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)۱۴:۱۳-۹۹/۰۶/۱۸(شودشفافخودرویرقیمتگذاخودرو/بازاردردالالنعایدیتومانمیلیاردهزار45

است.خودروبازاردردالالنعایدیتومانمیلیاردهزار45گفت:رقابتشورایتوسطخودرویرقیمتگذانحوهازانتقادضمنمجلسرئیسههیاتعضو

خب پارلمانی خبرنگار با گفتگو در اسالمی شورای مجلس در تهران مردم نماینده دهنوی محسن قیمتگذارگزارسید نحوه از انتقاد با فارس کشورری در خودرو ی

است.خودروبازاردردالالنعایدیتومانمیلیاردهزار45گفت:

موجب قیمتها انتشار در تاخیر و محاسبه نحوه نبودن شفاف که شود می تعیین رقابت شورای توسط حالی در خودرو قیمت هماکنون متاسفانه افزود: وی

افزایش سبب قیمتها رسانی روز به در تاخیر است. شده خودروسازان و مردم پیزنارضایتی در را گردش در سرمایه کاهش و شده خودروسازان انباشته یان

است.شدهخودروهاتحویلدرتاخیروتولیدمیزانکاهشموجبنقدینگیکاهشاست.داشته

گذا قیمت فرمول است الزم داشت: اظهار مجلس رئیسه هیات قادررعضو خودروسازان و مردم تا شود منتشر شفاف صورت به رقابت شورای توسط خودرو ی

کند.نظارتفرآیندایناجرایحسنبررقابتشورایونمایندمحاسبهراخودروقیمتباشند

گذا قیمت پیشنهاد، این اجرای با داد: ادامه وروی شفاف خودرو کنتزی خودروساز انباشته است.ریان خودرو تولید میزان افزایش آن نتیجه که شد خواهد ل

نداردراالزمکیفیتخودروسازان*تولیدات

ش توسط تولیدی خودروهای هستند. خودرو کیفیت کلیدی شاخصهای جمله از سوخت مصرف میزان و ایمنی همچنین کرد: خاطرنشان کتهایردهنوی

مطرمط خودروسازان جمله (از دنیا دارایرح موارد اکثر در چینی) ک5الی4ح ان (یورو تصادف ایمنی آزمایش در ایمنی حالیپستاره در این هستند (

کسب به قادر زحمت به داخلی پرتیراژ خودروهای که و2یا1است فوتیها باالی تعداد در را خود موضوع این و هستند مذکور آزمایش در ایمنی ستاره

سازمان توسط شده اعالم آمار اساس بر میدهد. نشان خوبی به رانندگی تصادفات از ناشی قانونیمعلولیتهای سالپزشکی در از98کشور، بیش هزار15،

از بیش و دادند دست از را خود جان رانندگی تصادفات در حدود307نفر اروپا در رانندگی تلفات میزان شدند. مصدوم نیز در9هزار است100کشته نفر هزار

میباشد.اروپابرابردوازبیشکهاستنفرهزار100هردرکشته20حدودایراندرمیزاناین

ت سوخت مصرف میزان سوخت، مصرف خصوص در افزود: جاد(کیبیروی و داخلیهشهر خودرو یک در7.74) مصرف100لیتر که حالی در است، کیلومتر

میشوند مونتاژ کشور داخل در که چینی در6.4خودروهای مصرف100لیتر معنی به این است. خودروهای20کیلومتر است. داخلی خودرو در بیشتر درصد

پژو مانند تر سوخت405قدیمی مصرف در8.38دارای سوخت100لیتر مصرف معنی به که است چینی30کیلومتر خودروی همان به نسبت باالتر درصد

است.

کشور خودروهای سوخت مصرف میزان که درصورتی داشت: اظهار مجلس رئیسه هیات بن20عضو صادرات از حاصل درآمد میزان یابد، کاهش ینزدرصد

است.تومانمیلیاردهزار50معادلکهبودخواهددالرمیلیارد2.4بابرابرشده؛جوییصرفه

خودرو هر ازای به خودروساز سود حاضر حال در کرد: خاطرنشان به5دهنوی ندارد. سود محاسبه در چندانی اثر خودرو کیفیت و میشود محاسبه درصد

خودرو، سوخت مصرف کاهش یا خودرو ایمنی افزایش ازای به است الزم خودروسازان در سوخت مصرف کاهش و ایمنی سطح افزایش انگیزه ایجاد منظور

شود.اضافهمذکورخودرومصوبسودبهدرصدواحد5ایمنیستاره5کسبصورتدرنمونهعنوانبهشود.گرفتهنظردرخودروسازبرایمشوقهایی
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استموثرحلراهیککارخانهایغیروسازدست*خودروهای

بسیا دارد. ای ویژه جایگاه دنیا در خاص و دستساز خودروهای صنعت آنکه تر مهم افزود: شروی از المبوری مانند فرارکتها و پورشه تولیداترگینی، دارای ی

فرا تولیدات متوسط قیمت نمونه عنوان به هستند باال ارزش ولی پایین تیراژ حدودربا که400ی است دالر در20هزار است. متداول خودروهای قیمت برابر

مط خودروسارکشورهای حوزه در آمزح مانند دری منظور به ویژهای مسیر سازندگانریکا تا شده ایجاده ساز دست خودروهای برای تردد مجوز و پالک یافت

ه با خودروها دزاین به قادر قبول قابل زمانی و مالی مبتکرینه توسط ساز دست خودرو تعدادی نیز کشور داخل در گردند. تردد مجوز و پالک داخلیریافت ین

د به موفق سازندگان از یک هیچ اما شده درساخته عدم اصلی دلیل اند، نشده پالک هریافت تردد؛ مجوز و پالک دزیافت طوالنی زمان و باال یافترینهی

است.مجوزها

فناو توسعه منظور به است الزم داشت: اظهار مجلس رئیسه هیات مسیررعضو صنعت، حوزه متخصصین و کرده تحصیل نیروی برای اشتغال ایجاد و ی

شود.ایجاددستسازخودروهایبرایپالکیافتردوترددمجوزصدوربرایویژهای

سال اواسط از کرد: خاطرنشان طو1397بابایی به کرد افزایش به شروع آزاد بازار در خودرو برابررقیمت دو به آزاد بازار در خودرو قیمت موارد برخی در که ی

خ سمت به حرفهای دالالن و مردم گسترده هجوم سبب کارخانه و آزاد بازار قیمت بین شده ایجاد شکاف رسید. خودرو مصوب کارخانهرقیمت از خودرو ید

خ برای شده ایجاد محدودیتهای ملی کد اجاره با حرفهای دالالن خرشد. صف در دالالن تعداد پر حضور به توجه با زدند. دور را خودرو امکانرید خودرو ید

طورخ به شده محدود بسیار واقعی کننده مصرف توسط کارخانه، از خودرو بهرید شدن برنده احتمال دوم قرعهکشی در که چنین1.6یرزی در رسید. درصد

خ به مجبور واقعی کننده مصرف دالالنرشرایطی نصیب مصوب قیمت و آزاد بازار بین قیمت اختالف و است آزاد بازار قیمت با و آزاد بازار از خودرو ید

سوداگر.ورفتهداللجیببههمهمبیشترشاست.تومانمیلیاردهزار45بربالغمبلغاینمجموعمیگردد.

بهت مردم حقوق حفظ منظور به افزود: بهروی مصوب قیمت و کاال بورس در شده کشف قیمت مابهالتفاوت که است کاال بورس در خودرو عرضه حل راه ین

عموم نصیب آن منافع تا شود خودرو تولید افزایش و عمومی نقل و حمل توسعه صرف میتواند شده اخذ مالیات همچنین شد. خواهد اخذ مالیات عنوان

فروش و فساد انگیزه رانت حذف به توجه با این بر عالوه میشود. همگرا مصوب قیمت به آزاد بازار قیمت تولید تیراژ افزایش با صورت این در شود. مردم

میرود.بینازخاصافرادبهخودرو
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)۰۹:۲۰-۹۹/۰۶/۱۹(موادمخدربهاعتیادتلفاتدرصدی14رشد

یافت.افزایشدرصد14.7کشوردرکرمحومخدرداروهایوموادسوءمصرفتلفاتآماریرجاسالنخستماههسهدر

سازمان : تیترشهر گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماهه سه در کرد: اعالم محرکشور و مخدر داروهای و مواد سوءمصرف تلفات آمار کشورری در ک

یافت.افزایشدرصد14.7

بودند.نزنفر148ومردنفر5وهزاریکاعتیادتلفاتکلازامسالبهاردر

آما تفکیک اساس بیشتربر امسال، نخست ماهه سه در اعتیاد تلفات از گرفته صورت دادهاندری دست از را خود جان مخدر داروهای مصرف پی در افراد ین

است.شدهگزارشنفر485آنهاتعدادکه

با مواد و دارو دسته چند همزمان مصرف مخدر داروهای از با348پس مخدر مواد مح267، مواد بارو بیشت53ک مرفوتی علت کشوررین در اعتیاد اثر بر گ

است.بوده

منبع:

yjc

/۹۹/۰۶(رسیدنفر95بهیوررشه17تظاهراتکشتهشدگانی؛ردادگستوزارتزبانازماجراازپسروزسهیوررشه17شهدایآمار
۲۰-۱۹:۱۳(

د تعداد قانونی پزشک اطالعیه ساعترطبق تا اخیر حوادث [یکشنبه12گذشتگان به57یوررشه19دیروز تهران تظاه95]در برخورد پی در قبلی گزارش اساس رسید.بر بارنفر کنندگان
] گذشته جمعه روز در انتظامی و58یور]رشه17ماموران کشته گذشته205نفر روز دو طی و شدند منتقل بیمارستانها به مجروحان که شدند مجروح حال37نفر که مجروحان از نفر

گذشتند.ردبودوخیمترآنها

تا شهرسرویس بیستم دوشنبه روز «انتخاب»؛ خونین1357یورریخ تظاهرات از پس روز سه اطالعاترشه17، روزنامه تهران، کنونی] [شهدای ژاله میدان در یور

دادگست وزارت سخنگوی از نقل فرمانداربه توسط اعالمشده آمار طبق پیشتر کرد، منتشر روز آن شهدای شمار از را تازهای آمار غروبری در که تهران نظامی ی

ساعت تا شد، منتشر تظاهرات کشتهشدگان30و17روز شمار روز آن مجروحان58دقیقه و شما205نفر حاال روز سه گذشت با اما بود، مجروحانرنفر از ی

کرد:اعالماینطورراتازهآماریردادگستوزارتسخنگویبودند.شدهاضافهکشتههاآماربهنیز

رسید.»نفر95بهتهران]در57یوررشه19[یکشنبهدیروز12ساعتتااخیرحوادثگذشتگانردتعدادقانونیپزشکاطالعیه«طبق

تظاه برخورد پی در قبلی گزارش اساس [ربر گذشته جمعه روز در انتظامی ماموران با و58یور]رشه17کنندگان کشته مجروحان205نفر که شدند مجروح نفر

).57یوررشه20دوشنبه(اطالعات:گذشتند.ردبودوخیمترآنهاحالکهمجروحانازنفر37گذشتهروزدوطیوشدندمنتقلبیمارستانهابه
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)۲۰:۰۸-۹۹/۰۶/۱۹(رسیدیرمنصوقاضیخودکشیفیلم

منصو غالمرضا فوت به منجر حادثه به مربوط فیلم ارسال از تهران طبردادستان اکبر پرونده متهم و لواسان سابق قاضی گزارشری، به داد. خبر ایران به ی

گفت: القاصی علی قانونیتسنیم، منصوپزشکی مرحوم فوت علت بررسی حال در دادگسترایران اما است بهخودکشیری دست وی که کرد اعالم رومانی ی

خودشان و شده ارسال بله گفت: خیر یا است شده ارسال ایران به رومانی مقامات توسط شما مدنظر فیلمهای که سؤال این به پاسخ در وی است. زده

است.بودهخودکشیاثربرحادثهاینکهکردهانداعالمهممکتوببهصورت

منصو قاضی جسد انتقال از رسانهها مرداد اول در این، از گزارشرپیش به اشاره با تهران دادسرای زمان همان بودند. داده خبر ایران به رومانی از پزشکیی

تصویربرداقانونی و جسد دقیق معاینه با کرد: اعالم اطالعیهای اورطی شد مشخص صورتپذیرفته تشخیصی و پزشکی اقدامات و جسدی ظواهر، براساس اًل

منصو غالمرضا به ثانیرمتعلق و است وی راست (کتف تنه و صورت و سر در شکستگی که چرا است کرده سقوط بلندی مکان از که است حاکی بررسیها ًا

صور استخوانهای و تصویربرداتچپ با گرچهر) رومانی پلیس که بودند کرده اعالم امنیتی و قضایی مقامات از نقل به رسانهها حال، همین در شد. رویت ی

منصو جسد ش29یرهمراه گزارش مقتولرصفحه اقامت محل هتل مداربسته دوربینهای به مربوط تصاویر تحویل از همچنان اما کرده ارسال را ماجرا ح

است.شدهپروندهاینپیرامونشدهحرطشبهاتتقویتموجبامرهمینکهمیکندامتناع

مدا و شواهد وجود منصوربا قاضی فوت دلیل رسمی بهطور هنوز قضایی مقامات قانونی، پزشکی گزارشهای و البتهرک قبل هفته نکردهاند. اعالم را ی

منصو قاضی که کردند اعالم رومانی دادستانیردادستانهای دفتر است. زده بهخودکشی دست بخارست در هتل یک پنجم طبقه از پرشی با ژوئن ماه در ی

منصو قاضی که نوشت بیانیهای در و کرده اعالم مختومه را پرونده مشتربخارست تنها منصوری غالمرضا که آمده بیانیه در است. بوده هتل طبقهری از ی

است.باختهجانلحظهدرزمین،بابرخوردازپسویدهرپپایینبهیرمت20ارتفاعازوپنجم

منصو غالمرضا طبرنام اکبر دادگاه جلسه نخستین در لواسانات سابق قاضی متواری، و نهم ردیف متهم بهعنوان مطری کشور از پروندهری این در وی شد؛ ح

د رشوهربه منصو500یافت بود. متهم نجفی حسن از یورویی کهرهزار بود گفته و کرده رد را خود اتهامات ویدئویی، پیامی انتشار با واکنش، نخستین در ی

بیما درمان خاربرای در خود متواری و میبرد سر به کشور از بارج کشور به فرصت نخستین در که بود داده وعده او نیست. یابد.زی حضور دادگاه در و گشته

دستگی خبر بعد روز چند درراما و شد منتشر رومانی در وی با30ی وی که شد منتشر حالی در کشور این در هتل یک البی در او جسد شدن پیدا خبر خرداد،

شود.فراهمکشوربهاواستردادمراتبتابودشدهآزادموقتبهطورخاصشرایطباوکشوراینپلیسنظرتحتورومانیقضاییمقاماتدستور

کناریا،رآبازاربازارنیوز،اقتصادآنالین،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۲:۳۲-۹۹/۰۶/۱۹(مقابلههایراهخودکشی+کنندهنگرانآمارخودکشی؛ازیرپیشگیجهانیروزمناسبتبه

میزند.اقداماینبهدستاستکنندهقانعخودشاننظربهکهدالیلیبهفردیهروهستندآنگیررددنیاتمامکهمعضلییکخودکشی؛

گزارش پیشگیبه جهانی روز جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه تعاون و رفاه حوزه دررخبرنگار ساله همه که خودکشی از جهان۱۰ی سراسر در و سپتامبر

است.شدهگرفتهنظردرآنازیرپیشگیوخودکشیبهنسبتعمومیگاهیآافزایشبرایمیشود،گزاررب

د دنیا تمام که معضلی یک دسترخودکشی؛ است، کننده قانع خودش نظر از که دلیلی به فردی هر بیشتر. برخی و کمتر کشورها برخی حاال و هستند آن گیر

۴

۳
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میزند.اقداماینبه

"رم اطالعاتی Worldکز Population Reviewسال اول در ن۲۰۲۰" و میزان درباره را خودکشیرگزارشی میزان است. کرده منتشر کشورها بین در خودکشی خ

است.داشتهتوجهیقابلافزایشگذشته،سالاوایلبهنسبت۲۰۲۰سالابتدایدر

ن مثال عنوان به میخورد، چشم به فقیر و ضعیف کشورهای از گستردهتر پیشرفته و صنعتی کشورهای بین در آمار این که است این جالب خودکشیرنکته خ

بل فنالند، جنوبی، کره روسیه، ژاپن، مانند کشورهایی بین آمژدر فرانسه، لهستان، افغانستان،ریک، پاکستان، مانند کشورها دیگر به نسبت ... و سوئد یکا،

است.باالتربسیارونزوئالوتونسعراق،

سازمان رئیس آرانی مسجدی قانونیعباس گاپزشکی و قرص از استفاده از ناشی خودکشی آمار سالهایزدرباره در در۹۸و۹۷گرفتگی خودکشی آمار گفت:

است.بودهمردمورد۳۶۲۳ونزمورد۱۵۱۷آمار،اینمجموعازکهداشتهرشددرصد۹۷،۰.۸سالبهنسبتمیزاناینکهبودهمورد۹۸،۵۱۴۳سال

کمت و کرمانشاه و ایالم بویراحمد، و کهگیلویه استانهای به مربوط خودکشی آمار بیشتر افزود: وروی جنوبی و رضوی خراسان استانهای به مربوط آمار ین

است.بودهبلوچستانوسیستان

بیشت اینکه به اشاره با ترتیبرمسجدی به سموم از استفاده و آویز حلق روش به خودکشی بیشت۸و۲۱ین داد: ادامه است، بوده سنردرصد در خودکشی ین

است.ابتداییبعدودانشگاهودیپلموراهنماییتحصیالتمیزاناست.بودهسال۲۴تا۱۸سنآنازبعدوسال۳۹تا۳۰

پ همچنین خودکشی به افراد گرایش گفترعلل در مشاور و روانشناس فرنودیان کرد:ویسا اظهار خودکشی علل درباره جوان، خبرنگاران باشگاه خبرنگار با گو

که میرسد نقطهای چه به فرد یک که است سوال ما برای همیشه دارد. را خود خاص دلیل شخصی هر و بوده گسترده انسانها تمام اندازه به خودکشی علل

میکند.پیداراخودکشییعنیخودزندگیبهارادیدادنپایانقصدهموکندمیجرأتهم

تص روانشناس مراین به اقدام فرد آن در که است اجتماعی معضل یک خودکشی، کرد: ازریح یکی به خودکشی متأسفانه میکند. خودخواسته و ارادی گی

میدهند.دستازراخودجانیقرطاینازافرادازیربسیاتعدادساالنهواستشدهبدلجهاندرمیروگرمعلتهایینرمهمت

د چنان فرد واقع در میشود، نمایان زندگی فرسای طاقت و ناپذیر تحمل شرایط به واکنش در خودکشی عالیم افزود: درماندگیروی و استیصال احساس گیر

س و رنجش باعث تنها نه خودکشی ندارد. خودکشی جز چارهای که تهدیدومیشود نیز را جامعه انسجام بلکه میشود، قربانی فرد بازماندگان در عظیم گی

میکند.

نیز کودکان در حتی و سنی ردههای دیگر در خودکشی معضل افزود: است، شایع بسیار کهنسالی و نوجوانی دوران در خودکشی اینکه بیان با فرنودیان

عدم همچون مواردی به میتوان خودکشی پدیده بروز در موثر عوامل از است. شده خواستههاآمشاهده شدن برآورده برای مشخص مرز و حد از گاهی

بیما شخصیت، اختالالت برخی الکلیسم، دوقطبی، اختالل افسردگی، مانند روانی عوامل ژنتیکی، عوامل آنها، به رسیدن برای ثمر بی تالشهای یهایرو

کرد.اشارهاعتیادویربیکاتبعیض،فقر،ماننداجتماعیدالیلوسایکوز

س تغییرات ایجاد مانند فرهنگی عوامل فردی، میان روابط در مشکالت طالق، تحمیلی، ازدواج مانند خانوادگی دالیل داد: ادامه عواملروی جامعه، در یع

د عدم و ناتوانی ناامیدی، تحصیل، یا کار از ناشی استرسهای و مالی مشکالت اقتصادی، بحرانهای شامل ازراقتصادی مناسب اجتماعی حمایتهای یافت

کرد.یرپیشگیمهمموضوعاینازحدودیتامیتوانآموزشیاقداماتوشرایطایجادباوهستندخودکشیدالیلدیگر

سا مهارت ارتقای جهت در مناسب آموزشهای اهمیت به اشاره با روانشناس دررگازاین ناتوانی دلیل به افراد است ممکن گاهی گفت: افراد در زندگی و ی

و آموزش غلط سیستم و والدین تربیتی ضعف دلیل به افراد بگیرند. خودکشی به تصمیم خود مشکالت با مقابله برای زا، آسیب اتفاقات و شرایط با مقابله

میگیرند.خودکشیبهتصمیمسختشرایطدرونمیگیرندیادرازندگیویرگازسامقابلهای،مهارتهایپایینسنیندرپرورش

م بختیارهمچنین گفتریم در خانواده شناس آسیب و روانشناس خودکشیوی کرد: بیان خودکشی، بروز علت درباره جوان، خبرنگاران باشگاه خبرنگار با گو

مقابلههایاهرکشی+دخوکنندهاننگرآماران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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معمو دارند؛ مختلفی راعلتهای موقعیت آن نمیتواند است شده مواجهه آن با که موقعیتی آن در فرد که است احساس این نتیجه خودکشی افکار اًل

بدترمدی در و ندارد وجود دیگر امیدی هیچ میکند فکر و کند کنتریت قابل موقعیت آن حاضر حال در است گرفته قرار شرایط موردرین این در و نیست ل

بیشتر خودکشی از ندارند حل راه شان زندگی دشوار موقعیتهای برای که افرادی و میکند استفاده حل راه یک عنوان به خودکشی از فرد ندارد. وجود امیدی

میکنند.استفاده

بختیا میگوید؟ چه کند، خودکشی میخواهد که پیوستارفردی یک از خودکشی کرد: بیان دارد، خودکشی قصد که فردی نشانههای درباره تشکیلری ی

فردی و باشد ناموفق یا و موفق میتواند خودکشی به اقدام این بزند. خودکشی به دست سپس و داشته خودکشی افکار فرد است ممکن ابتدا در که میشود

دارد.سردرخودکشیافکارکههاستمدتمیکندخودکشیکه

و میکند صحبت خودکشی درباره فرد مثال؛ عنوان به گفت: دارد، نشانههایی کند خودکشی است قرار که فردی اینکه به اشاره با خانواده شناس آسیب این

کنید.توجهآنبهبیشتربایدمیشنویدراجمالتاینکسیازوقتیمیگوید.بودم"مردهمنکاش"اییابکشم"راخودممیخواهم"منمانندجمالتی

م که خاص داروهای و قرص طناب، مانند وسایلی افزود: میکند، تهیه را وسایلی کند خودکشی به اقدام میخواهد که فردی اینکه بیان با هستند.روی آور گ

مث است گذار تاثیر نیز نوسان، خلقهای گاهی باشد تنها میخواهد بیشتر و میشود دور اجتماع از کند خودکشی به اقدام میخواهد که یکفردی فردی اًل

کند.فکرخودکشیبهاستممکنغمگینروزهایدرفرداینغمگین.دیگرروزواستخوشحالوسرحالروز

مربختیا مفهوم با ذهنی اشتغال که افرادی مری درباره مثال عنوان به دارند داد:رگ ادامه هستند، خودکشی به مایل بیشتر میکنند صحبت خشونت یا و گ

ناامیدی احساس چراکه دارند، خودکشی به تمایل دارند ناامیدی احساس مهمی موقعیت یک به نسبت یا افتادن دام در میکنند احساس افراد که هنگامی

است.خصوصایندرخطرشاخصهایازیکی

بین از همیشگیاش عادی زندگی یا باشد آورده رو مخدر مواد مصرف به خودکشی به اقدام از قبل فرد است ممکن کرد: بیان خانواده شناس آسیب این

بیدا به مثال؛ عنوان به باشد رانندگیهایررفته مانند ببینیم افراد این در را پرخطر رفتارهای است ممکن و باشد شده دچار اشتهایی کم یا و شب آخر تا ی

است.شایعترجوانانهاونوجواناندررفتارهااینکه...ومخدرموادمصرفپرسرعت،

تصربختیا میکنند، خداحافظی نمادین شکل به افراد یا و میبخشد دیگران به دارد دوست که را چیزهایی و تعلقات فرد اوقات گاهی اینکه بیان با کرد:ری یح

قرا بی و میبینیمراضطراب خودمان یا و اطرافیان در را خودکشی نشانههای وقتی همچنین باشیم شاهد میتوانیم کند خودکشی میخواهد که فردی در را ی

یم.ربگیکمکزمینهایندرمیتوانیمروانشناسیمتخصصهایاز

جل کنترگیوراههای مهارت آموزش اهمیت به اشاره با فرنودیان خود بردن بین از به میل کاهش و خودکشی از کرد:گاهیری بیان شدید، هیجانات و خشم ل

کنت مهارتهای آموزش لذا میبرد، بین از را خود و بماند زندگی در دیگر نخواهد که برسد جایی به او میشود باعث فرد، شدید ناراحتی و خشم لراوقات

است.یرضروبسیارهیجاناتوخشم

بیما رایگان درمان افزود: بیماروی از که اشخاصی از حمایت گروههای ایجاد و جسمی نقصریهای حادثه، یک طی یا میبرند رنج جسمی شدید یهای

ناامیدی، که میرسند حدی به و بیایند کنار جدید زندگی با نمیتوانند افراد این هستند. خودکشی به اقدام خطر معرض در کردهاند، پیدا عضوی شدید

میکند.خودکشیبهوادارراآنهازندگیادامهبرایگیزانگیبیوافسردگی

سا فرهنگ و درمانی دارو کرد: بیان روانشناس کنتزاین جهت که افرادی خصوص به دارو از استفاده برای افراد تمسخر و تابو بردن بین از جهت لری

پیشگیربیما راههای دیگر از درمانی روان برای بیمه یا و رایگان خدمات همچنین هستند. دارو از استفاده نیازمند خود ازری که افرادی است. خودکشی از ی

میشوند.منصرفمتخصصافرادگرفتنکمکازگزافینههایزهدلیلبهمیبرندرنجخانوادگییاوروانییهایرگرفتا

هدف در و میشوند مشوش هویت دچار خود آشفته خانوادگی و اجتماعی شرایط دلیل به محدودشان روانی ظرفیت به بنا افراد برخی کرد: اضافه فرنودیان
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مییابند.شوقوانگیزهگونههرازیرعارازندگیومیشوندمشکلدچارشدیدامقصودبهرسیدنراهدریرپایداوانگیزهوینیزگ

تص برقراروی برای آموزشی محیطهای کردن فراهم کرد: رفتاریح شیوههای و ارتباط مختلفری سنی گروههای با خود فرزندان با مناسب گفتمانهای و ی

ارتباط که مخدر مواد مصرف با مبارزه کنتزاست. عدم مصرف، از ناشی توهمهای دارد. خودکشی با فردریادی میشود باعث دیگران شدید واکنش و خود ل

کند.خودکشیبهاقداماعتیاد،پیامدهایازفراربرای

امیدوا شرایط کردن فراهم اینکه بیان با روانشناس سختیراین به افراد، که میشود باعث جامعه یک فرهنگی و اقتصادی بحرانی شرایط گفت: جامعه، در ی

نابراب کنند. امیدوار روشن آیندهای به نسبت را بیکارخود تبعیض، هیچکاری، میکند حس فرد و شده یاس احساس باعث مشکالت، این امثال و ازری ی

ندارد.موفقیتبرایشانسیهیچوآمدنخواهدبردستش

بختیا جلرهمچنین برای راهکار درباره خانواده شناس آسیب یکرگیوی فقط مسئله یک برای دهیم یاد نوجوانان و کودکان به گفت: خودکشی، به میل از ی

تصو یک زندگی از افراد است. رنج" "تحمل زندگی از قسمتی و کنند امتحان میتوانند را مختلفی حلهای راه و ندارد وجود حل غیررراه که دارند واهی ی

دارد.وجودنیزرنجهاستوناراحتیهامشکالت،تحملکهزندگیدیگررویآنزندگی،درکنندهخوشحالمسائلکناردرواستواقعی

داربختیا دوستشان که افرادی است ممکن که شویم مواجه واقعیت این با باید زندگی در اینکه بر تاکید با استری ممکن کرد: اضافه دهیم، دست از را یم

که فردی گاهی شوند مواجهه عاطفی و هیجانی دردهای و مشکالت با تا دهیم آموزش فرزندانمان به باید را این نوجوانی و کودکی از بنابراین شویم تنها

تا قسمتهای با وقتی و است کننده خوشحال اتفاقات فقط زندگی که میکند فکر و بیاید کنار هیجانی و عاطفی مشکالت با نمیتواند و ندارد یکرراهحلی

میزند.خودکشیبهدستمیشود،مواجهزندگی

معمو کرد: خاطرنشان یادوی با پس میشوند مواجهه مسئله این با ندارند وسیعی دید و میکنند نگاه را محدوده یک فقط دارند، تونلی دیدگاه که افرادی اًل

یک برای مشکل این که بگویم آنها با و باشند داشته زندگی مشکالت و مسائل به نسبت گستردهای دید تا میکنیم کمک افراد به مختلف حلهای راه دادن

کند.حلراآنکهتوانستندامابودند،مواجههمشکالتاینبادنیادریادیزافرادومیشودحلواستمشخصزمانیدوره

آنالین-زایندهرودجوان،یارآنیوز،شیعهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۲:۵۰-۹۹/۰۶/۲۰(گرافیکواینفجهان/درگرمعلتدومینخودکشیخودکشی؛ازیرپیشیگیجهانیروزمناسبتبه

م اعالم اساس بر ایران آمار اینجا قانونیکزردر سالپزشکی آخ1398در برای جهانی آمار و سالراست ابتدای در جهانی بهداشت سازمان توسط بار 2020ین

است.شدهاعالم

کنید.کلیکاینجااصلیاندازهدرگرافیکواینفدانلودبرای
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)۰۳:۱۱-۹۹/۰۶/۲۰(قانونیپزشکیسالنامهطبقهاخودکشیازآمارینرآخ

کرد.اعالمجمعیت»«افزایشراخودکشیخرنساالنهآمارافزایشدالیلازیکیکشوریستیزبهسازماناجتماعیآسیبدیدگاناموردفترگروهرئیس

گفت در اسدبیگی یکوحسین ساالنه جهانی بهداشت سازمان آمار طبق کرد: اظهار جهان، و ایران در خودکشی وضعیت از گزارشی ارائه ضمن ایسنا، با گو

میدهد.دستازراخودجانخودکشیاثردنیابردرنفریکثانیه60هردریعنیاینومیکنندفوتخودکشیاثربرنفرمیلیون

سال در قانونی، پزشکی سالنامه خالصه طبق گفت: نیز ایران در خودکشی آمار وضعیت درباره همچنین این98،5143وی از که داشتند کامل خودکشی نفر

کردند.فوتکاملخودکشیاثربرنفر5101گزارش،اینطبق97سالدرکهدرحالیستاینبودند،نزآنهاازنفر1517ومردآنهاازنفر3626تعداد

داده نشان تحقیقات کرد: بیان و پرداخت توضیحاتی ارائه به زنان جمعیت به نسبت مردان جمعیت در خودکشی باالی میزان علت درباره ادامه در اسدبیگی

جمعیت در خودکشی به اقدام اما است، بیشتر زنان از مردان در فوت به منجر خودکشی دیگر، کشورهای سایر در چه و ایران در چه جوامع، تمام در که است

که گرفت نظر در هم را این باید اما شود، خوب هم حالشان و بخورند قرص اندکی تعداد ترساندن، یا توجه جلب برای زنان است ممکن که است باالتر زنان

گیرند.قرارمردمدسترسدرراحتیبهنبایدودارندیادیزیرگآورموهستندمهلکسمومبرخی

ن اینکه بیان با سالراسدبیگی در خودکشی سال98خ به مورد97،0.8نسبت خودکشی آمارهای روند که زمانی کرد: خاطرنشان است، یافته افزایش درصد

است.جمعیت»«افزایشخودکشیافزایشخرناصلیدالیلازیکیومییابدافزایشخودکشیآمارسالههرکهمیدهدنشانمیگیردقراربررسی

مختلف عوامل همیشه البته داد: ادامه کشور اجتماعی آسیبدیدگان امور دفتر گروه اجتماعیزرئیس مشکالت تمام برای نیز معنوی و اجتماعی روانی، یستی،

است، اجتماعی و اقتصادی مسائل بیثباتی جامعه در مهم اجتماعی عوامل این از یکی که میشود زمین،زذکر خودرو، قیمتهای افزایش مشاهده با افراد یرا

مییابد.کاهشمعیشتشانبهبودبهنسبتافرادامیدزمان،گذشتباکهشوندناامیدیدچاراستممکناجناسسایروملک

نیستندمجنونمیکنندخودکشیکهافرادی

بز از یکی ازرگتراسدبیگی بیش اگرچه افزود: و کرد عنوان ناامیدی احساس را خودکشی افکار عوامل اختالالت90ین دچار میکنند خودکشی که افرادی درصد

هستند.جنوندچارمیکنندخودکشیکهافرادیگفتنمیتواناماهستند،شخصیتاختالالتواعتیادافسردگی،ویژهبهروانی

سنی بازه در افراد سنی نظر از اینکه بیان با کشور اجتماعی آسیبدیدگان امور دفتر گروه تص35تا25رئیس میزنند، خودکشی به دست بیشتر یحرسال

آم و اروپایی کشورهای سالمندان جمعیت در میزنندرکرد: کار این به دست کمتر سالمندان ما کشور در آنکه حال میشود، مشاهده بیشتر خودکشی یکایی،

دارند.یربیشتمذهبیقرعجوانانبهنسبتسالمندانکهباشداینموضوعاینعلتشایدو

کنند.راهنماییراشمامددکارانتایدربگیتماساجتماعیاورژانسکد)(بدون123خطباشدیدروبروخودکشیموردباچنانچهکرد:توصیهخاتمهدروی

پیامانتهای

حزبمیرزا،دیارساحل،صبحمیگنا،،24ساعتآنالین،شفانیوز،تینملیت،الف،آنالین،ایرانیرخبپایگاهاصالحات/صدایتعادل،ما،پیامروزنامهدیگر:منابع
سال،شعارآنالین،یرهمشهآنالین،55فرارو،آنالین،اعتمادنیوز،نخستخبر،پیشتازخبر،ینرآخنیوز،مفتاحی،رفوخبرآنالین،یرساالمردمنیوز،دقتنیوز،اهلل

اصفهانخبر،اتحادآنالین،صبحانهنیوز،صنعتنیوز،شمانیوز،بهارایران،عصرآنالین،گررکاایران،صدایکنا،رفارس،خلیجتابناک،مدآرا،،24رویدادنو،سالمتیک،
مجلهایران/دیدهبانروزاننیوز،پرس،سورروزنو،ایونانیوز،شهروند،عصرها،ینربرتیزد،خبررصد،کرمانمازند،پیاملرستان،ندایفارس،پیامی،رآذپیامامروز،

اقتصادیفکر
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)۰۸:۱۵-۹۹/۰۶/۲۱(پرورشآموزشوبهداشتوزارتدرخطرمعرضدرافرادیرغربالگاست/یرپیشگیقابلخودکشیملکوتی:کاظم

پرداخت.خودکشیازیرپیشگیهاییژاستراتوراهکارهابیانبهایرانخودکشیازیرپیشگیعلمیجمعیتمدیرههیئتعضو

خب گزارش پیشگیرگزاربه جهانی روز مناسبت به مهر، (ری خودکشی از باsep۱۰ی مصادف هیئترشه۲۰) عضو ملکوتی؛ کاظم سید دکتر با گفتگویی یورماه،

است.گرفتهانجامایرانپزشکیعلومدانشگاهعلمی

کرد.بیانراخودکشیازیرپیشگیهاییژاستراتوراهکارهاخودکشی،ازیرپیشگیجهانیروزبهاشارهضمنملکوتیدکتر

پیشگی علمی جمعیت مدیره هیئت وعضو همکارموسس با ایران پزشکی علوم دانشگاه در کرد: خاطرنشان ایران خودکشی از افرادری و ها دانشگاه سایر ی

از بهشتی، شهید و رفسنجان دانشگاه نظیر پیش۶عالقمند هایNGOسال حوزه در نهاد مردم سازمان یک عنوان به که است شده ایجاد علمی) جمعیت )

نماید.میفعالیتدرمانوآموزشی،رپیشگی

دارد.یرهمکابهداشتوزارتویستیزبهسازمان،WHOسازمانباعلمیجمعیتاینهمچنین

وی و مشاوره هنگام افراد برخی کرد: اظهار ایران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت دازعضو خود خودکشی نام بردن از داشتریت توجه باید ولی کنند، می ی

شود.ینزجایگنبایدنشاط)ایجادانتحار،خود،بهزدن(آسیبمانندعبارتییاکلمههیچباخودکشیکه

تص مسرملکوتی خودکشی رفتار کرد: دهندریح انعکاس را خودکشی به مربوط خبر چگونه که دارند عهده بر مهمی نقش زمینه این در ها رسانه لذا است؛ ی

است.یزمجافضایدربویژهاخبارانعکاسنحوهبررسیوتحلیلماهایرسالتازیکیواقعدرونمایندرسانیاطالعی،رپیشگیراستایودر

پیشگی و آموزش حوزه در آنچه ولی یابد انعکاس باید خودکشی به مربوط اخبار افزود: بهداشت جهانی سازمان های پروتکل رعایت به اشاره ضمن یرایشان

باشد.میاخباردرستجرداستمهم

رفتا علوم دانشکده مشاورهراستاد مراکز داشت: اظهار دانشگاه روان سالمت و پیشگیزبه۱۲۳،۱۴۸ی درمانگاه و علمی جمعیت جهتریستی، خودکشی از ی

باشد.میدسترسدرافرادبهالزمهایمشاورهوآموزشارائه

کرد.اشارهیستیزبهسازمانوبهداشتوزارتتوسطشدهارائهخدماتبهتوانمیخودکشیازیرپیشگیهاییژاستراتدیگرازگفت:ملکوتیکاظمسید

است.توجهموردهمنشدندفوتولیکردنداقدامخودکشیبهکهافرادیبرایمراقبتاستمرارومتوفیفردهمراهانبهخدماتارائههمچنین

دارند را خودکشی سابقه که افرادی در فوت درصد که است ذکر به بیشت۹الزم که شود می پیگیربرابر و شناسایی لذا رود، می شمار به خطر فاکتور اینرین ی

شود.انجاممستمرصورتبهبایدافرادگونه

شود.مییرپیگیپرورشآموزشوبهداشتوزارتدرخطرمعرضدرافرادیرغربالگبرنامهکرد:عنوانملکوتی

های رسانه از برخی که است این مهم مشکل متاسفانه افزود: باشد، دسترس در … و برنج قرص اسلحه، مانند خودکشی ابزارهای نباید اینکه بر تاکید با وی

شود.علمیومنطقیبرخوردآنهاباکشورهاسایرهمانندبایدلذادهندمیآموزشراخودکشیمراحلها،پروتکلخالفبریزمجا

پیشگی علمی جمعیت مدیره هیئت سازمانرعضو آمارهای طبق کرد: اعالم خودکشی از قانونیی بلکهپزشکی نیافته افزایش خودکشی میزان کرونا، دوران در

است.داشتهکاهشیروند

دو مانند خطر عوامل باید کرونا، بحران بودن مستمر به توجه با داشت: ابراز دانشگاه علمی هیئت فیرعضو فاصله بیکازی، خشم، استرس، تنهایی، وریکی، ی

نماییم.یرپیشگیجامعهدرخودکشیبروزازتایمربگیجدیراافسردگیوانزواترس،درآمد،کاهش

است.یرپیشگیقابلخودکشیداشت:تاکیدپایاندرملکوتیدکتر
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مشاوره مراکز کنار پیشگیزبه۱۴۸و۱۲۳در درمانگاه وریستی، خدمات ارائه آماده دوشنبه روزهای در ایران پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت خودکشی از ی

باشد.میمراجعینبهالزمهایآموزش

هاینربرتنیوز،امروزفارس،خلیجیا،رآبازارآنالین،تجارتتابناک،آنالین،شفانیوز،بهداشتیرخبپایگاهخبرآنالین/یرگزارخبدیگر:منابع

شپرورشآموزوبهداشتتاروزدرخطرضمعردرادافریلگرغربااست/یپیشگیرقابلکشیدخوملکوتی:کاظممهر:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۶:۳۹-۹۹/۰۶/۱۸((اردبیل)گرما!فصلدرگرفتگیزگادرصدی133افزایش

یافت.افزایشدرصد133امسالنخستماه4دراردبیلاستاندرمونواکسیدکربنگازباشدنمسموماثربرمیروگرم

همشه گزارش سربه قانونیپرستریآنالین، بیشتپزشکی که این بیان با مهر با گفتگو در اردبیل مونواکسیدکربنراستان گاز با مسمومیت از ناشی تلفات ین

دو امسال، اول ماهه چهار در کرد: عنوان است اردیبهشت به آمارزمربوط این دادند. دست از را خود جان مونواکسیدکربن با مسمومیت اثر بر مرد پنج و ن

دادند.دستازراخودجانگازاینبامردششونزهفتشاملنفر13گذشتهسالمجموعدراست.بودهمردیکونزدوگذشتهسالمشابهمدتدر

ماه چهار در نفر هفت فوت اما میافتد اتفاق زمستان در بیشتر گازسوز وسایل انواع وسیله به مونواکسیدکربن با شدن مسموم کرد: اظهار فرخی علیرضا دکتر

هشدا سال بخاراول مانند گرمایشی وسایل از استفاده صورت در است. مسئولین برای جری روزنههای تمام نباید شومینه و منری در هوا ویژهزیان به و ل

محیط داشتن نگه گرم برای آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای کردن روشن و حمام در آبگرمکن کردن نصب از باید مردم همچنین شود. مسدود خواب اتاق

کنند.یرخوددا

)۰۶:۳۹-۹۹/۰۶/۱۹(یافتکاهشدرصد۲۶اردبیلدررانندگیحوادثمصدومان

است.یافتهکاهشدرصد۲۶پارسالمشابهمدتبامقایسهدریرجاسالطیاستاندررانندگیحوادثمصدومانتعدادایرنا--اردبیل

نقل به ایرنا چهارشنبه روز گزارش قانونیبه امسالپزشکی ، اردبیل واستان اند۴۸۵یکهزار شده مصدومیت دچار اردبیل استان در رانندگی درحوادث نفر

است.یافتهکاهشدصد۲۶قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکه

بود.۹۹۹وهزاریکرقماینمشابهمدتدرپارسال

بودند.نزنفر۳۵۷ومردنفر۱۲۶ویکهزاراستاندردررانندگیحوادثمصدومانکلازهمچنین

تصادف، ادعای با شده تشکیل های پرونده تعداد به توجه با قانونی، پزشکی اعالم به مراجعینبنا تعداد با ماه بیشت۴۵۸خرداد فروردینرنفر و تعداد ین

است.داشتهراحرجبهمنجرتصادفاتمراجعینینرکمتنفر۲۴۸تعدادباماه

گذشته ماه مرداد هم اردبیل استان راه پلیس کهرییس کرد دراعالم پارسال مشابه مدت با مقایسه در امسال ماه پنج در استان این در جادهای تصادفات

است.داشتهکاهشدرصد۲۰مجموع

صفوی، سیدمحمد سرهنگ ، گفته جابه سال در اینکه ،ربا فوتی از اعم جادهای تصادفات خسارتیی و استانجرحی ،ولی۲۰در داشته کاهش درصد

است.داشتهافزایشدرصدچهارتصادفاتدرمتوفیان
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وا و جاده از خروج کرد: بیان حادثهساز تصادفات به اشاره با چپ۴۱گونیژوی به تجاوز و انحراف به۱۶درصد، امسال ماه پنج در را حادثهساز تخلفات درصد

است.دادهاختصاصخود

خبرساواالنی،رآذپیامنیوز،تینیرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

/۹۹/۰۶((اردبیل)یرجاسالدرمونواکسیدکربنگازبامسمومیتاثربرمیروگرمافزایشداد؛خبراردبیلقانونیپزشکیپرسترس
۱۸-۰۷:۱۶(

داد.خبراردبیلاستاندرمونواکسیدکربنگازبامسمومیتاثربرامسالنخستماه4درمیروگرمدرصدی133افزایشازاردبیلاستانقانونیپزشکیپرسترساردبیلایسنا/

فرخی علیرضا بیشترشه18دکتر به اشاره با خبرنگاران با گفتگو در گزارشریور امسال اردیبهشت به مربوط مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت از ناشی تلفات ین

اند.هداددستازراخودجانمونواکسیدکربنبامسمومیتاثربرمرد5ونز2امسال،اولماههچهاردرافزود:است،شده

گذشته سال مشابه مدت در آمار این اینکه بیان با وز2وی افزایش1ن این داد: ادامه است، بوده م133مرد گازردرصدی با مسمومیت اثر بر میر و گ

دادند.دستازراخودجانگازاینبامرد6ونز7نفر،13گذشتهسالطیمجموعدرکهمیدهدنشانرامونواکسیدکربن

س گفته قانونیپرستربه بخاپزشکی جمله از گازسوز وسایل انواع وسیله به مونواکسیدکربن با مسمومیت اردبیل زغالراستان حتی و نیک پیک آبگرمکن، ی،

فوت امر، این وجود با ولی هستیم اتفاق این شاهد زمستان در اغلب که میشود هشدا7ایجاد است، سال گرم فصول که سال اول ماهه چهار در برایرنفر ی

دارد.همراهبهرامسئولین

همشه به خطاب فرخی بخاردکتر مانند گرمایشی وسایل از استفاده صورت در افزود: جریان روزنههای تمامی نباید شومینه، و منری در هوا ویژهزیان به و ل

خوددا جدا خانه، داخل محیط داشتن نگه گرم جهت آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای کردن روشن حمام، در گرمکن آب نصب از و شود مسدود خواب یراتاق

شود.

اندا راه و نصب هنگام در ایمنی نکات رعایت کرد: اضافه بسیازوی بازدارنده میتواند گرمایشی و گازسوز وسایل مری از خاموشری قاتل از ناشی میرهای و گ

باشد.

پیامانتهای

خبرساواالنیرخبپایگاهدیگر:منابع

یافتکاهشصددر۲۶دبیلاردرگیداننرحوادثمصدومانایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۰۲-۹۹/۰۶/۲۲((اردبیل)99سالاولماههچهاردرکربنکسیدومونبامسمومیتافزایش

)۰۷:۳۱-۹۹/۰۶/۱۸(باختندجانهمدانرانندگیسوانحدرتن۱۶۴یور؛رشهتاامسالابتدایاز

باختند.جانامسالمردادپایانتافرودینابتدایازاستاناینیرشهبرونودرونرانندگیسوانحدرتن۱۶۴گفت:همدانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-همدان-

داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در سهشنبه روز کمالی و۱۲۸ارتین سالجاز۳۶مرد ماهه پنج رانندگی سوانح در مدترن در آمار این که باختند جان همدان ی

است.بودهنز۴۷ومرد۱۵۸گذشتهسالمشابه

۷
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کاهش سوانح متوفیان آمار اینکه بیان با داشت:۲۰وی اظهار است داشته شه۱۰۴درصدی برون سوانح در شه۲۴ی،رتن درون سوانح در در۱۸ی،رنفر نفر

دادند.دستازراخودجانمسیرهاسایردرتن۱۸وخاکیوروستاییمسیرهای

۹۹فوتی۹۸فوتیمعابرردیف

یرشهبرون۱درصد

یرشهدرون۱۴۳۱۰۴۲۵-۲

روستاییوخاکی۳۲۲۴۲۷-۳

سایر۱۱۱۸۶۰+۴

مجموع۱۹۱۸۱.۸-۵

99و98سالهایدرهمداناستانرانندگیسوانحمتوفیانآمار▲-۱۶۴۲۰۵۲۰

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال ماهه پنج در همچنین داشت: اظهار و۲یرهمدان و۶۱۳هزار هزار یک شامل که شدند مجروح رانندگی سوانح در ۱۹۳تن

شود.مینز۶۸۳ومرد

نیز مجروحان آمار اینکه بیان با یادآو۲۴کمالی است داشته تقلیل ماههردرصد پنج کرد: گذشتهی سال و۲ابتدایی و۳۳۸هزار هزار یک و در۸۸مرد مرد

شدند.مصدومومجروحهمداناستانرانندگیسوانحدرتن۴۲۶وهزارسهمجموع

ردیف

مرددرصد۹۹مجروح۹۸مجروحدرصد۹۹فوتی۹۸فوتی

نز-۱۵۸۱۲۸۱۸-۲۳۳۸۱۹۳۱۱۷.۴

مجموع-۴۷۳۶۲۳-۱۰۸۸۶۸۲۳۷.۳

99و98سالهایدرهمداناستانرانندگیسوانحمجروحانآمار▲-۲۰۵۱۶۴۲۰-۳۴۲۶۲۶۱۳۲۴

نیوزهمدانیرخبپایگاهبرنا/خبرنگاران،باشگاهخبرآنالین،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۳۴-۹۹/۰۶/۱۸(داردرضویخراساندرراشدگیهاقرغمیزاندومرتبهبینالودشهرستان

بینالود شهرستان در و امسال نخست ماه چهار طول در گفت: بینالود شهرستان فرماندار ایرنا- شاندی(مشهد- - غزطرقبه اثر بر فوت واقعه هفت شدنر) رتبهرق شهرستان این و داده خ
است.دادهاختصاصخودبهرارضویخراساندرشدگیهاقرغمیزاندوم

دارد.نگرانیجایکهاستبودهرودخانهوگلستانبنداستخر،درشدگیهاقرغاینافزود:حسینیحسنسیدبینالودیرفرمانداسهشنبهروزگزارشبه

کا مصوبات به اشاره با غروی آمار کاهش برای بینالود شهرستان غذایی امنیت و سالمت تنرگروه سه داد: ادامه شدگان شدگانق فوت این شهرستاناز بومی

رفتا تحلیل و گرفته صورت کارشناسی کار اساس بر دارد ضرورت و نیستند روربینالود پیش سالیان برای آمار این کاهش در تا شود اخذ مصوباتی اتفاق این ی

شود.واقعموثر

ت گیرانه سخت قوانین دارد ضرورت که شد مشخص گرفته صورت مطالعات به نظر و آمده عمل به بررسیهای در گفت: بینالود شهرستان حوزهرفرماندار در ی

باختندجانهمدانگیداننرسوانحدرتن۱۶۴ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شود.اجرایییاوپیشنهادباالیسکربامراکزبرخیمتولیانیاوساختمان

مهمحسینی این به نیل و دارد وجود شهروندان برای دغدغه بی و ایمن زندگی یک زمینه آوردن فراهم برای الزم دغدغهمندی مدیران مجموعه در افزود:

امیدوا که است مسووالن با مردم سوی از مختلف زمینههای در عمومی افزایی هم و همراهی اجتماعیرنیازمند اهداف به آن تداوم بستر در پیش از بیش یم

آییم.نائلعمومیرفاهحوزهدردولتونظام

اند.شدهقرغرضویخراساناستاندرتن۲۱یرجاسالنخستماهچهارطیبود:گفتهرضویخراساناستانقانونیپزشکیکلمدیراینازپیش

است.استانکلدرنز۲ومرد۱۹شاملتعداداینافزود:یزحجایارآدکتر

بود.نز۳ومرد۲۲شاملنفر۲۵استاندرتعداداینگذشتهسالمشابهمدتطولدرداد:ادامهوی

یرفومشهدآنالین،قدسیرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۰۶(مازنـدرانهایجـادهازخـونرنـگشـدنپاکپیاپی؛سالپنجمیندرایجادهتلفاتآمارکاهشانتظاردرمازندران
۱۹-۰۶:۰۸(

اتفاق این نیز حدی تا که یابد ارتقا مردم ترافیکی فرهنگ تا بود این بر سعی ها رسانه توان تمام از استفاده با اخیر های سال سعیردر و خیز حادثه نقاط شناسایی نیز سویی از داد. خ
باشیم.شاهدمازندرانهایجادهدررایرکمتتصادفاتتاشدباعثهامکاناینمشکالتکردنبرطرفدر

شوند.میجسمیضایعاتدچارنفرهامیلیونوکشتهرانندگیحوادثاثربرجهانسراسردرساالنهنفرهزار300ومیلیونیکجامعه:عبارت-گروه

ساالنه نیز ما کشور بر20تا18در عالوه ها خانواده گرم کانون فرد، هر شدن مجروح و کشته و تصادف هر با شوند. می کشته رانندگی حوادث در نفر هزار

قانونی، پزشکی آمارهای براساس شود. می مشکل دچار نیز اقتصادی بعد از عاطفی س70خالء شدگان کشته مردرصد با که هستند خانواده ازرپرست و گ

ناگوا پیامدهای آنها گرکارافتادگی حدودری شود. می آنها های خانواده شان9یبانگیر آزادی برای و برند می سر به زندان در تصادف اثر بر زندانی نفر هزار

دارد.اختصاصسال25یرزسنیگروهبهترافیکیحوادثازناشیهایگرمازدرصد40همچنیناست.نیازپولتومانمیلیارد700به

جمعیت با هم مازندران نف200میلیون3استان گردشگرهزار مناطق از حدودری از ساالنه که شود می محسوب کشور گردشگر18ی و مسافر نفر میلیون

ندارد.آمارهااینباتناسبیمازندرانوکشورنقلوحملوراهیرساختهایزکهاستحالیدراینکند.میپذیرایی

اتفاق این نیز حدی تا که یابد ارتقا مردم ترافیکی فرهنگ تا بود این بر سعی ها رسانه توان تمام از استفاده با اخیر های سال در نیزرالبته سویی از داد. خ

کمت تصادفات تا شد باعث ها مکان این مشکالت کردن برطرف در سعی و خیز حادثه نقاط بسیارشناسایی باشیم. شاهد مازندران های جاده در را ازری ی

پیگی حال در پایینی بسیار سرعت با نیز ها مهمترپروژه از جوی شرایط و متخصص و متعهد پیمانکار اعتبار، کمبود شاید که است اجرایری کندی دالیل ین

باشد.بخشاینطرحهای

از یکی راه و جادهها که داشت توجه نکته این به گردشگزباید حوزه در مهم کشوریرساختهای هر توسعه محور و ایمنری سفر باعث ایمن جاده و هستند ی

شد.خواهندمنطقهیکبهگردشگرورودکاهشباعثنباشندبرخوردارالزماستانداردوایمنیازجادههااگروشودمی

از پس تنها نه مازندران استان اما تفاسیر این ی همه سال3با در پیاپی در98سال را سوم مقام زمینه این در و کرد تجربه را فوتی تصادفات آمار کاهش نیز

است.کردهتجربهگذشتهسالبهنسبتراکاهشدرصد27همیرجاسالتیرماهتاآمارینرآخطبقآنبرعالوهبلکهآوردبدستکشور
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سال در فوتی تصادفات آمار که است ذکر به کاهش98الزم با تنها کشور، کل مجموع7/1در از که است حالی در این و است بوده مواجه استان،31درصدی

اند.بودهروبروفوتیتصادفاتافزایشبااستان18

ط اجرای نظیر راهداراقداماتی های گشت افزایش های راهدارح تلفیقی ای جاده نامحسوس های گشت و کنتری های دوربین نصب راه پلیس و لری

ح ایمنی ارتقای خصوص در مؤثر اقدامات درسرعت، اجرایی های دستگاه سایر و راه پلیس با بهینه هماهنگی راهها، جادهریم ترددهای ارتقای زمینه در گیر

آشکارسا بسیازای، رفع و گردیدهری شده یاد آمار به دستیابی موجب که است عواملی از را پذیر آسیب کاربران ایمنی ارتقای و آموزش و خیز حادثه نقاط از ی

اند.

آنان شود. اتفاق این مصدومین و کشته آن تبع به و تصادفات آمار تر چشمگیر کاهش موجب تواند می استانداردها رعایت معتقدند کارشناسان البته

اکس از جاده شیب وضعیت راهها، آسفالت وضعیت المللی، بین زبانه چند رسانی اطالع تابلوهای قبیل از مواردی شامل را ها جاده استانداردهای همچنین

او جمع کانالها، گاردرجاده، نیوجرسی، آب، بسزاییری تاثیر تواند می که کنند می عنوان جاده و آسفالت پروفیل اندازه و نوع حتی و رمپها لوپها، یلها،

باشد.داشتهمازندراناستانهایجادهدرمیروگرمآمارآوردنپاییندر

ها، تونل وضعیت شب، در ها جاده روشنایی محور، در راننده دید وضعیت دیگر سوی جادهزاز کردن ایمن و راه ایمنی عالیم نصب گذرها، رو و ها گذر یر

کوه، رانش مبحث استان گیر برف محورهای در کوهستانی گردشگرهای به توجه با که است اصلی موارد از بهمن و سنگ مازندرانریزش استان بودن پذیر

شود.رعایتباید

نقل و حمل توسعه " که اند عقیده این بر نیز ای تاثیرعده ای جاده خطرات کاهش در هم تواند می مازندران در گردشگریلی توسعه باعث هم و باشد یرگذار

هستیم.طوالنیزماننیازمندبخشایندریرساختزتوسعهبرایاماشود."میمازندراندرپایدار

در آمار کاهش به توجه های4با جاده تا باشند گذار تاثیر هم بعد به حاال از گرفته صورت امروز تا که اقداماتی تا بود امیدوار توان می همچنان گذشته سال

شود.قبلسالازترامنهرسالمازندران

راهدارس کل اداره ترافیک و ایمنی اداره امیدوارپرست اظهار باره این در نیز مازندران استان ای جاده نقل و حمل و دقیقری بررسی ضمن گفت: و کرد ی

و رانندگی سوانح وقوع جارعوامل سال در ای، جاده کاربران توسط مقررات و قوانین رعایت همچنین و مؤثر راهکارهای ارائه و آنها یابی کمتریشه نیز ینری

باشیم.داشتهمازندراناستاندررارانندگیسوانحآمار

شوند.میجسمیضایعاتدچارنفرهامیلیونوکشتهرانندگیحوادثاثربرجهانسراسردرساالنهنفرهزار300ومیلیونیکجامعه:عبارت-گروه

ساالنه نیز ما کشور بر20تا18در عالوه ها خانواده گرم کانون فرد، هر شدن مجروح و کشته و تصادف هر با شوند. می کشته رانندگی حوادث در نفر هزار

قانونی، پزشکی آمارهای براساس شود. می مشکل دچار نیز اقتصادی بعد از عاطفی س70خالء شدگان کشته مردرصد با که هستند خانواده ازرپرست و گ

ناگوا پیامدهای آنها گرکارافتادگی حدودری شود. می آنها های خانواده شان9یبانگیر آزادی برای و برند می سر به زندان در تصادف اثر بر زندانی نفر هزار

دارد.اختصاصسال25یرزسنیگروهبهترافیکیحوادثازناشیهایگرمازدرصد40همچنیناست.نیازپولتومانمیلیارد700به

جمعیت با هم مازندران نف200میلیون3استان گردشگرهزار مناطق از حدودری از ساالنه که شود می محسوب کشور گردشگر18ی و مسافر نفر میلیون

ندارد.آمارهااینباتناسبیمازندرانوکشورنقلوحملوراهیرساختهایزکهاستحالیدراینکند.میپذیرایی

اتفاق این نیز حدی تا که یابد ارتقا مردم ترافیکی فرهنگ تا بود این بر سعی ها رسانه توان تمام از استفاده با اخیر های سال در نیزرالبته سویی از داد. خ

کمت تصادفات تا شد باعث ها مکان این مشکالت کردن برطرف در سعی و خیز حادثه نقاط بسیارشناسایی باشیم. شاهد مازندران های جاده در را ازری ی

پیگی حال در پایینی بسیار سرعت با نیز ها مهمترپروژه از جوی شرایط و متخصص و متعهد پیمانکار اعتبار، کمبود شاید که است اجرایری کندی دالیل ین

باشد.بخشاینطرحهای
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از یکی راه و جادهها که داشت توجه نکته این به گردشگزباید حوزه در مهم کشوریرساختهای هر توسعه محور و ایمنری سفر باعث ایمن جاده و هستند ی

شد.خواهندمنطقهیکبهگردشگرورودکاهشباعثنباشندبرخوردارالزماستانداردوایمنیازجادههااگروشودمی

از پس تنها نه مازندران استان اما تفاسیر این ی همه سال3با در پیاپی در98سال را سوم مقام زمینه این در و کرد تجربه را فوتی تصادفات آمار کاهش نیز

است.کردهتجربهگذشتهسالبهنسبتراکاهشدرصد27همیرجاسالتیرماهتاآمارینرآخطبقآنبرعالوهبلکهآوردبدستکشور

سال در فوتی تصادفات آمار که است ذکر به کاهش98الزم با تنها کشور، کل مجموع7/1در از که است حالی در این و است بوده مواجه استان،31درصدی

اند.بودهروبروفوتیتصادفاتافزایشبااستان18

ط اجرای نظیر راهداراقداماتی های گشت افزایش های راهدارح تلفیقی ای جاده نامحسوس های گشت و کنتری های دوربین نصب راه پلیس و لری

ح ایمنی ارتقای خصوص در مؤثر اقدامات درسرعت، اجرایی های دستگاه سایر و راه پلیس با بهینه هماهنگی راهها، جادهریم ترددهای ارتقای زمینه در گیر

آشکارسا بسیازای، رفع و گردیدهری شده یاد آمار به دستیابی موجب که است عواملی از را پذیر آسیب کاربران ایمنی ارتقای و آموزش و خیز حادثه نقاط از ی

اند.

آنان شود. اتفاق این مصدومین و کشته آن تبع به و تصادفات آمار تر چشمگیر کاهش موجب تواند می استانداردها رعایت معتقدند کارشناسان البته

اکس از جاده شیب وضعیت راهها، آسفالت وضعیت المللی، بین زبانه چند رسانی اطالع تابلوهای قبیل از مواردی شامل را ها جاده استانداردهای همچنین

او جمع کانالها، گاردرجاده، نیوجرسی، آب، بسزاییری تاثیر تواند می که کنند می عنوان جاده و آسفالت پروفیل اندازه و نوع حتی و رمپها لوپها، یلها،

باشد.داشتهمازندراناستانهایجادهدرمیروگرمآمارآوردنپاییندر

ها، تونل وضعیت شب، در ها جاده روشنایی محور، در راننده دید وضعیت دیگر سوی جادهزاز کردن ایمن و راه ایمنی عالیم نصب گذرها، رو و ها گذر یر

کوه، رانش مبحث استان گیر برف محورهای در کوهستانی گردشگرهای به توجه با که است اصلی موارد از بهمن و سنگ مازندرانریزش استان بودن پذیر

شود.رعایتباید

نقل و حمل توسعه " که اند عقیده این بر نیز ای تاثیرعده ای جاده خطرات کاهش در هم تواند می مازندران در گردشگریلی توسعه باعث هم و باشد یرگذار

هستیم.طوالنیزماننیازمندبخشایندریرساختزتوسعهبرایاماشود."میمازندراندرپایدار

در آمار کاهش به توجه های4با جاده تا باشند گذار تاثیر هم بعد به حاال از گرفته صورت امروز تا که اقداماتی تا بود امیدوار توان می همچنان گذشته سال

شود.قبلسالازترامنهرسالمازندران

راهدارس کل اداره ترافیک و ایمنی اداره امیدوارپرست اظهار باره این در نیز مازندران استان ای جاده نقل و حمل و دقیقری بررسی ضمن گفت: و کرد ی

و رانندگی سوانح وقوع جارعوامل سال در ای، جاده کاربران توسط مقررات و قوانین رعایت همچنین و مؤثر راهکارهای ارائه و آنها یابی کمتریشه نیز ینری

باشیم.داشتهمازندراناستاندررارانندگیسوانحآمار

)۱۱:۵۹-۹۹/۰۶/۱۹(رضوی)خراسان(هستندمتجاهرمعتادمشهددررانندگیحوادثشدگانفوتدرصد۱۲

و پیاده عابر مشهد در امسال نخست ماه پنج رانندگی سوانح باختگان جان از نیمی حدود گفت: رضوی خراسان رانندگی و راهنمایی پلیس رییس ایرنا- معتاد۱۲مشهد- آنان درصد
بودند.متجاهر
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مدت این طی افزود: خبرنگاران جمع در چهارشنبه روز دهنوی حمیدرضا پیاده،۴۹سرهنگ عابر مشهد در رانندگی سوانح جانباختگان درصد۳۶درصد

میشوند.محسوبپرخطرگروهدوموتورسوارانوپیادهعابرانسوانحایندروبودندسواردوچرخهنیزدرصد۲وخودروسرنشیندرصد۱۳موتورسوار،

تصادفات۴۱وی جانباختگان بزدرصد و اصلی معابر به مربوط را مشهد شهردر بحرانیرگراههای معابر سپاد میدان تا غدیر راهی دو از داد: ادامه و دانست ی

بطو شدهاند تبدیل عمده مشکل به نیز متجاهر معتادان بین این در و میباشند انسانی تلفات بیشتربرای بلوارریکه محدوده در معتادان این تردد میزان ین

است.بودهنظربابا

گفت: رضوی خراسان رانندگی و راهنمایی پلیس طرییس پنج آورتاکنون جمع ورح شده انجام مشهد در متجاهر معتادان مقدای اقدام کاهشرهمین به ی

شهردافوتیهای همچنین ، است شده منجر قشر مهرماهراین پایان داده وعده کیلومتری سه طول به شهر این در پنجتن ورودی تا عباسپور پل محدوده از

کند.نصبسانتیمتر۱۷۰ارتفاعبهیزفلنرده

تصادفاتازناشیجانباختگاندرصدی۶کاهش

استان این در رانندگی حوادث از ناشی مجروحین شده یاد مدت طی مجموع در افزود: باختگان۲۷وی جان شمار و که۶درصد است یافته کاهش درصد

است.داشتهکاهشدرصدسهجانباختگانودرصد۲۸مجروحینبرایمشهددرآماراین

بز وضعیت دهنوی ورسرهنگ است شکننده مشهد در فوتی درصد سه کاهش داد: ادامه و دانست نامناسب فوت به منجر تصادفات خصوص در را ها گراه

با مشهد در بیمارستان در مجروحان فوتی آمار است، یافته افزایش رانندگی سرعت میدهد نشان ارقام این کرونا شیوع شرایط در ترددها کاهش به توجه با

است.شدهشدیدتصادفبهمنجروداشتهافزایشمشهددرمعابرخلوتیخاطربهرانندگیسرعتمیدهدنشانکهبودههمراهافزایش

است.مشهدشهربهمربوطنقطه۶۱تعداداینازکهشدهشناساییاستاندرپرتصادفنقطه۱۶۵گفت:وی

اج لزوم بر همچنین رضوی خراسان رانندگی و راهنمایی پلیس طررییس ناری تردد بر نظارت برای هوشمند های کردوح تاکید مشهد در سنگین و سبک گان

و کنترلی دوربینهای و ترافیکی های سامانه با نظارت شدن فعال افزود: کاهشآو موجب دستکم ها سامانه این از رانندگان نا۳۰گاهی تردد گانودرصدی

شد.خواهدمشهدکالنشهردرونازیرشهبرونیربا

مشهددرپالکتعویضمراکزاینترنتیدهینوبت

ط و بهداشتی های شیوهنامه رعایت ضرورت به توجه با داد: ادامه گذاروی فاصله رارح خود نسبی رضایت مردم استان، پالک تعویض مراکز در اجتماعی ی

کشور رانندگی و راهنمایی فرماندهی تاکید راستای در و کردهاند اعالم مراکز این دهیاز نوبت ماه مهر اول خواهدرم۲از اینترنتی مشهد در پالک تعویض کز

شد.

اینکه بیان با دهنوی و۱۱۰سرهنگ کنترلی شه۴۵۰دوربین ترافیک برای نظارتی جردوربین یا ساکن تخلفات گفت: است فعال مشهد در خودروهایری یمه

شد.خواهدقانوناعمالوارسالکزرمبهتخلفاتموارد،اینثبتباوشدهرصدپلیسداردوربینخودرودستگاه۲بامشهدپرترددمعابردرشدهمتوقف

میشودلرکنتمدارسسرویس

ط به باروی در رانندگی و راهنمایی پلیس ویژه گذشتهزح تحصیلی سال در افزود: و کرد اشاره مدارس و۱۰گشایی کار۸۵۹هزار به استان در مدرسه سرویس

جا تحصیلی سال در مدارس سرویس آمار هستیم پیگیر جدی صورت به حاضر حال در که شد شودرگرفته قطعی نیز طی اینرتا در هوشمند و ویژه های ح

گردد.اعمالخصوص

داد: ادامه رضوی خراسان رانندگی و راهنمایی پلیس گذارکنترییس فاصله رعایت و بهداشتی های نامه شیوه نظارت و مدارسرل سرویس در اجتماعی موردی

سوا خودروهای در آمور دانش سه از بیش کردن سوار سرویسها تعداد شدن قطعی و آمار شدن فراهم با و است ازرتوجه بیش در۱۰ی، آموز دانش

شد.خواهدممنوعونخودروهایدرآموزدانشپنجازبیشومینیبوس

ضوی)راسان(خرهستندمتجاهرمعتادمشهددرگیداننرحوادثگاندشفوتصددر۱۲ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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نشد.گزارشآموزاندانشفوتبهمنجرتصادفوبودفقره۱۵استانایندرآموزاندانشجرحیتصادفتعدادگذشتهسالگفت:وی

تازهت اساس مدتربر به نسبت امسال اول ماه سه طی رضوی خراسان در رانندگی تصادفات از ناشی فوت میزان قانونی، پزشکی شده تایید گزارشهای ین

است.داشتهکاهشدرصد۲۳پارسالمشابه

مدت این شه۲۰۳در برون تصادفات اثر بر استان این در شهرنفر درون کهری، کردند فوت روستایی و شه۸۴ی درون راههای در ازرنفر را خود جان استان ی

دادند.دست

/۹۹(رضویخراساناستاندرامسالاولماهسهطیرانندگیتلفاتدرصدی23کاهشداد؛خبررضویخراسانراهورپلیسرئیس
۰۶/۱۹-۱۳:۱۴(

تازهت براساس گفت: رضوی خراسان راهور پلیس رئیس رضوی طیرایسنا/خراسان رضوی خراسان در رانندگی تصادفات از ناشی فوت میزان قانونی، پزشکی شده تایید گزارشهای ین
گذشته سال در مشابه مدت به نسبت امسال اول ماه مدت23سه این در است. داشته کاهش برونشه203درصد تصادفات اثر بر استان این در درونشهرنفر فوتری، روستایی و ی

دادند.دستازراخودجاناستانیردرونشهراههایدرنفر84تعداداینازکهکردند

امروز، دهنوی حمیدرضا خبرشه19سرهنگ نشست در ماه، طریور خصوص در رسانه اصحاب با کهری رانندگی و راهنمایی پلیس اقدامات و جدید حهای

ب هادی(ع) امام راه پلیس قدیم ساختمان داردر سالها سایر به نسبت متفاوتی تحصیلی سال کرونا، ویروس شیوع دلیل به امسال کرد: اظهار شد، یمرگزار

فاصلهگذا رعایت است. کرده متاثر را ترافیک موضوع این ترکه آموزش و اجتماعی حضوری غیرحضورکیبی و ترافیکری با متفاوت ساعات در تا شد باعث ی

شویم.روبهرو

بیما شیوع به توجه با و شد اعمال خاصی شرایط مدارس سرویس بر امسال افزود: کنتروی جدیت با مدارس سرویس در سرنشینها تعداد کرونا لری

سرویسهای برای سرنشینان تعداد مجاز سقف و یافته کاهش گذشته سالهای به نسبت نیز مدارس سرویسهای سرنشینان تعداد حاضر حال در میشود.

سوا خودروهای برای مینیبوسرمدارس و نفر پنج ون خودرو نفر، سه روی10ی بغلنوشته و تابلو نصب به موظف مدارس سرویس همچنین شد. تعیین نفر

هستند.خودخودروی

داشتهایمحرجبهمنجریزدانشآموتصادفاتفقره15گذشتهسال

ط خصوص در رضوی خراسان راهور پلیس کنتررئیس روزرح در ترافیک روزرشه15ل این در کرد: عنوان ماه خودرو،140یور با تعدادی125تیم و موتور با تیم

بر تیمها این شد. فعال استان در ثابت پیاده پاس و379تیم فرعی و اصلی خیابانهای حاشیه در شناسایی149مدرسه پیش از که میادین و تقاطع در مدرسه

ط این داشت. نظارت و شده مستقر بود، بارشده زمان تا گذشتهزح سال داشت. ادامه مدارس دانشآمو15گشایی تصادفات جزفقره به منجر داشتهایمری ح

بود.نشدهفوتبهمنجرتصادفاتاینازهیچکدامخوشبختانهو

شهر سطح در اینکه بیان با و110دهنوی کنترلی ارتقای450دوربین تصادفات، از ناشی جانباختگان کاهش ما اهداف از یکی گفت: شده، تعبیه نظارتی دوربین

شه معابر شبکه مرور و عبور در نظم استقرار ترافیکی، هوشمندسارفرهنگ و سیستمی تحول و توسعه ترافیک، کاربران اجتماعی و فردی رفتار اصالح یزی،

شه معابر در همکارترافیک با ساله پنج برنامهای تصادفات، کاهش برای راهور پلیس همچنین است. استانداری شهرداری مرتبطری، سازمانهای سایر و ی

کاهش موجب آن اجرای که شهردا10داشته با را خود نظر تحت مناطق تفاهمنامهای طی راهور پلیس همچنین است. شده سال در تصادفات یردرصدی

کرد.منطبق

ضوی)راسان(خرهستندمتجاهرمعتادمشهددرگیداننرحوادثگاندشفوتصددر۱۲ایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۶/۲۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IIGRSMBU


نوسا با رابطه در نازدهنوی تقویت و داد:وی ادامه مشهد شهر راهور پلیس سیکلت،50گان موتور و11دستگاه سراتو خودرو پلیس15دستگاه به سمند خودرو

خودروهای تخلف که خیابانهاست در گشتزنی حال در که شده آماده دوربین نصب با همراه پلیس خوردو دستگاه دو این بر عالوه است. شده ملحق راهور

ح دوبله، توقف مانند طرساکن همچنین میکنند. ثبت را عمومی حملونقل ایستگاههای و پیادهرو معابر تقاطع، ازریم یارمحله ترافیک شدرشه15ح آغاز یور

ط این منطقهرکه در را مهمت10ح کردیم. اجرایی طرمشهد این هدف مدیرین جلبرح رویکرد با محالت در انضباط افزایش و ترافیکی سوانح کاهش یت

طرمشا این اجرای زمان است. مردمی بیشترکتهای که مناطقی در آن، بودن موفقیتآمیز صورت در و بود خواهد ماه سه اجرارح را آن دارد، را تصادفات ین

کرد.خواهیم

مجروحان تعداد در رضوی خراسان در گذشته سال به نسبت تصادفات تلفات میزان امسال ابتدایی ماه پنج در گفت: رضوی خراسان راهور پلیس 27رئیس

جانباختگان تعداد در کاهش6و با نیز مشهد در تصادفات آمار است. داشته کاهش و28درصد مجروحان تعداد در جانباختگان3درصدی تعداد در درصدی

تصادفات این در است. بوده که49همراه هستند پیاده عابران جانباختگان، این12درصد بر عالوه متجاهرند. معتادان تعداد این جانباختگان36درصد درصد

سکلیتسواران، موتور سوا13را خودروهای را وردرصد سرنشین و میدهد.2ی تشکیل دوچرخهسواران را بز41درصد معابر در تصادفات وردرصد 59گراه

فرعی و میادین اصلی، معابر در آن بزردرصد معابر در متاسفانه است. داده مهاررخ برای برنامههایی ما ندارد. وجود مناسبی وضعیت مشهد شهر گراهی

دا نظر در جانبختگان آمار کاهش جمعآورو شامل که میرود.ریم بهشمار ما بحرانی منطقه که میشود سپاد میدان تا غدیر دوراهی از متجاهر معتادان ی

کند.نصبیزفلنردههایکیلومترسهطولبهپنجتنورودیتاعباسپورپلمحدودهازداردقصدیرشهرداهمچنین

ترافیکیسامانههاییقرطازسنگیننقلیهوسایللرکنت

استان کل در راهور پلیس داد: ادامه تعداد165وی این از که کرده شناسایی را پرتصادف هماهنگی61نقطه با راهور پلیس که است مشهد شهر به مربوط نقطه

استاندارشهردا و درری مکانی و زمانی دستورالعمل مشهد در سنگین نقلیه وسایل مرور و عبور برای حاضر حال در کند. رفع را نقاط این معضل دارد تالش ی

دا تصمیم اجراست. طرحال از را خودروها این تردد وضعیت نزدیک آینده در نظارتریم کنترلی دوربینهای و هوشمند سیستمهای ترافیکی، سامانههای یق

کنیم.لرکنت

ط خصوص در ازردهنوی که هوا آلودگی کاهش ط25ح این که است ایران کشور کالنشهر سومین مشهد افزود: شده، آغاز طیرمرداد و کرده اجرایی را ح

دا قصد است. داشته مثبتی نتایج کنون تا روند این که میشود ردیابی است، فنی معاینه فاقد که خوردهای پالکرآن تعویض نوبتدهی ماه مهر اول از یم

تازهت اساس بر شود. امسالراینترنتی اول ماه سه طی رضوی خراسان در رانندگی تصادفات از ناشی فوت میزان قانونی، پزشکی شده تایید گزارشهای ین

پارسال مشابه مدت به مدت23نسبت این در است. داشته کاهش شه203درصد برون تصادفات اثر بر استان این در شهرنفر درون فوتری، روستایی و ی

دادند.دستازراخودجاناستانیرشهدرونراههایدرنفر84کهکردند

پیامانتهای

ضویراسانخراستاندرامسالاولماهسهطیگیداننرتلفاتصدیدر23کاهشایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۵:۲۰-۹۹/۰۶/۱۹((تهران)طالقانیآیتاهللگذشتردعلتمورددرقانونیپزشکییهرنظانتخاب؛درروزنامهگردی

م نحوه چون نمیشد. مشاهده ایشان بدن در غیرطبیعی آثار هیچگونه دادم. قرار معاینه مورد را طالقانی آیتاهلل مرحوم بیمارجنازه سابقه از من ضمن در و بود مشخص ایشانرگ ی
میبردند.رنجنیزخونفشاروقندیربیماازقلبیناراحتیبرعالوهطالقانیآیتاهللمرحومنمودم.صادردفنجوازوداشتماعالمبودقلبیسکتهکهراگرمعلتداشتم،کافیاطالع

تا سهشنبهرسرویس روز صبح «انتخاب»؛ د1358یوررشه20یخ از پس روز یک مدیر، میرحقانی دکتر طالقانی، آیتاهلل نابهنگام قانونیکلرگذشت تهرانپزشکی

گفت دوضمن علت خصوص در کیهان خبرنگار با هرگویی و داد توضیحاتی طالقانی آیتاهلل درگذشت چگونگی خصوص در را شایعهای ایشان،رگونه گذشت

داشت:اظهارگووگفتایندرمیرحقانیدکترکرد.تکذیبقلبیسکتهجزبه

[دوشنبه6ساعت دیروز جسد58یوررشه19صبح معاینه برای تا خواست من از و شدهاند فوت طالقانی آیتاهلل حضرت که داد اطالع من به سحابی دکتر [

و سامی دکتر آقای با بالفاصله بروم. دانشگاه مسجد به بهدازایشان بهریر و بهزی رسیدن از پس رفتم. دانشگاه به ایشان اتفاق به و گرفتم تماس یستی

م نحوه چون نمیشد. مشاهده ایشان بدن در غیرطبیعی آثار هیچگونه دادم. قرار معاینه مورد را طالقانی آیتاهلل مرحوم جنازه دانشگاه، مشخصرمسجد گ

بیما سابقه از من ضمن در و مربود علت داشتم، کافی اطالع ایشان طالقانیری آیتاهلل مرحوم نمودم. صادر دفن جواز و داشتم اعالم بود قلبی سکته که را گ

میبردند.رنجنیزخونفشاروقندیربیماازقلبیناراحتیبرعالوه

سالشعاریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۱۸-۹۹/۰۶/۲۲(فارسدرشدگیقرغدرصدی20کاهش

است.داشتهکاهشدرصد20فارساستاندرشدگیقرغازناشیگهایرممیزان

خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا کلری مدیر ، فارس قانونیکز مپزشکی میزان آمارها، اساس بر گفت: غرفارس از ناشی دررگهای استان در شدگی ماه4ق

است.داشتهکاهشدرصد20پارسالمشابهمدتبهنسبتامسالاول

مدت این در افزود: درودچی علیرضا غ48دکتر اثر بر استان در تعدادرنفر این از که اند داده دست از را خود جان شدگی و39ق مرد آنها9نفر از نزنفر

اند.بوده

سازمان توسط شده ارایه آمار براساس داد: ادامه قانونیوی باپزشکی فارس استان فوتیهای48کشور، تعداد در امسال نخست ماهه چهار در فوتی نفر

دارد.قراردومرتبهدرخوزستاناستانازپسشدگیقرغازناشی

۱
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)۱۷:۱۰-۹۹/۰۶/۱۹(فیلم+فارساستاندرشدگیقرغآماربهنگاهی

است.جوانانونوجوانانکودکان،سنیگروهبهمربوطشدگیقرغینربیشتمیدهدنشانامسالاولماهه۵درفارساستاندرشدگیقرغ

گزارش غبه حوادث گرما فصل در سال هر متاسفانه اما است نعمت و حیات مایه آب جوان، خبرنگاران باشگاه های استان تیتررگروه و خبرساز شدگی ق

شود.میهارسانه

طی فارس، استان اورژانس رئیس گفته امسال،۵به اول غ۵۵ماهه کهرمورد اند کرده طلبی امداد تقاضای فارس استان در شدگی به۴۶ق مربوط مورد

نمیشود.توصیهآندرشناکهبودهیزکشاوراستخرهایوفرعیجادههایروستایی،مناطق

است.کردهاعالمهارودخانهدررافوتیینربیشتوجوانانونوجوانانکودکان،سنیگروهدرراشدگیقرغینربیشتفارسقانونیپزشکی

)۲۰:۱۶-۹۹/۰۶/۲۰(کشوردرششمرتبهفارسامسال/نخستماه۴طینزاعدرصدی۱۵کاهش

داد.خبرامسالنخستماه۴طینزاعدرصدی۱۵کاهشازفارسقانونیپزشکیکلمدیر

کل مدیر درودچی علیرضا شیراز، از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش قانونیبه کرد:پزشکی اظهار فارس، استان در نزاع کاهش درباره فارس

امسال۴در ابتدای و۹ماه مراکز۲۴۳هزار به نزاع موضوع با فارس استان در قانونینفر تعدادپزشکی این از که اند، کرده مراجعه و۶استان نفر۲۴۵هزار

اند.بودهنزنفر۹۹۸وهزار۲ومرد

میدهد.نشانرادرصدی۱۵کاهشپارسالمشابهمدتمراجعاتبهنسبتآماراینکرد:اضافهاو

سازمان سوی از شده ارائه آمار قانونیطبق درپزشکی فارس استان خراسان۴کشور، تهران، استانهای از پس نزاع، مراجعان تعداد در امسال نخست ماهه

دارد.قرارششمرتبهدرغربیآذربایجانواصفهانشرقی،آذربایجانرضوی،

سیماوصدایرگزارخبدیگر:منابع

۱
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فارس)(استنشدهمشاهدهشکنجهازىرآثاهیچقانونی:پزشکیشد/رددیگربارقصاصبهمحکومی،رافکانویدشکنجهادعای
)۹۹/۰۶/۲۰-۱۰:۱۱(

میزان-مدیرگزارخب افکاری نوید معاینه از فارس استان قانونی پزشکی دادگسترکل کل رییس حضور در نفره سه ویژه تیم توسط قصاص به محکوم برری گفت: و داد خبر فارس استان ی
نشد.مشاهدهشکنجهوجسمیآزاربردالیرآثاگونههیچوی،بدنمختلفنواحیازشدهانجاممعایناتاساس

افکا نوید خانواده اخیر درخواست پی مدیردر درودچی، علیرضا وی، نشدن شکنجه یا شدن شکنجه بررسی منظور به وی معاینه برای پزشکیکلری

داد.خبرفارساستانیردادگستکلرییسحضوردرنفرهسهویژهتیمتوسطیرافکانویدمعاینهازمیزانیرگزارخبباگفتگودرفارساستانقانونی

قانونیکلرمدی دستورپزشکی دنبال به کرد: نشان خاطر فارس دادگستراستان کل افکاریاست نوید از معاینه انجام بر مبنی فارس استان گذشتهری شب ی،

ساعترشه19خرمو افکا22:30یور نوید ازراز اعزامی نفره سه ویژه تیم توسط قانونیی دادگستپزشکی کل رییس حضور عملردر به معاینه فارس استان ی

آثا گونه هیچ وی، بدن مختلف نواحی از شده انجام معاینات اساس بر و جسمیرآمد آزار بر دال شکستگیهشکنج(ی و جراحت اسکار سوختگی، نظیر (

نشد.مشاهده...واستخوان

ج و معاند رسانههای قبل مدتی تطهیرساراز «پروژه عنوان تحت که خود ویژه کار در ضدانقالب تعزیان جنایتکاران» خبرساری به اقدام میشود، نشرزیف و ی

افکا نوید نام به قصاص به محکوم یک خصوص در مغرضانه و غلط آبراطالعات سازمان کارمند فجیع قتل «جزییات عنوان تحت که گزارشی در که کردند ی

شد.یربرداپردهیرافکانویدجنایتکارانهومجرمانهاقداماتازشد،منتشریرجاسالیورماهرشه10خرموطیی»رافکانویدبدستشیرازمنطقهای

افکارج نوید مجرمانه اقدامات انتشار با که ضدانقالب دیگریان دروغین ادعای دیگر بار میدید، مستاصل را خود راری شکنجه» تحت «اعتراف عنوان تحت ی

مورمط که سندی با نیز پوچ ادعای این کذب ماهیت که کرد پخشرشه12خرح ملی رسانه از که مستندی و سند این اساس بر شد. برمال شد منتشر یورماه

نمیروم!قانونیپزشکبهوشدمشکنجهنهوشدتوهینمنبهنهکهبودگفتهخودتعیینیکیلوحضوردریرافکانویدشد،

اردکانی، جمشیدی روز همان افکاودر نوید تعیینی (رکیل بهوی تعیینی مصاحبهایوکیل در نیز میکند) انتخاب خودش محکوم یا متهم که میگویند کیلی

به را تو باید من گفتم نوید به آنجا در بود: قانونیگفته بهپزشکی نمیخواهد و نشده شکنجه گفت که قانونیببرم هیچپزشکی و است سالم وضعیتم و برود

ندارم.مشکلی

روشنگ این از مطربعد مجددا گذشته روزهای در وی شکنجه ادعای تاری به وی که شد عنوان و دادگستزح کل رییس دستور با که است شده شکنجه یرگی

شد.اثباتشدهحرمطادعاهایبودننادرستپزشکیوقانونیرسیدگیبادیگربارقانونیپزشکیاقداموفارساستان

افکا نوید قصاص پرونده است حکمرگفتنی نیز کشور عالی دیوان قضات سوی از و رفت کشور دیوانعالی به دادگاه در تایید و قضایی مراحل طی از پس ی

است.شدهتاییدویقصاص

پیام/انتهای

رجایرخبپایگاهاقتصاد/دنیایحمایت،روزنامهتسنیم/خبرآنالین،دانشجو،ایسکانیوز،مهر،برنا،سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهفارس،ایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع
فارس،پیامشیرازه،آینده،اقتصاد،۲۴اقتصادیا،رآبازارمعاصر،راهبردنیوز،جامآنالین،جوانق،رمشایران،عصرنیوز،صراطپارسینه،نیوز،فردافرارو،نیوز،
تیکنیوز،امروزخبر،ینرآخمدآرا،ها،ینربرتی،رفوخبرآنالین،-اقتصاددنیایکنا،ر،24رویدادداغ،خبرآنالین،55ایرانا،یها،ریارشه
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)۰۷:۰۲-۹۹/۰۶/۲۰((اصفهان)نداردکارکودکانبهربطیشهرشاهیندرکودکتعدادیشدنقرغ:اصفهاناستانیستیزبهکلرمدی

ندارد.شهراینیستیزبهدرکارکودکانپیشروزچندموضوعبهربطیشاهینشهرحاشیهدرکودکسهشدنقرغگفت:اصفهانیستیزبهکلرمدی-ایرنا-اصفهان

چهارشنبه دیروز عصر کودک غسه اصفهان شهر شاهین در آب کانال رشته یک مجاردر فضای در رسان پیام های کانال برخی شدند؛ مفقودیزق انتشار با ی

شدند.خطهایندرپراکنیشایعهودلهرهسببودادندپیوندشهرشاهینیستیزبهدرکارکودک۱۰حبسبهراموضوعکودکاناینشدنقرغسپسو

فرشاد بهمرضیه کل وزمدیر نیستند کار کودکان جانباختگان که گفت ایرنا به پنجشنبه روز اصفهان استان بایستی آنان چنداسامی در شده تحویل کودکان

ندارد.مطابقتاصفهانیستیزبهبهپیشروز

ندارند.نقشیآندریستیزبهکنانرکاوندادهخرکودکانبرایکارفضایدرموضوعاینهمچنینویگفتهبه

ناجی بهمجتبی ادارهکل اموراجتماعی کهزمعاون گفت ایرنا به نیز اصفهان غیستی بهرموضوع مسوولیت حیطه در کودک سه شدن نیستزق آنیرازیستی

یختند.رگمحلآنازشاهینشهریستیزبهدریردیگمکانبهانتقالازپسکودک۱۰

شناسایی به این از پیش خدمات۲۰۷وی از کودکان این کودک شرایط به بنا نخست، گام در گفت: و کرد اشاره اصفهان در گذشته سال در خیابان و کار کودک

است.تمدیدقابلروزتعدادهمینبهکهمیشوندیرنگهداخیابانوکودکمراکزدرروز۲۱ومیشوندمندبهرهمشاوره

رو شبانه مراکز کنار در خانواده و کودک آموزشی حمایتی روزانه مراکز افزود: توانمندسازناجی بر تاکید با بهزی را کودکان این تا هستند درصدد خانواده نهاد ی

گردانند.زباخودخانوادههای

شهردا نشانی آتش هرمدیر دادن از ایرنا با گو و گفت در شهر شاهین غری با رابطه در اطالعات خوددارگونه شهر این در کودک سه امارق کرد کلرمدیی

کرد.تاییدراشهرشاهینحاشیهدرآبیکانالیدرکودکسهشدگیقرغازناشیگرمایرناباگووگفتدراصفهانیراستاندابحرانیترمدی

سه جسد که شدند شهر شاهین آرامستان نزدیک آبی کانال وارد کودک چهار است داده روی گذشته روز عصر که حادثه این در افزود: فروش شیشه منصور

دارد.ادامهچهارمکودکیافتنبرایهاتالشوشدهپیداکودک

غوی خطر به کشاوررنسبت آب استخرهای شامل آبی منابع تمام در کردن شنا گفت: و داد هشدار استان آبی منابع در شدن دزق کانالها، یاچههایری،

است.خطرناکرودخانههاومصنوعیوطبیعی

باختند.جاناستاندرشدگیقرغاثربرنفر۳۷امسالماههپنجدراصفهانقانونیپزشکیاعالمبهبنا

شمارشان که کار کودکان از تعدادی پیش است10چندی شده اعالم طتن پاکساردر آوزح جمع شهر شاهین در متکدیان از شهر ساماندهی و ادارهیری به و

شدند.دادهتحویلشهراینیستیزبه

استن…مشاهدهشکنجهازىآثارهیچقانونی:شکیپزشد/دردیگربارقصاصبهمحکومی،افکارنویدشکنجهادعایان:میز|خبرخبرادامهادامه
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به مسوالن سزکوتاهی هرچه ارجاع در شهر شاهین اتاقکیریستی در آنها حبس نوعی به و امکانات دارای و امن مکانی به آنها انتقال یا خانواده به آنها یعتر

داشت.همراهبهاجتماعیشبکههایکاربرانومردمبیندررایربسیاواکنشهایکهشداتفاقاتیموجبیستیزبهدر

مدی راستا این بهردر بزکل از قضیه این به بیدرنگ ورود و بررسی با اصفهان بهرکناریستی ماجرای خاطیان اساسزی بر گفت: و داد خبر شاهینشهر یستی

شدند.تعلیقمسوولیتازماجرااینخاطیاناول،مرحلهدرقبلی،قول

به بازرسی تیم اولیه های بررسی نتایج داشت: ابراز فرشاد بهزمرضیه ماجرای خصوص در استان درزیستی اتفاق این که دهد می نشان شهر، شاهین یستی

غی فرآیند بهریک مجموعه در وزکارشناسی است گرفته صورت شهرستان بهیستی بازرسی اطالعاتزتیم تکمیل و ماجرا دقیق بررسی حال در استان یستی

گرفت.خواهدصورتقانونیبرخوردخاطیانباورسیدخواهداطالعبهموضوعایندقیقترنتایجکهاست

آنالینیرهمشهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۲۰-۹۹/۰۶/۲۰(یربختیاوچهارمحالزندانهایبهزندانیانوروددرصدی۱۵کاهشداد:خبراستانبازرسیکلرمدی

بختیارمدی و چهارمحال بازرسی بهرهبردارکل گفت: زندانها، ادارهکل اقدامات خصوص در کاهشری پروندهها، به الکترونیکی رسیدگی الکترونیکی، مراقبت سامانه از ورود۱۵ی درصدی
برد.ناممیتوانحوزهایندررازندانیان

مدی احمدی، علی ایکنا، گزارش بختیاربه و چهارمحال بازرسی بختیارشه۲۰یرکل و چهارمحال تابعه سازمانهای و قضایی دستگاه مدیران دیدار در یریورماه

شه در قضائیه قوه رئیس وربا راهبردها به توجه با تمامتر چه هر جدیت با برنامهها قضائیه، قوه تابعه سازمانهای اهداف به رسیدن برای کرد: اظهار کرد،

است.گرفتهقرارکارسرلوحهامکاناتازبهینهاستفادهوبرنامهها

فی حذف و اسناد الکترونیکی آرشیو اتمام امالک، و اسناد سازمان در گفت: استان، در قضائیه قوه تابعه سازمانهای اقدامات برخی به اشاره با گزارشزوی یکی

تف و فرهنگی ساختمان سه احداث استان، در ثبتی واحد دو افتتاح کتبی، بهرهبردارپروندههای اینریحی، اقدامات جمله از شمیم پاسخگویی سامانه از ی

است.بودهسازمان

تص زندانها، ادارهکل اقدامات خصوص در بهرهبرداراحمدی کرد: کاهشریح پروندهها، به الکترونیکی رسیدگی الکترونیکی، مراقبت سامانه از درصدی۱۵ی

برد.ناممیتوانحوزهایندررازندانیانورود

یادآورمدی با ادامه در استان بازرسی تشکیلرکل زندانها، از منظم بازدید پروندهها، به موقع به رسیدگی گفت: مسلح، نیروهای قضایی سازمان اقدامات ی

است.مجموعهایناقداماتازآزمایشگاههاتجهیزو۹۹سالدرقانونیپزشکیکزرمسهیزراهاندامردم،بهخدمتجهتدرپروندههاکنفرانسویدئو

رهب معظم مقام دغدغههای دادن قرار نظر مد با کرد: بیان استان، کل بازرسی اقدامات خصوص در حمایتراحمدی جهت در برنامهها باالدستی، اسناد و ی

ط سه بهشتآباد، موضوع مانند کالن آسیبشناسی گزارشهای تهیه است، شده انجام و پیشبینی و طراحی تولید جهش فقدانراز سامان، در طوبی ح

است.استاندرشدهبازرسیمواردجملهازشیخشبانمنطقهطبیعیمنابعتبدیلی،صنایعویرگردشگتوسعهبراییرساختز

مشترمدی نیازهای غالبا که قضائیه قوه تابعه سازمانهای نیازمندیهای برخی شمردن با استان بازرسی تصرکل هستند، هرک اعتبارات کمبود کرد: ینهایزیح

دستگاههای الکترونیکی سامانههای به دسترسی ضرورت نیاز، مورد وظیفه پرسنل تامین نیروها، وضعیت تبدیل حفاظت، یگانهای نشدن فعال عمرانی، و

هستند.نیازمندیهااینجملهازبودجهتخصیصویراداساختمانیزبازساواجرایی

(اصفهان)دندارکارکاندکوبهربطیشهرشاهیندرکدکوتعدادیشدنقغر:اصفهاناستانیستیبهزکلمدیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کا قضات، نمایندگان جلسه، این ادامه مشکالتردر و دغدغهها بیان و دیدگاهها بیان به اختالف حل شورای و قضائیه قوه تابعه سازمانهای و ادارات کنان

پرداختند.

پیامانتهای

ایسنایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۲۸-۹۹/۰۶/۲۰(اصفهانشهرشاهیندرکودک4دردناکگرم

شدند.دچارتلخگیرمبهاصفهانشهرشاهیندرکودک4

مدی ، پالس بهرجی غزکل گفت: اصفهان شدنریستی به4ق در کار کودکان پیش روز چند موضوع به ربطی شاهینشهر حاشیه در شهرزکودک این یستی

ندارد.

نوشت،ر غ4کنا اصفهان شهر شاهین در آب کانال رشته یک در چهارشنبه دیروز عصر مجارکودک فضای در رسان پیام کانالهای برخی شدند؛ انتشارزق با ی

غ سپس و مفقودی حبسرخبر به را موضوع کودکان این شدن به10ق در کار اینزکودک در پراکنی شایعه و دلهره سبب و دادند پیوند شهر شاهین یستی

شدند.خطه

به کل مدیر فرشاد پیشزمرضیه روز چند در شده تحویل کودکان با آنان اسامی و نیستند کار کودکان جانباختگان : گفت پنجشنبه روز اصفهان استان یستی

ندارد.مطابقتاصفهانیستیزبهبه

ندارند.نقشیآندریستیزبهکنانرکاوندادهخرکودکانبرایکارفضایدرموضوعاینهمچنینویگفتهبه

به ادارهکل اموراجتماعی معاون ناجی غزمجتبی موضوع که گفت ایرنا به نیز اصفهان بهریستی مسوولیت حیطه در کودک سه شدن نیستزق آنزیستی یرا

یختند.رگمحلآنازشاهینشهریستیزبهدریردیگمکانبهانتقالازپسکودک10

شناسایی به این از پیش خدمات207وی از کودکان این کودک شرایط به بنا نخست، گام در گفت: و کرد اشاره اصفهان در گذشته سال در خیابان و کار کودک

است.تمدیدقابلروزتعدادهمینبهکهمیشوندیرنگهداخیابانوکودکمراکزدرروز21ومیشوندمندبهرهمشاوره

رو شبانه مراکز کنار در خانواده و کودک آموزشی حمایتی روزانه مراکز افزود: توانمندسازناجی بر تاکید با بهزی را کودکان این تا هستند درصدد خانواده نهاد ی

گردانند.زباخودخانوادههای

تلخرم شهردا4گ نشانی آتش نشدمدیر پیدا ها جنازه / شهر شاهین آب کانال در هرکودک دادن از شهر شاهین غری با رابطه در اطالعات کودک4قرگونه

یبختیارومحالچهارزندانهایبهزندانیانورودصدیدر۱۵کاهشداد:خبراستانسیبازرکلمدیرایکنا:|خبرخبرادامهادامه
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خوددا شهر این مدیردر اما کرد مدیری استاندارکل بحران مریت اصفهان غری از ناشی شدگیرگ تایید4ق را شهر شاهین حاشیه در آبی کانالی در کودک

کرد.

است داده روی گذشته روز عصر که حادثه این در : گفت فروش شیشه جسد4منصور که شدند شهر شاهین آرامستان نزدیک آبی کانال وارد کودک3کودک

دارد.ادامهچهارمکودکیافتنبرایهاتالشوشدهپیدا

غ خطر به نسبت کشاورروی آب استخرهای شامل آبی منابع تمام در کردن شنا گفت: و داد هشدار استان آبی منابع در شدن دزق کانالها، یاچههایری،

است.خطرناکرودخانههاومصنوعیوطبیعی

باختند.جاناستاندرشدگیقرغاثربرنفر37امسالماههپنجدراصفهانقانونیپزشکیاعالمبهبنا

شمارشان که کار کودکان از تعدادی پیش ط10چندی در است شده اعالم پاکسارتن آوزح جمع شهر شاهین در متکدیان از شهر ساماندهی و ادارهری به و ی

شدند.دادهتحویلشهراینیستیزبه

به مسوالن سزکوتاهی هرچه ارجاع در شهر شاهین اتاقکیریستی در آنها حبس نوعی به و امکانات دارای و امن مکانی به آنها انتقال یا خانواده به آنها یعتر

داشت.همراهبهاجتماعیشبکههایکاربرانومردمبیندررایربسیاواکنشهایکهشداتفاقاتیموجبیستیزبهدر

مدی راستا این بهردر بزکل از قضیه این به بیدرنگ ورود و بررسی با اصفهان بهرکناریستی ماجرای خاطیان اساسزی بر گفت: و داد خبر شاهینشهر یستی

شدند.تعلیقمسوولیتازماجرااینخاطیاناول،مرحلهدرقبلی،قول

به بازرسی تیم اولیه های بررسی نتایج داشت: ابراز فرشاد بهزمرضیه ماجرای خصوص در استان درزیستی اتفاق این که دهد می نشان شهر، شاهین یستی

غی فرآیند بهریک مجموعه در بهزکارشناسی بازرسی تیم و است گرفته صورت شهرستان اطالعاتزیستی تکمیل و ماجرا دقیق بررسی حال در استان یستی

گرفت.خواهدصورتقانونیبرخوردخاطیانباورسیدخواهداطالعبهموضوعایندقیقترنتایجکهاست

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۳۶-۹۹/۰۶/۲۰(هستندتولیدیواحدهایمشکالترصدبهموظففرماندارانیزد:استاندار

فرمانداران خصوصا اجرایی دستگاههای مسووالن از یزد استاندار ایرنا- جا۱۰یزد- امور به رسیدگی در خواست، استان حوزهرشهرستان صنایع و تولیدی واحدهای مشکالت مردم، ی
کنند.استفادهایمنطقههایظرفیتوتوانتمامیازآنرفعبرایورصدراخودیرکا

ادا شورای جلسه در پنجشنبه روز طالبی محمدعلی ایرنا، گزارش بزربه واحدهای ویژه به صنایع و تولیدی مشکالت رفع افزود: استان اولویتری در باید گ

.باشددوازدهمدولتپایانیسالدراجراییدستگاههایفعالیت

داد: ادامه سرمایهگذاوی و تولید شاخصهای در یزد دارند، و داشته دستگاهها مدیران که اهتمامی ماربا همه و است کشور استانهای اولین از یکی ی

یم.رگیکاربههستند،مواجهمشکلبایاشدهتعطیلکهواحدهاییمشکلرفعبرایراخودتوانهمهتایمرداوظیفه

همکا به اجرایی دستگاههای مسووالن به توصیه ضمن ادامه در یزد ارراستاندار مهم شاخصهای از یکی کرد: اظهار رسانهها با بیشتر ویژهزی به مدیران یابی

جا سال فرماندارانردر و مدیران ارتباط و تعامل نحوه کهی امید و تدبیر دولت در شده انجام اقدامات برای فرصت این از باید و است گروهی رسانههای با

.شوداستفادهنیست،همکم

اصفهانشهرشاهیندرکدکو4کدنادرگمران:جمار|خبرخبرادامهادامه
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مشورت و تولیدکنندگان و مجلس نمایندگان با تعامل نحوه همچنین داد: ادامه شهرستانطالبی مدیران انتصاب از قبل فرمانداران ازبا آنها از نظرخواهی و

دهند.انجاماجراییدستگاههایمدیرانبایدکهاستاقداماتیدیگر

دولتهفتهمناسبتبههرسال:گفتیزدیزیربرنامهویترمدیسازمانرییسپور،حسینیسیدمجتبیهمچنین

شه هشتم تا دوم میشدندریور( معرفی استان برتر دستگاههای مسووالن اقدام) این ، هستیم مواجه آن با که محدویتهایی و کرونا دلیل به امسال بااما

کمک با و ار۲۰تاخیر کارشناسان از اززنفر نهایت در و شد انجام مختلف های اداره از مشا۵۳یابی کنندهردستگاه نشستکت در و انتخاب برتر های ،اداره

شدند.تجلیلگذشتهسالدراستانبرتردستگاهعنوانبهامروز

شاخص در نشست این خدماتیدر و تولیدی گروه ،در پرورش و آموزش کل اداره فرهنگی و پژوهشی و آموزشی هواشناسی،گروه کل توسعهزاداره و یربنایی

شز هم توریرساخت بزکت اجتماعی،ریع رفاه و سالمت ، قضاییرمدیق و عمومی ، اجتماعی تامین درمان دارایت و اقتصادی امور کل عنوانراداره به یزد یی

شد.معرفیبرتردستگاه

در عمومی شاخصهای رشد زمینه در مدی۲همچینن از گذشته ورسال اسالمی ارشاد و فرهنگ ورمدیکل حج ویارتزیت شد دستگاههایتجلیل زمینه در

آمد.عملبهتجلیلنیزاستانمالیاتیامورویستزمحیطحفاظتآهن،راهکلهایادارهازتوسعهبرجستهاقداماتزمینهدربرتر

پزشکیهمچینن شدادارهکل معرفی الکترونیک دولت زمینه در برتر دستگاه عنوان بهه دستگاهوقانونی عنوان به یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه

شد.معرفیرجاییشهیدجشنوارههایینربرتعنوانبهکروناویروسبامبارزهدربرتر

خبرجارچیفردا،یزدیزد،خبریرخبپایگاهشبستان/یرگزارخبدیگر:منابع
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