
سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۷/۰۲۱۳۹۹/۰۷/۰۲
لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار



استانیاستانیاخباراخبار

۲سفاردرگیدشقغرواعنزآمارکاهش

لبرزاسبزیخبرپایگاه۱

۲ان)(مازندرامسالماهپنجدراعنزصدیدر8کاهشد:کراعالمانمازندراستانقانونیشکیپزکلمدیر

انخبرنگارباشگاهیارگزخبر۱

۳همدانهایوانتبارتخلفینمهمترمجاز،فیتظرازبیشدنکرسوار

دفاعمقدسدانشجو،س،فارتسنیم،یارگزخبر۴

۴شدانتخابیدهگزبردستگاهعنوانبهانتهراستانقانونیشکیپزکلهادار

۵استدارخوربرروستاییاهرکیلومتر211وارهزچهاراززنجان

۵یافتکاهشصددر۱۸غربیآذربایجاندرتصادفاتازناشیفوتیهایتعداد



استانیاخبار

)۱۰:۴۸-۹۹/۰۷/۰۱(فارسدرشدگیقرغونزاعآمارکاهشکرد؛اعالمفارسقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرامسالتیرماهپایانبهمنتهیچهارماههطیاستانایندرشدگیقرغونزاعآمارکاهشازفارساستانقانونیپزشکیکلرمدیاتحادخبر:

داد.خبرامسالتیرماهپایانبهمنتهیچهارماههطیاستانایندرشدگیقرغونزاعآمارکاهشازفارساستانقانونیپزشکیکلرمدیاتحادخبر:

تازهت براساس گفت: درودچی علیرضا مراکزردکتر به مراجعات میزان آمارها، قانونیین طیپزشکی نزاع دلیل به مدت4استان به نسبت امسال اول ماه

است.داشتهکاهشدرصد15ازبیشگذشتهسالمشابه

از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه مدتپزشکی این در گفت: درودچی مراکز9243فارس، به نزاع موضوع با فارس استان در قانونینفر مراجعهپزشکی استان

کردهاند.

بودهاند.نزنفر2998ومردنفر6245فارس،قانونیپزشکیمراکزبهنزاعدلیلبهمراجعانکلازگفت:فارسقانونیپزشکیکلرمدی

گذشته سال مشابه مدت به نسبت آمار این اینکه بیان با قانونی،15درودچی پزشکی سازمان توسط شده ارایه آمار طبق گفت: است، داشته کاهش درصد

دارد.قرارششمرتبهدرغربی،آذربایجانواصفهانشرقی،آذربایجانرضوی،خراسانتهران،استانهایازپسنزاعدلیلبهمراجعانتعداددرامسالفارس

فارسدرشدگیقرغدرصدی20کاهش

مراکز به شده ارجاع قربانیان اجساد به مربوط آمار براساس گفت: همچنین قانونیوی طیپزشکی فارس، شاهد4استان امسال، تیر پایان به منتهی ماه

بودهایم.شدگیقرغبراثرگرمموارددرصدی20کاهش

فوت علت مدت این در گفت: مراکز48درودچی به شده ارجاع اجساد قانونیمورد غپزشکی کهرفارس، بوده شدگی و39ق مرد افراد این از نزنفر9نفر

بودهاند.

قانونیکلرمدی کشوپزشکی آمار براساس که شد یادآور غرفارس از ناشی شدگان فوت تعداد در امسال اول چهارماه در فارس استانری، از بعد شدگی ق

دارد.قراردومرتبهدرخوزستان،

)۱۱:۰۰-۹۹/۰۷/۰۱(مازندران)(امسالماهپنجدرنزاعدرصدی8کاهشکرد:اعالممازندراناستانقانونیپزشکیکلمدیر

سالجا ماه پنج شده، انجام معاینات آمار ، مازندران قانونی پزشکی کل رارمدیر استان در قبل950هزار9ی سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این : افزود و کرد اعالم درصد8نفر
داشت.کاهش

کل عباسی،مدیر ایلنا،علی خبرنگار گزارش قانونیبه شدهپزشکی ذکر آمار این از گفت: خبر این اعالم با مازندران مابقی460هزار6استان و مرد نزنفر

هستند.

بیشت گزارش این اساس افزود:بر ساروی شهرهای به مربوط ترتیب به نزاع عددرین با میاندورود و عدد1960ی با بابل عدد1359، با آمل کمت1103و و ینرنفر
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است.شدهثبتنفر112عددبایدونکناررفشهرستانبهنزاعموارد

با تیر ، استان مراکز از ارجاعی آمار اساس بر گفت: با2392عباسی مرداد با2225، خرداد با2089و اردیبهشت بیشت1993و ترتیب باربه فروردین و 1251ین

است.شدهگزارشنزاعموردینرکمت

کل قانونیمدیر دپزشکی و نزاع اینکه بر تاکید با مازندران بیشترگیراستان مراکزری به افراد مراجعه دلیل قانونیین تصپزشکی ، قابلراست :بخش کرد یح

د و نزاع وقوع دنبال به افراد از مراکزرگیرتوجهی به انتظامی و قضایی مراجع طرف از قانونیی آسیبپزشکی میزان و نوع اساس بر که شود می ارجاع

میشود.صادرگواهیآنانبرایاسالمیمجازاتقانونبهتوجهبادیدگی

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

د جای به افراد تا برد باال استرس شرایط در را افراد تحمل میزان پایین سنین در خصوص فیرگیربه رازی بین ما فی مشکالت تفاهم و گفتگو ، بحث با ، یکی

کنند.فصلوحل

البرزسبزیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۰۴-۹۹/۰۷/۰۱(همدانوانتبارهایتخلفینرمهمتمجاز،ظرفیتازبیشکردنرسوا

سوا گفت: همدان استان راه پلیس رییس ایرنا- مهمترهمدان- مجاز، ظرفیت از بیش سوارکردن و وانتبارها بین تخلف نیزرین بیمه حادثه، وقوع صورت در و بوده استان این یهای
نیست.احتمالیخسارتجوابگوی

ع رضا وازیزسرهنگ همدان در سرنشین پنج با نیسان وانت دستگاه یک کرد: بیان ایرنا با گو و گفت در شنبه سه روز وسیلهژی این سرنشین همه که شد گون

است.رانندهگرفتننظردربانفر۲باروانتمجازظرفیتکهحالیستدراینشدندمنتقلدرمانیکزرمبهومجروحنقلیه

وا اثر بر همچنین کرد: اضافه سواژوی دستگاه یک قهاوندرگونی جاده ابتدای در سمند شامل۶ی نقلیه وسیله این سرنشین هفت از های۲تن نوه و عروس

اند.رفتهُکمابهمجروحانازتن۲کهشدندمجروحراننده

همدان استان راه پلیس شایعترییس از یکی مجاز ظرفیت از بیش مسافر کردن سوار کرد: سواربیان آن از پس و بوده بارها وانت بین تخلف یرین

است.اندکدارانکامیونبیندرتخلفنوعاینامادارندراتخلفینربیشتها

ع سوازیزسرهنگ صورت در کرد: اضافه بروزری با و شده سلب سرنشینان توسط ایمنی کمربند بستن امکان شده، بینی پیش ظرفیت از بیش مسافر کردن

میشوند.جراحتوآسیبدچارسرنشینانهمهتصادفیینرکوچکت

ع هنگام و هفته پایان روزهای در راه پلیس ماموران کرد: بیان کهزوی چرا شوند می مواجه تخلف این با بیشتر خود های باغ سمت به وانت رانندگان یمت

شوند.میخودروسوارمجازظرفیتازبیشوخانوادگیاغلب

همدان استان راه پلیس سوارییس کرد: نفررتاکید یک حتی همچنینکردن میکنند برخورد متخلف رانندگان با راه پلیس ماموران و است ممنوع بار قسمت در

بپردازد.جیبازرافرددرمانینهزهیادیهبایدرانندهحادثهبروزصورتدر

ع سانحهزیزسرهنگ یک شده یاد سوانح بر عالوه کرد: بیان بهری سوارخ غیرمجاز سبقت علت به نیسانرخ وانت با برخورد و پژو اینری در که داد خ

شدند.مجروحخودرو۲هرسرنشینانازتن۲وباختجانپژوسرنشینسانحه

ان)(مازندرامسالماهپنجدراعنزصدیدر8کاهشد:کراعالمانمازندراستانقانونیشکیپزکلمدیرایلنا:|خبرخبرادامهادامه

۱
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۳
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داد.خرکانرتویسکار-وجترددکموخموپیچُپرمسیردرفوتیسانحهاینکرد:اضافهوی

آخ مدیرطبق توسط شده ارایه گزارش قانونیکلرین شه۱۶۴همدانپزشکی برون و درون رانندگی سوانح در پایانرتن تا فروردین ابتدای از استان این ی

است.تن۱۰۴یرشهبرونجادههایسهمکهباختندجانامسالمرداد

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۰۸-۹۹/۰۷/۰۱(شدانتخابیدهزگربدستگاهعنوانبهتهراناستانقانونیپزشکیکلاداره

ار در تهران استان قانونی پزشکی کل مدیزاداره سازمان سالیانه برنامهریابی و دربینزیریت رجایی شهید جشنواره دومین و بیست در و اختصاصی و عمومی شاخصهای زمینه در ی
شد.انتخابیدهزگربدستگاهعنوانبهتهراناستاناجراییدستگاههای

کل اداره تهران، استان عمومی روابط از نقل به ایلنا گزارش قانونیبه ارپزشکی در تهران مدیزاستان سازمان سالیانه برنامهریابی و زمینهزیریت در ی

ب دستگاه عنوان به تهران استان اجرایی دستگاههای دربین رجایی شهید جشنواره دومین و بیست در و اختصاصی و عمومی شد.زگرشاخصهای انتخاب یده

دوشنبه روز که مراسم استاندارشه31دراین درمحل بریورماه تهران مدیرگزاری فروزش مهدی از اهدالوح، با تهران قانونیکلرگردید،استاندار استانپزشکی

کرد.تقدیرتهران

دفاعمقدسدانشجو،فارس،تسنیم،یرگزارخبدیگر:منابع

همدانهایوانتبارتخلفینمهمترمجاز،فیتظرازبیشدنکرسوارایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۴
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)۰۰:۲۴-۹۹/۰۷/۰۲(استبرخوردارروستاییراهکیلومتر211وهزارچهاراززنجان

راهدارمدی هزارورکل چهار از استان این گفت: زنجان استان ای جاده نقل و حمل و که211ی است برخوردار روستایی راه می27کیلومتر شامل را کشور روستایی های راه مجموع درصد
شود.

اکب علی هزارورعبدالحسین پنج از بیش استان این ارتباطی های راه طول حاضر حال در اینکه بیان با ما خبرنگار با گو و گفت در افزود:800ی، است، کیلومتر

ق200 آزادراه، استان این ارتباطی های راه از بز114یبرکیلومتر ورکیلومتر هزار یک از بیش فرعی و اصلی های راه روستایی300گراه، راه نیز مابقی و کیلومتر

است.

امسال ماهه پنج در داشت: اظهار و کرد اشاره زنجان ای جاده تصادفات وقوع به که53وی افتاد اتفاق استان این ارتباطی مسیرهای در فوتی تصادف فقره

دهد.مینشانافزایشدرصدهشتمیزانبه)98(پارسالمشابهمدتبامقایسهدر

اکب آماررعلی اساس بر افزود: قانونیی، رانندگیپزشکی حوادث از ناشی متوفیان تعداد شده یاد مدت طی در108در کشته تعداد این متاسفانه که بود نفر

داشت.رشددرصد8پارسالمشابهمدتبامقایسه

آمار طبق امسال نخست ماه سه داد: ادامه قانونیوی سالجا27حدودپزشکی ماه چهار و داشتم را ها فوتی افزایش بهردرصد در17ی که رسید درصد

شدیم.مواجهپارسالماهپنجبهنسبتمتوفیاندرصدیهشت8کاهشباماهپنجمدتطیمجموع

اکب شهرعلی در فوت به منجر تصادفات آمار اینکه بیان با جاری ماه امسالریور نخست ماهه پنج در که استان این های کشته آمار به دارد کاهشی روند نیز ی

بیشت افزود: و کرد اشاره ارتباطی مختلف مسیرهای افزایشردر که است افتاده اتفاق خدابنده شهرستان ارتباطی مسیرهای در فوت به منجر تصادفات 69ین

زنجان و داشت ابهر1/47درصدی افزایش، خرمدره17/4درصد افزایش، تصادف42درصد متوفیان افزایش فاقد نیز طارم شهرستان و داشت کاهش درصد

بود.ایجاده

)۰۶:۵۹-۹۹/۰۷/۰۲(یافتکاهشدرصد۱۸غربیآذربایجاندرتصادفاتازناشیفوتیهایتعداد

است.داشتهکاهشدرصد۱۸غربیآذربایجاناستاندرتصادفاتازناشیفوتیهایآمارقانونیپزشکیآماراساسبرگفت:غربیآذربایجانراهورپلیسرئیساستانها-گروه

گفت در فرمانی استانوعباس در تصادفات کل مجموع اینکه به اشاره با ارومیه، در تسنیم خبرنگار با است46گو بوده دردرصد تصادفات میزان داشت: اظهار

است.داشتهکاهشگذشتهسالبهنسبتاستان

است.داشتهکاهشغربیآذربایجاناستاندردرصد50خسارتیودرصد29جرحیدرصد،18فوتیتصادفاتهمچنینافزود:وی

۱۳۹۹/۰۷/۰۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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کرد: عنوان غربی آذربایجان راهور پلیس دررئیس متوفیان صحنه6فوت در امسال نخست بیمارستان18ماهه در و که88درصد بوده فوتی 70درصد

است.بودهمردانبهمربوطفوتیهادرصد

است.بودهارومیهکمربندیینگردردادهخرتصادفاتوحوادثینربیشتگفت:وکرداشارهشهرسطحدرتصادفاتوخدادهرحوادثینربیشتبهوی

ساماندهی و رسیدگی به دادن اهمیت و توجه لزوم به تاکیدرفرمانی ارومیه کمربندی تدابیوینگ باید داشت: مناسبیراظهار محلهای تا شود سنجیده ی

شود.گرفتهنظردرپیادهعابرانعبوربرای

کرد، اشاره رانندگی حین همراه تلفن از استفاده به میتوان رانندگان پرتی حواس علل اصلی مصادیق از کرد: خاطرنشان ازوی توجهی قابل درصد که عاملی

شهروندان است الزم و داده اختصاص خود به را وتصادفات تلخ سوانح وقوع از تا نکنند استفاده همراه تلفن از رانندگی زمان در موضوع این به توجه ضمن

جل ناپذیر مسیررگیوجبران راست سمت الیه منتهی در اضطرار شرایط در تنها رانندگان که میشود توصیه بنابراین شود خودی همراه گوشی از و کرده توقف

کنند.استفاده

زمینه در توصیه افزود: غربی آذربایجان راهور پلیس نداردرئیس نقلیه وسایل رانندگان به اشاره تنها همراه تلفن از ازاستفاده عبور حین نیز پیاده عابران بلکه

نکنند.استفادهخودهمراهگوشیازمعابرعرضازعبورزماندرامکانحدتاوباشندداشتهویژهتوجهمهماینبهبایدتقاطعهاومعابرسطح

یافتکاهشصددر۱۸غربیآذربایجاندرتصادفاتازناشیفوتیهایتعدادتسنیم:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۷/۰۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۷/۰۲۱۳۹۹/۰۷/۰۲
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