانندگی و راهنمایی پلیس دهی خدمات واقع؛ در که است ناجا راهور پلیس به مربوط انتظامی نیروی میلیونی خدمات مجموع از خدمت

دارد.درصدی52سهمگذشته

ع مردم و انتظامی نیروی فرمانده نظام، مسئوالن جدی های دغدغه از تصادفات و سوانح کاهش اینکه بیان با ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس میزرئیس یز

همکا با گذشته های سال طی داد: ادامه سالرباشد، در ما خداوند لطف با و است گرفته صورت حوزه این در ای گسترده اقدامات مختلف های دستگاه 98ی

کاهش سال1٫4شاهد در که است حالی در این هستیم، تصادفات و سوانح میزان افزایش97و96درصدی و سوانح کاهش توقف شاهد 1٫3و1٫7متاسفانه

بودیم.تصادفاتدرصدیدهم

سال در شد: یادآور انتظامی ارشد مقام همکا98این متعال، خداوند عنایت میزانربا شدیم موفق کشور سراسر در همکارانم تالش و مسئول های دستگاه ی

دهیم.کاهشدرصددهم1٫4راتصادفاتوسوانح

تصادفاتکاهشدرراهورپلیسدرصدی18سهم

ه و خسارات تحمیل به اشاره با هادیانفر درزسردار مختلفی های دستگاه و ها سازمان کرد: عنوان کشور به فوتی ویژه به سوانح و تصادفات فراوان های ینه

است.درصد18تصادفاتوسوانحکاهشدرناجارانندگیوراهنماییپلیسسهممیانایندرودارندحساسوکلیدینقشتصادفاتکاهش

دا تصادفات کاهش برای جدی عزم اینکه بر تاکید با ادامه در ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس باررئیس پلیس این مختلف های نامه تفاهم امضای به یم

مدی راستای در ها سازمان چندیربرخی گفت: و کرد اشاره ای جاده باختگان جان و تصادفات کاهش برای تالش کنار در ترددها تسهیل و ترافیک بهینه یت

همکا نامه تفاهم ورپیش و ناجا فرمانده میان شهرسازی و راه طزیر از که رسید امضاء به انضباطری توسعه اطالعات، تبادل شد؛ رسانی اطالع پلیس رسانه یق

بود.نامهتفاهماینمفاداز…وهاجادهوهاراهآزاددرعوارضپرداختوترافیکالکترونیکیلرکنتنظارتی،هایدوربینتوسعهترافیکی،

هاجادهدرنظارتیهایدوربینافزایش

از بیش که است بنا شده اشاره نامه تفاهم بندهای از یکی مطابق اینکه به اشاره با خاطر2وی شود، اضافه ها جاده نظارتی های دوربین به دوربین هزار

است.ناجارانندگیوراهنماییپلیسکاردستوردرنیزراهوایمنیکمیسیونمصوبهسرعت،یترمدیاجرایکرد:نشان

باال، سرعت دلیل به تصادفات شدت و گیرد می صورت ها جاده در تصادفات بیشتر تحقیقاتی، و میدانی های بررسی برابر داد: توضیح هادیانفر یادزسردار

امروز که34است؛ افتد می اتفاق حالی در کشور های جاده در تصادفات از و70درصد باختگان جان از به70درصد مربوط تصادفات مجروحان از درصد

است.ایجادهتصادفاتازدرصد34همین

ط اجرای کرد: اشاره انتظامی ارشد مقام “مدیراین جارح سال مهرماه از اهلل شاء ان و شده آغاز پایلوت صورت به استان سه در سرعت” همکاریت با یری

شود.میدنبالیرکشووکالنسطحدریزشهرساوراهوزارت

دیگ بخش در ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس برابرررئیس داد: ادامه عمومی نقل و حمل بخش ویژه به مدار قانون رانندگان از قدردانی با خود سخنان از ی

نا پرخطر رانندگان از که هستیم این دنبال به و است ما وظایف از عمومی نقل و حمل حوزه در پرخطر رانندگان با برخورد راه، و ایمنی کمیسیون گانومصوبه

یم.ربگیروانسالمتتستعمومینقلوحمل

شهرهادرخیزحادثهنقطههزار2وجود

دخورمیکلیدیگذارهشمارکزامردراینترنتیدهینوبت:هادیانفرکمالدسیدارسران:تهرنوید|خبرخبرادامهادامه
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شهردا از تقدیر با هادیانفر مادهرسردار اجرای راستای در که هایی پلیس108ی به را ها دوربین خام های داده و اطالعات انتقال فرآیند ها راه ایمنی کمیسیون

پیگی مطابق کنیم؛ می دنبال سوانح و تصادفات کاهش عناصر از یکی عنوان به را خیز حادثه نقاط رفع داد: ادامه ، کردند سالرتسهیل گرفته صورت های ی

حاضر70گذشته حال در ولی شد رفع و اصالح خیز حادثه نقاط2نقطه این اصالح و رفع کاهشی روند بر ما و دارد وجود شهرها در خیز حادثه نقطه هزار

یم.رداتاکید

ناجاراهورپلیسدهیخدماتروندیحرتش

دیگ بخش در تشروی در خود سخنان از طیری کرد: نشان خاطر مراجعان به ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس دهی خدمات روند جا4یح سال 258یرماهه

است.داشتهافزایشیروندگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرمیزاناینکهکردیمپالکرانوشمارهخودرودستگاه157وهزار

کنت راستای در کشور کنونی شرایط به توجه با شد: یادآور صمت وزارت و ناجا راهور پلیس تعامالت به اشاره با هادیانفر التهاباترسردار کاهش و خودرو بازار ل

ط از پالک بدون خودرو سبدی فروش که شد بنا نوسانات سارو خودرو فروشزیق متقاضی که خودروسازهایی استعالمات فرآیند در بنابراین شود متوقف ها ی

از بیش میان این در و بودند خ7خودرو متقاضی مشترمیلیون به دهی پالک راستای در درخواستی استعالمات تمام بود خودرو اسرید در درری، وقت ع

گرفت.قرارپلیسیقرطازخودروسازهااختیار

ش از خودرویی هیچ شد مقرر صمت وزارت و ناجا راهور پلیس توافق برابر کرد: تاکید خودروساروی خازکت پالک بدون گذاری شماره و نشود برایرج ها ی

ش در امروز که خودرویی هر بگیرد؛ صورت کارخانه در خودرو اقمارتحویل های مجموعه و سایپا خودرو، ایران های مشخصاترکت بالفاصله شود می تولید ی

گیرد.میقراریرگذاپالکبرایپلیساختیاردرآن

گذشتهسالدومنیمهازخودروانتقالونقلسابقهبیروند

و میلیون یک امسال داد: ادامه ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس و176رئیس د997هزار خدمات انتقال و نقل حوزه در خودرو بایدردستگاه که اند کرده یافت

امروز تا گذشته سال دوم نیمه از خودرو اننقال و نقل ایم52بگویم نداشته اخیر های سال طی را انتقال و نقل سابقه بی روند این است؛ داشته افزایش درصد

هستیم.خودروانتقالونقلافزایشیروندشاهدتاکنونگذشتهسالدومنیمهازاما

طی کرد: اضافه انتظامی ارشد مقام و4این میلیون یک اخیر و514ماهه گذا96هزار شماره خدمات ، خودرو راردستگاه … و انتقال و نقل نوشماره، از اعم ی

کردند.یافترد

از بیش امسال افزود: به258وی خودرو دستگاه حدود23٫5هزار که است حالی در این و است شده اضافه کشور در نقلیه وسیله و3میلیون 800هزار

است.شدهاسقاطعبارتیبهیاجرخاچرخهازخودرودستگاه

گواهینامهصدورفرآیندیحرتش

ن صدور فرآیند درباره ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس ازورئیس بیش امسال : داد توضیح ها و210گواهینامه این301هزار که شده صادر گواهینامه انواع جلد

.دارددرصدی58کاهشگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرمیزان

ط اجرای و کرونا ویروس شیوع به توجه با کرد: عنوان گواهینامه صدور کاهش علت توضیح در هادیانفر گذارسردار فاصله جارح سال اوایل در اجتماعی یری

مدت به رانندگی های ب40آموزشگاه و آموزشگاهها فعالیت و کار به آغاز ویروس این اپیدمی موج تشدید با طرفی از بودند تعطیل آزمونرگزارروز از برخی ی

است.یافتهکاهشگواهینامهصدوربرایتقاضامیزانوکردهمراعاتنیزمردمایامایندر،شدهاشارهموارداینبرعالوهشدمنتفینیزجمعیهای

جا سال ماهه چهار در شد: یادآور و151یروی به678هزار تب40نفر ضمن بنده که شدند اضافه کشور گواهینامه دارنده دیگررمیلیون بار افراد این به یک

شود.میبرخوردآنانباتخلفمشاهدهصورتدرونیستندکشورهایجادهدررانندگیبهمجازسالیکتاکهکنممیاعالم

افزود: و داد توضیح گرفته صورت تخلفات و قانون اعمال فرآیند درباره ادامه در ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس “اختیارنویس”13رئیس ما افسران از نفر هزار
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رو شبانه صورت به کشور سراسر در که درزهستند که ایم کرده ابالغ نیروها همه به کشور شرایط به توجه با ناجا فرمانده تاکید به بنا و کنند می تالش ی

کنند.عبور”“توصیهو”“تذکرفرآیندازحتماایحاشیهتخلفاتمشاهدهصورتدرونکنندشتابوعجلهقانوناعمال

ج از ایم کرده تاکید و توصیه کشور سراسر در همکارانمان به افزود: ایروی حاشیه تخلفات وجود با درمانی مراکز و ها بیمارستان حاشیه در افراد کردن یمه

شود.نمیسازحادثهتخلفاتبهمربوطموضوعاینالبتهکنند،بسندهتوصیهوتذکربهویردو

پا به انتقال و نقلیه وسیله توقیف کشور سراسر در نیروها به پلیس این های ابالغیه از یکی اینکه بیان با هادیانفر نشانرسردار خاطر رسانند حداقل به را کینگ

خودرویی اگر حتی پازکرد: به خودرو که ایم کرده توصیه بود شده متوقف ممنوع، توقف تابلو جریر و قانون اعمال به موضوع بلکه نشود منتقل یمهرکینگ

شود.ختم

باشداخالقوادبباتوامقانوناعمال

دا ای ویژه تاکید اخالق و ادب با توام قانون اعمال بر اینکه بیان با ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس داررئیس بنا طرفی از داد: ادامه ، کردهریم ابالغ و یم

ج تومان میلیون یک باالی که خودروهایی پارایم به و توقیف را دارند طریمه والیت دهه با همزمان بلکه کنیم نمی منتقل یکرکینگ باالی جرایم تقسیط ح

کنیم.میاجراییتوقیفیهایموتورسیکلتوخودروبرایراتومانمیلیون

ج با ای نقلیه وسیله رویت صورت در که ام کرده ابالغ و توصیه کشور سراسر در همکارانم به البته کرد: اضافه بهروی خانواده با تومان میلیون یک باالی یمه

باشد.“ساعتی”صورتبهخودروتوقیفدادصورتراتخلفیهمخودروییکهصورتیدرونشودمنتقلکینگرپابهوتوقیفخودرووجههیچ

دارندیمهرجتومانمیلیونیکباالیهزارخودرو300ومیلیونیک

از حاضر حال در اینکه بیان با ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس و23رئیس میلیون یک ، تردد در خودروی تومان300میلیون میلیون یک باالی دستگاه، هزار

جرج مقدار این دارای خودروهای همه مالکان برای گذشته هفته طی کرد: بیان ، دارند سایتریمه به مراجعه با کنیم می توصیه و کردیم ارسال پیامک یمه

کنند.اقدامخوددیونبهنسبت10+پلیسدفاتریا120راهور

اینکه بیان با هادیانفر های14سردار قبض وهیمرج(درصد گیرد می صورت افزارها دست توسط قانون اعمال از اعظمی بخش کرد: عنوان هستند دستی ما (

.شوندمیبرچیدهنیزدستیقبوضزودیبهافزارها،دستاینتوسعهبا

ج پرداخت برای رانندگان به توصیه در عروی راننده کرد: عنوان جزیزیمه قبض بالفاصله شود، می قانون اعمال تخلف، دلیل به که درری نکند پرداخت را یمه

کنید.اقدامپرداختبهنسبتیمهرجشناسهویافتیردپیامکمبنایبرسپسوشودواصلشمابهپیامکابتداکهاستاینبندهتوصیهواقع

ماههچهاردر)هیمرج(قانوناعمالمیلیون31ازبیش

تش به ادامه در ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس جاررئیس سال اول چهارماهه در گفت: و پرداخت راهور سفیدپوشان توسط قانون اعمال فرآیند یعنیریح ی

است.پذیرفتهصورت)هیمرج(قانوناعمال478وهزار896ومیلیون31تاکنونفروردینابتدایاز

سا حادثه تخلفات استثنای (به تخلفات با برخورد در افزود: بگویمزوی باید اما کنیم می پیشه را توصیه و تذکر بلکه دانیم نمی قانون اعمال را راه اولین (

است.پلیسقرمزخطسازحادثهتخلفاتبابرخورد

یمرداگذشتهازبیشرامردم”“هوای

توجه پلیس های توصیه به و باشند داشته تعامل ما با مردم شد: یادآور پلیس با مردم تعامل لزوم و کشور کنونی شرایط به اشاره با انتظامی ارشد مقام این

باشیم.داشتهرامردم”“هوایگذشتهازبیشکهاستاینرویکردماننیزماکنند

دیگ بخش در هادیانفر تشرسردار به خود سخنان از درری گفت: و پرداخت ترددها وضعیت و20؛1398مرداد13یح و317میلیون جاده935هزار در تردد

در که حالی در داشتیم کشور جا13های سال و17یرمرداد و123میلیون کاهش912هزار بیانگر این و شده ثبت با16تردد که باشد می ترددها درصدی
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نیست.قبولیقابلعدد،عدداینترددهاکاهشبهتوصیهوکروناویروسشیوعوجود

باشد.میترددمتقاضیصدردرمازندرانبهمنتهیچالوسمحورشد:یادآوراست،کشورشمالسمتبهاولویتباهاترددحجماینکهبیانباوی

ط اجرای با همزمان داد: ادامه ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس گذاررئیس فاصله ازرح یعنی اجتماعی تا8ی ماه جا31فروردین سال ماه ماراردیبهشت ، ی

یافت.افزایشدرصد56میزانبهترددهاهامحدودیتاینلغوازپساماشد؛ترددهادرصدی56کاهشموجبکهکردیماعمالراهاییمحدودیت

کرد: نشان خاطر یابد، می کشورافزایش شمالی محورهای در ویژه به ترددها میزان هفته پایانی روزهای به شدن نزدیک با همزمان اینکه بیان با درصد70وی

این از که است کشور شمالی محورهای به مربوط کرونا ویروس شیوع پی در ترافیکی های محدودیت لغو از پس ترددها افزایش جاده70از محور درصد

دارد.درصدی60سهممازندرانبهمنتهیچالوس

جا سال ماه فروردین اول از مجموع در شد: یادآور ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس تاررئیس گذشت13ی (روز درهمرداد به137) نسبت سال از شده طی روز

ایم.داشتهترددکاهشدرصد22گذشته،سالمشابهمدت

تش با اعالمروی برابر امسال اول ماهه سه در کرد: نشان خاطر باختگان جان و تصادفات وضعیت قانونییح معادل669پزشکی کاهش16٫1نفر درصد دهم

بخش که داشتیم تصادفی باخته (زجان آمار این از طرنف402یادی اجرای به مربوط گذار) فاصله ورح ترافیکی های محدودیت لغو با که است اجتماعی ی

یافت.افزایشتصادفاتمیزان،ترددهاافزایش

یرگذاشمارهمراکزدراینترنتیدهینوبت

گذا شماره مراکز ویژه به راهور دهی خدمات مراکز در بهداشتی های پروتکل اجرای به اشاره با هادیانفر اینترنتیرسردار دهی نوبت فرآیند کرد: نشان خاطر ی

م دو گذاردر شماره طرکز این آن از پس و خورد می کلید آینده هفته شنبه یک از تهران کشوری و کالن صورت به طرح این اجرای شود؛ می اجرایی درری ح

باشد.مییرگذاشمارهمراکزبهیرحضومراجعاتکاهشراستای

گذا شماره مراکز مراجعان، به مطلوب دهی خدمات راستای در و کنونی شرایط به توجه با شد: یادآور ساعتروی تا افزایش16ی با دهی،2( خدمات ساعته

آخ به خدمات ارائه تا که ایم کرده توصیه و تاکید مراکز این در فعال و شاغل نیروهای به همچنین هستند؛ ( مرفعال در حاضر کننده مراجعه حضوررین کز،

باشند.داشته

دیگ بخش در ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس وررئیس نقل برای اسناد ثبت دفاتر به مراجعه لزوم خصوص در افراد برخی اظهارات درباره خود سخنان از ی

انتقال و نقل فرآیند انجام برای گویند می و کنند می مخدوش را مردم ذهن شرایطی چنین در هایی مصاحبه طی برخی کرد: بیان و اشاره خودرو انتقال

تص قانون در بخوانند را قانون که گویم می افراد این به خطاب ندارد؛ قانونی وجهه پلیس به مراجعه و شود مراجعه اسناد ثبت دفاتر به باید حتما یحرخودرو

برسد.پلیسحرازابهبایدنقلیهوسیلهوکرمدامالک،خودوکندمراجعهپلیسبهدهدانجامخودروانتقالونقلخواهدمیکسیهرکهشده

ماده که است بهتر کند می واقع خالف اظهارات که افرادی داد: ادامه این1287وی استنتاج! نه و دارد تفسیر به نیاز نه قانون این که بخوانند را مدنی قانون

ص اصرارقانون ما است واضح و روشن نداریح، نروند! یا و بروند دفترخانه به مردم اینکه به اختیاری خودرو انتقال و نقل برای دفترخانه به مراجعه یریم

است.

یرشهبرونودرونیرغیرضروسفرهایازپرهیزبرتاکید

ط لغو به ادامه در هادیانفر طرسردار لغو کرد: نشان خاطر و اشاره ترافیک افزایشرح سبب ترافیک شه70ح درون ترددهای برایردرصدی ما ا است؛ شده ی

کنند.پرهیزیرشهبرونودرونیرغیرضروسفرهایازبایدهمهکرونایربیمازنجیرهقطع

سهم جلو به توجه عدم و غیرمجاز سبقت و سرعت اینکه بیان با ادامه در تص82وی دارد، تصادفات وقوع در کرد:ردرصدی ح62یح در تصادفات از یمردرصد

باشند.میهاموتورسیلکتراکبانوپیادهعابرانهافوتیازدرصد46تهرانشهردروافتدمیاتفاقشهرهایرکیلومت30
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والیتدههمناسبتبهخوشخبر

ط اجرای به خود سخنان پایانی بخش در ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس فراهمررئیس فرصت این والیت دهه مناسبت به گفت: و پرداخت جرایم تقسیط ح

موتو و خودرویی از اعم ای نقلیه وسائل رانندگان جرشده، دلیل به که پاری در شان وسیله تومان، میلیون یک باالی بهریمه مراجعه با است توقیف ها کینگ

کنند.اقدامسالهیکزمانیبازهدرجرایمتقسیطیپرداختبهنسبتخودروسبزگربیرواگذاوخودمنطقهراهور

)۲۰:۱۲-۹۹/۰۵/۱۴(کیست؟وظیفهکارمحیطازخطرحذف

گودر مظاهر مزهمدلی| سبب ساالنه کار از ناشی حوادث - تعدادری طوزگ میشود کار نیروهای از حوادریادی از بعد که می عامل دومین رانندگی دررِث گ

م به فقط حوادث این البته است. شده شناخته کارکشور یکرگ بروز از ناشی معلولیتهای سایر و نخاع قطع عضو، قطع نمیشود، منتهی کار نیروی و گر

ه وظیفه، انجام حین در کار نیروی برای نگهدازینههایزحادثه و درمان اصلیریاد عوامل بررسی بنابراین دارد. همراه به را زندگی کیفیت کاهش همچنین و ی

باشد.داشتهآنآسیبهایکاهشدرمهمینقشمیتواندحوادثیچنینایجاددر

گذشته( سال در آمارها شغلی1398مشاهده آسیبدیدگان کل از میدهد نشان کار726) وزارت از نقل به تسنیم که گزارشی در است. شده فوت به منجر مورد

درسال کرده کار98منتشر قانون مشمولین شده ثبت شغلی آسیبدیدگان که9751تعداد است بوده حادثه براینف726نفر تنها آمار این البته کردند. فوت آن ِر

ماده طبق بودند. کار قانون مشمول که هست سبب60کسانی به و وظیفه انجام درحین که هستند حوادثی کار از ناشی حوادث اجتماعی، تأمین و کار قانون

نشدهاند.محسوبآماراینجزءاتفاقبروزصورتدرنبودندبیمهکهنیروهاییوگرانرکاکهصورتیدرمی¬افتد.اتفاق¬شدهبیمهبرایآن

و کار وزارت سوی از شده منتشر آمارهای در که است دلیل همین قانونیبه سازمانپزشکی آمار طبق میشود. مشاهده قانونیتفاوتی سالپزشکی 98در

شده28208حدود گزارش شغلی حوادث متوفیان تعداد همچنین است. بوده کار حوادث از ناشی مصدومین معاینات به مربوط پزشکی، معاینات از مورد

سازمان این از1753توسط ناشی آسیبدیده و شده فوت موارد خصوص در آمارها اختالف این کنار کیست؟در حوادث ایجاد اصلی است.مقصر بوده نفر

چی کار، کارزحوادث محیط در ایمنی اساسی اصول کردن رعایت که چرا است. حوادثی چنین بروز در اصلی عوامل به توجه لزوم شود فراموش نباید که ی

و سود نهایت در و جامعه سالمت حفظ به منجر که آرامشی شود، او خانواده برای آرامش حفظ سبب ادامه در و شخص یک حیات حفظ سبب میتواند

درباره شایع مورد یک عنوان به ارتفاع از سقوط درباره نمونه کیست؟برای اصلی مقصر حوادث بروز در واقع به اما شد. شهروندانخواهد یکایک برای بهره

مطالعات کار از ناشی معموزحوادث شده انجام مطالعات در است. شده انجام بروزیادی علل عنوان به را محیطی و سازمانی فردی، عوامل از دسته سه اًل

گفت در ایمنی کارشناس یک دارد، وجود اختالفنظرهایی آنها کردن اولویتبندی در که عللی میکنند. معرفی حادثهای میشودوچنین یادآور «همدلی» با گو

بسیا و ایران «در شخصرکه اگر معتقدند و میکنند تقسیمبندی سقوط عوامل در اول اولویت جز حتی را فردی خطای متاسفانه سوم جهان کشورهای از ی

نیست.»اینگونهکهصورتیدرمیدهند.قرارآخراولویتدرراسازمانیشرایطونمیکردسقوطمیکرددقتبیشتر

دخورمیکلیدیگذارهشمارکزامردراینترنتیدهینوبت:هادیانفرکمالدسیدارسران:تهرنوید|خبرخبرادامهادامه
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خب گذشته دوشنبه مورد یک پژوهشگرانرگزاردر از گروهی توسط که گزارشی کرد، منتشر ارتفاع از سقوط علل بررسی خصوص در مطالعه یک از گزارشی ایسنا ی

اصلیت عنوان به محیطی عوامل که بود آمده گزارش این نتایج در بود. شده انجام ایران پزشکی علوم حوادثردانشگاه این دلیل شناسایی(ین ارتفاع) از سقوط

گرفتهاند.قرارسومودومرتبههایدرسازمانیوفردیعواملواستشده

از قبیل این که است این توجه قابل و مهم «نکته که میگوید «همدلی» روزنامه به کار بهداشت و ایمنی کارشناس عشقی»، «غالمحسین باره این در

ترتیب حادثه از مورد هر در بنابراین شوند. جابهجا عوامل تمام حادثه از مشخصی مورد یک در است ممکن و نیستند مطلق سقوط عوامل در اولویتبندیها

باشدرتاثی فردی خطا چه باشد، نداشته وجود ارتفاعی فرض، بر اگر چراکه دارد را اول اولویت محیطی عوامل کلی طور به اما است. مهم عوامل بودن گذار

است مشخص که آنچه حادثهبنابراین بروز در سازمانی عوامل و فردی عوامل نقش سر بر نمیافتد.»اختالف اتفاق سقوطی باشد سازمانی خطا اینکه چه و

ایجاد سوم و دوم اولویتبندی مرحله در درست نظر اختالف اما است. کار از ناشی حوادث بروز در محیطی عوامل اهمیت خصوص در کارشناسها نظر اتحاد

میشود.

کرد.شناساییارتفاعازسقوطمشخصطوربهکارازناشیحوادثبروزدرراسازمانیعواملوفردیعواملنقشبایدحاالکهجایییعنی

چی دارد، قرار دوم رتبه در فردی عوامل ایران، پزشکی علوم دانشگاه پژوهش از ایسنا گزارش اوزطبق میکند. ایجاد تردید آن در عشقی» «غالمحسین که ی

فردی عامل و فرد حوادث، بروز در بود معتقد که داشت وجود قدیم از دیدگاهی یک فردی عوامل و سازمان عوامل خصوص «در میکند: بیان رابطه این در

اخیر که جدید دیدگاههای دیگر سویی از دارد. قرار سازمانی عوامل بعد و هستند اول مطمقصر اولویترًا فردی عوامل به نسبت را سازمانی عوامل میشوند ح

سقوط شرایط ایجاد مانع که هستند سازمانی عوامل آن از بعد و است موثر حوادث بروز در محیطی عوامل اول معتقدند متخصصها دیدگاه این در میدهند.

آخ در سقوط علل بررسی در فردی خطای که هستم قائل اولویتبندی این به خودم هم من دارد. اهمیت فردی خطای هم آخر در قراررمیشوند، مرحله ین

دارد.»

ایمن حوزه ارشد کارشناس دااین بحثی یک «ما میدهد: ادامه سازمانی عوامل خصوص در کار کنترِی طبقهبندی نام به درریم که نکتهای اولین حوادث، ل

خصوص در دوم مرحله است. سازمانها عهده به این کند؟ حذف باید کسی چه را خطر این کنید. حذف را خطر میگوید ما به که است این دارد وجود آن

کا یک دهد تشخیص اینکه مثال دارد، قرار سازمان قدرت ید در هم باز که هست خطر سکورجابهجایی روی اینکه جای به بری و بیاید شود انجام کار ِی

بر هست تاییدی طبقهبندی این بنابراین، دارد. قرار سازمان عهده بر مهندسی این محاسبات باز که هست خطر مهندسی بعد مرحله شود. انجام زمین روی

مدی و سازمانی عوامل از بعد بیتردید میکنداما ایجاد حادثه کار از ناشی دارد.»استرس قرار اولویت در فرد به نسبت سازمان است معتقد که نگاهی یتیرآن

لوازم از استفاده یکی دارد، وجود مهم گزاره دو خصوص این در است. اهمیت دارای خود جایگاه و بعدی رتبه در هم فردی عوامل کار، حین در حوادث بروز در

شوند.حادثهبروزبهمنجرمیتوانندکهکارازناشیاسترسهاییردیگوایمنی

در بحثی یک میگوید:«ما «همدلی» روزنامه به کار از ناشی حوادث بروز در فردی عوامل از یکی عنوان به شغلی استرسهاس اهمیت بر تاکید با عشقی

دا قطعرصنعت میزند؟ آسیب خودش به عاقل انسان یک آیا اینکه میشود. شروع سوال یک با که آیایم که است این دوم سوال است. منفی جواب ًا

چیرکا چه میبینند؟ آسیب آنها چرا پس هستند. عاقل آنها که است این جواب نیستند؟ عاقل میبینند آسیب که عاقلزگرانی انسان یک که شده سبب ی

است.»شغلیاسترسهایکارحینآسیبهایدرعواملینرگتربزازیکیشود؟حادثهدچار

فشار بنابراین کند، عجله کار در اینکه یا باشد، نداشته را الزم دقت و شود حواسپرتی دچار شخص که میشود باعث شغلی «استرسهای میدهد: ادامه وی

کارکا که آنجایی بگذارد. کنار را کار ایمنی از بخشی ناخواسته فرد میشود سبب شغلی استرسهای این میشود. متحمل را سنگینی دلیلری به را ایمنی گر

میبیند.»صدمهکهاستجاییهمانمیگذارد،کنارمیشودواردآنبرکهاسترسهایی

حادثه، ایجاد در فردی عوامل بحث «در میکند: عنوان است» ایمنی الفبای کاله و کفش «اگرچه اینکه ذکر با فردی ایمنی تجهیزات خصوص در کارشناس این

کیست؟وظیفهکارمحیطازخطرحذفهمدلی:|خبرخبرادامهادامه
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آخ ایمنی تجهیزات از گراستفاده آخزین را این چرا است، گرینه بهقدزین باید کار محیط و کار شرایط میگویند اینکه برای دادهاند؟ قرار کهرینه باشد ایمن ی

نیا دیگر رازما ناایمن کار سکوی یک بیایید اینکه جای به شما است معتقد نگاه میدهد:«این ادامه او باشیم.» نداشته خاصی ایمنی لوازم از استفاده به ی

کا بگویید بعد و کنید کارایجاد که ایمنی و محکم کار سکوی کنید. ایمن را کار سکوی باید اول باشد، داشته نجات طناب و کمربند دررگر امن محیط یک در گر

کا سکوی در کند. کار کارآن اطراف که وری است بسته ایمنزگر کار محیط که چرا ندارد قرار اول اولویت در ایمنی کمربند از استفاده است محکم پایش یر

است.»شده
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یافت.کاهشدرصد38قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهدادندازدسترا
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سطح ،افزایش استان اجرایی مقام پیشگیآاین صحیح آموزش و اعتیاد ویرانگر عوارض مورد در ترگاهی اساسی را مواد مصرف سوء بروز از درری گام ین

دانست.خانمانسوزبالیاینبامبارزه

)۱۱:۰۹-۹۹/۰۵/۱۴(مازندران)(یرسالجاماهسهکارحوادثدرنفر32گرممازندران:استانقانونیپزشکیکلمدیر

آرگزارخب سالجاری ماه سه قبل(نفر32یریا-طی سال مشابه بامدت مقایسه در رقم این که دادند دست از را خود جان کار از ناشی حوادث در ( مرد همگی

.داشتافزایشدرصد28

خبرنگارآ گزارش درساربه کلریادفترمازندران اداره عمومی ازروابط نقل قانونیی،به سالجاپزشکی ماهه سه در ، مازندران بیشتراستان حوادثری تلفات آمار ین

با بابل های شهرستان در با6کار با5،نور آمل سا4و های شهرستان و فوتی ثبترمورد مورد یک با کدام هر میاندرود و آباد ،عباس آباد ،محمود ،بابلسر ی

.استشده

ماهینربیشتخرداد

است.شدهگزارشفوتی7بافروردینو12اردیبهشتو13باخرداددرتلفاتآمارینربیشتیرسالجاماهسهطیگزارشایناساسبرهمچنین

هستند.(افغان)ایرانیغیرملیتدارایکارحوادثازناشیشدگانفوتازنفر2.همچنینهستندمجردبقیماومتاهلنفر24شدهذکرتعدادایناز

متوفیسنتفکیک

داشتند.راآمارینرکمتفوتی3باسال61ازبیشوفوتیینربیشتدارایمورد9باسال50تا41سنین

کارحوادثدرگرمعلتینربیشتبلندیازسقوط

سالجا ماهه سه در گزارش این اساس مربر دالیل باری بلندی از سقوط ، به مربوط کار حوادث در افراد ب15گ بار، گرفتگی با8ق سخت جسم اصابت ،7،

میباشد.فوتی2باسوختگی

کارحادثهارناشیمصدومیندرصدی15افزایش

مراکز آمار اساس قانونیبر تعدادپزشکی (175استان مصدوم مابقی167نفر و بهزمرد کار حوادث از قانونین)ناشی درپزشکی رقم این که کردند مراجعه

داشت.افزایشدرصد15قبلسالمشابهمدتبامقایسه

یا-رآیر

)۰۶:۴۷-۹۹/۰۵/۱۴(هستندگلستانتصادفاتدرصد۶مقصرجادههاگلستان؛جادهاینقلوحملویرراهداکلرمدی

مدیرگ ـ ایرنا ـ راهدارگان حدودرکل وقوع عامل جادهها، اندک ایمنی و پایین کیفیت گفت: گلستان جادهای نقل و حمل و مشکل،۶ی این حل برای که است گلستان تصادفات درصد
دارد.قرارکاردستوردرپرخطرمناطقاولویتباراههاایمنیویزبهسا

گذشته سال تصادفات در جانی و مالی دیدگان خسارت داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گفتگو در شنبه سه روز میقانی علیه۱۴۶مهدی قضایی محاکم در پرونده

شد.شناختهمقصرتصادف۹شاملهاآندرصد۶درهاجادهکارشناسان،نظرباکهکردندحرمطخسارتوتصادفبروزاصلیعاملادعایبایرراهدا

ان)(مازندرمخدرموادمصرفسوءازناشیگهایمرکاهش:انمازندراستانقانونیشکیپزکلمدیریا:آر|خبرخبرادامهادامه
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دادند.دستازراخودجاناستاناینرانندگیحوادثدرنفر۴۱۹پارسالگلستان،قانونیپزشکیکلرمدیزارعیحسیناعالمطبق

سا ایمن برای تالش به ادامه در :زمیقانی گفت و کرد اشاره ها راه حاشیه در واقع مدارس سا۱۲۸ی ایمن نیازمند گلستان محدودهزمدرسه در ها راه ی

شود.میایمنوبودهفنیاقداماتمشمولامسالمدرسه۳۵تعداد،اینازکهاستآموزاندانشترددپیرامونی

راهدارمدی فرهنگسارکل و آموزشی مسائل به توجه فنی، اقدامات انجام کنار در داشت: اظهار گلستان جادهای نقل و حمل و اصلیتزی ارتقایری، رویکرد ین

دارد.قرارکاردستوردرخوبیهایتالشنهادهاسایرهمراهیبانیززمینهدرکهاستتصادفاتکاهشوجادههادرترددایمنی

در بوس مینی و سیمان تانکر برخورد حادثه در گفت: ها استانی هم از تعدادی باختن جان و گذشته سال در رانندگی تلخ حوادث وقوع به اشاره با میقانی

جلرش برای که بوده مقصر انسانی عامل شد، نفر ها ده باختن جان موجب که گلستان باربرگیوق سندیکاهای در ها نظارت مشابه، حوادث تکرار از وری ی

شد.بیشتریتیزتزان

اندا راه :با افزود و کرد اشاره مسافر جابجایی حوزه در ایمنی تقویت در گرفته صورت اقدامات به همچنین شزوی "سپهتن" سامانه نقلری و حمل های کت

راهدا کل حراداره طول در راه پلیس و تشدیدری با و داشته کامل نظارت اتوبوس ایمنی و فنی وضعیت و راننده رفتار بر مقصد تا مبدا از ها اتوبوس کت

هستیم.جادهایسوانحوتصادفاتکاهشبهامیدوارنظارتها

نا تردد هوشمند نظارت و پایش کشوروسامانه عمومی نقل و حمل و(گان بهره ارتقای برای نارسپهتن) خصوص به کشور نقل و حمل صنعت ووی حمل گان

شد.اجراکشوریرجامقرراتوقوانینبهتوجهباوایجادهعمومینقل

ط ذینفعان تمام سامانه این به ها خودرو تجهیز راهداربا سازمان ناجا، راهور پلیس شامل شرح خودرو، های راننده و مالکین ای، جاده نقل و حمل و کتری

.داشتخواهندرانندهوخودروعملکردوترددبهایهوشمندانهنظارتویترمدیبارصاحبانوینرمسافهمچنینونقلوحملموسساتوها

راهدارمدی بهسارکل خصوص در همچنین گلستان جادهای نقل و حمل و گزی مسیر روستایری به سازگان مقاوم گفت: استانداردسازیارت بهسازی، وزی، ی

فرماندا اعتبارات کمیته در اعتبار تصویب نیازمند مسیر این ایمنی گرارتقای امیدواری که است جارگان سال در ایمنساریم الزم، اعتبار اختصاص با اینزی ی

شود.اجرامسیر

نیوزتینیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۲۹-۹۹/۰۵/۱۴(گلستانیرراهداکاردستوردرپرخطرمناطقاولویتباراههایزساایمنویزبهسا

فرهنگسا و آموزشی مسائل به توجه ، فنی اقدامات انجام کنار اصلیتزدر ، سایرری همراهی با نیز زمینه این در که است تصادفات کاهش و جادهها در تردد ایمنی ارتقای رویکرد ین
.داردقرارکاردستوردرخوبیهایتالشنهادها

هستندگلستانتصادفاتصددر۶مقصرجادههاایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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مدی ، نقل و حمل پرتال گزارش راهداربه حدودرکل وقوع عامل ، جادهها اندک ایمنی و پایین کیفیت : گفت گلستان جادهای نقل و حمل و درصد6ی

.داردقرارکاردستوردرپرخطرمناطقاولویتباراههاایمنیویزبهسا،مشکلاینحلبرایکهاستگلستانتصادفات

گذشته سال تصادفات در جانی و مالی دیدگان خسارت : داشت اظهار میقانی راهدا146مهدی علیه قضایی محاکم در بروزرپرونده اصلی عامل ادعای با ی

.شدشناختهمقصرتصادف9شاملهاآندرصد6درهاجاده،کارشناساننظرباکهکردندحرمطخسارتوتصادف

.دادنددستازراخودجاناستاناینرانندگیحوادثدرنفر419پارسال،گلستانقانونیپزشکیکلرمدیزارعیحسیناعالمطبق

سا ایمن برای تالش به ادامه در :زمیقانی گفت و کرد اشاره ها راه حاشیه در واقع مدارس سا128ی ایمن نیازمند گلستان محدودهزمدرسه در ها راه ی

، تعداد این از که است آموزان دانش تردد به35پیرامونی توجه ، فنی اقدامات انجام کنار در . شود می ایمن و بوده فنی اقدامات مشمول امسال مدرسه

فرهنگسا و آموزشی اصلیتزمسائل ، تالشری نهادها سایر همراهی با نیز زمینه این در که است تصادفات کاهش و جادهها در تردد ایمنی ارتقای رویکرد ین

.داردقرارکاردستوردرخوبیهای

در بوس مینی و سیمان تانکر برخورد حادثه در : گفت ها استانی هم از تعدادی باختن جان و گذشته سال در رانندگی تلخ حوادث وقوع به اشاره با میقانی

جلرش برای که بوده مقصر انسانی عامل ، شد نفر ها ده باختن جان موجب که گلستان باربرگیوق سندیکاهای در ها نظارت ، مشابه حوادث تکرار از وری ی

.شدبیشتریتیزتزان

اندا راه با : افزود و کرد اشاره مسافر جابجایی حوزه در ایمنی تقویت در گرفته صورت اقدامات به همچنین شزوی "سپهتن" سامانه نقلری و حمل های کت

راهدا کل حراداره طول در راه پلیس و تشدیدری با و داشته کامل نظارت اتوبوس ایمنی و فنی وضعیت و راننده رفتار بر مقصد تا مبدا از ها اتوبوس کت

.هستیمجادهایسوانحوتصادفاتکاهشبهامیدوارنظارتها

نا تردد هوشمند نظارت و پایش کشوروسامانه عمومی نقل و حمل و(گان بهره ارتقای برای نارسپهتن) خصوص به کشور نقل و حمل صنعت ووی حمل گان

.شداجراکشوریرجامقرراتوقوانینبهتوجهباوایجادهعمومینقل

ط ذینفعان تمام سامانه این به ها خودرو تجهیز راهداربا سازمان ، ناجا راهور پلیس شامل شرح ، خودرو های راننده و مالکین ، ای جاده نقل و حمل و کتری

.داشتخواهندرانندهوخودروعملکردوترددبهایهوشمندانهنظارتویترمدیبارصاحبانوینرمسافهمچنینونقلوحملموسساتوها

راهدارمدی بهسارکل خصوص در همچنین گلستان جادهای نقل و حمل و گزی مسیر روستایری به سازگان مقاوم : گفت استانداردسازیارت ، بهسازی ، یزی

فرماندا اعتبارات کمیته در اعتبار تصویب نیازمند مسیر این ایمنی ارتقای گرو امیدواری که است جارگان سال در ایمنساریم ، الزم اعتبار اختصاص با اینزی ی

.شوداجرامسیر

گلستانیاهداررکاردستوردرخطرپرمناطقاولویتبااههاریسازایمنویبهسازنقل:وحملصنعتجامعپرتال|خبرخبرادامهادامه
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