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است.آزمایشگاهیوپزشکیمعاونتازسازمانخروجیهایعمدهومیشودمربوطبالینیمعایناتبخشبهسازمانخدماتدرصد91گفت:کشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

خب اجتماعی گروه گزارش سازمانرگزاربه عمومی روابط از نقل به سالمت قانونیی تکپزشکی مراسم در مسجدی عباس مدیرکشور، معارفه و ارریم یابیزکل

س و شکایات به رسیدگی و گفت:رعملکرد فنی و تخصصی های بخش در سازمان خدمات گستردگی به اشاره با سازمان این بالینی معاینات کل اداره پرست

است.آزمایشگاهیوپزشکیمعاونتازسازمانهایخروجیعمدهوشودمیمربوطبالینیمعایناتبخشبهسازمانخدماتدرصد91

مجموعه از بنابراین شوند می منتفع دقت و سرعت این از مردم و شود می تسهیل مردم کار کند کار تر دقیق و تر علمی معاینات، مجموعه هرچه افزود: وی

کنند.تالشنیازشانموردخدماتبهمردمترراحتوبهترهرچهدسترسیبرایهااستانتمامییرهمکاباکهرودمیانتظاربالینیمعاینات

ت با ادامه در مندیأمسجدی گله مراجعین که که درصورتی گفت: هاست، آن مأمن و مردم رجوع محل شکایات به رسیدگی و بازرسی مجموعه اینکه بر کید

د از نارضایتی ورو شوند شمرده محترم بخش این در باید مردم بنابراین بود خواهد بازرسی مجموعه آنان مراجعه محل اولین باشند، داشته خدمات یافت

گیرد.قراررسیدگیموردممکنشکلینربهتبهآناندرخواست

سازمان قانونیرئیس افزود:پزشکی قانونیکشور بپزشکی آن، خروجی اما دارد محتوایی و اجرایی وجه دو که است علمی و تخصصی کارشناسیرسازمانی گه

نظ اظهار اررو و بازسی مجموعه نقش میان این در گیرد؛ می قرار فرد پرونده در که است آنزی مناسب و خوب فعالیت که چرا است مهم بسیار عملکرد یابی

کند.برطرفرارجوعارباببهپاسخدهیدرموجوداشکاالتوایرادگونهرهتواندمی

ار کل اداره کرد: خاطرنشان است سازمان امین و چشم بازرسی، مجموعه اینکه بیان با خودزمسجدی مناسب اقدامات با شکایات به رسیدگی و عملکرد یابی

همراه به را سازمان بیشتر هرچه ارتقای موضوع همین و باشند سازمان خدمات گر نظاره مردم تا دهد قرار دقیق ای شیشه فضای یک در را سازمان تواند می

داشت.خواهد

سازمان قانونیرئیس محمدعاشوپزشکی دکتر های تالش از قدردانی با ادامه در مدیرکشور ارری سابق برایزکل سازمان، شکایات به رسیدگی و عملکرد یابی

کرد.موفقیتآرزویداشت،برعهدهراسازمانبالینیمعایناتکلادارهتصدیاینازپیشکهجدیدکلرمدیبیدهگررکادکتر

ت با همچنین دکترأوی های تالش از تقدیر با معاینات، های بخش پزشکان تخصصی نظرهای اظهار و تشخیص و سازمان در بالینی معاینات اهمیت بر کید

مدیرکا بیده سرگر مهدیزاده فرزانه دکتر برای بالینی، معاینات سابق مهدیزادهرکل دکتر کرد. موفقیت آرزوی سازمان بالینی معاینات امور کل اداره جدید پرست

بود.کلادارهاینمعاوناینازپیش

زا مردکتر رئیس پور فناورع و آمار ترکز با جلسه این در نیز قضاییه قوه اطالعات هوشمندساأی ضرورت بر گفت:زکید الکترونیک صورت به خدمات ارائه و ی

داشت.خواهدهمراهبهراخدماتسطحارتقایومردمرضایتمندیالکترونیک،خدماتویزهوشمندسا

کا تشکیل پیشنهاد ارائه با مشتروی میانرگروه قانونیک فناوپزشکی مجموعه کارو این تشکیل با داشت: اظهار قضاییه قوه اطالعات تعامالتری پزشکیگروه

فراهمقانونی مردم به خدمات بهتر چه هر ارائه برای زمینه و یابد می ارتقا خاص نرمافزارهای از بهرهمندی و الکترونیک ارتباط خصوص در قوه مجموعه و

شد.خواهد
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م فناوررئیس و آمار تصرکز قضاییه قوه اطالعات انداری راه در کرد: کازیح به و کهرگیری باشد سمت این به ها نگاه باید الکترونیک تخصصی های سامانه ی

سا بهینه و ها فرایند اصالح به نسبت باید بود الزم جا هر خصوص این در که شود انجام تر راحت مردم اینزکار به و کرد اقدام امروز شرایط به توجه با آن ی

هستند.مردمماخدماتنهاییکاربرکهباشیدداشتهتوجهنکته

زا ازردکتر استفاده مشکالت برخی رفع خصوص در همچنین جلسه این در پور الکترونیکcmsع ارتباط قانونیو کالتنپزشکی مجموعه قولربا ناجا، و ها ی

بست.خواهیمکاربهراخودتالشنهایتداردنیازآنبهقانونیپزشکیکهآنچهتحققنیزوشدهحرمطنواقصومشکالترفعبرایگفت:ودادمساعد

00vote

Article Rating

)۱۰:۵۲-۹۹/۰۷/۲۸(سوداگران؟یزقیمتساازرهاییراهکاال،بورسدرخودروفروشمیدهد؛گزارشمهر

سپ را اخیر سال چند در خود پرچالش ایام از یکی خودرو طربازار این ایا اما اند؛ کرده تدوین را طرحی چالشها این حل برای مجلس نمایندگان از تعدادی و میکند میتواندری ح
کند؟برطرفراموجودمشکالت

سوءمدی از ناشی کاذب هیجانات دلیل به و است شده تشدید خودرو بازار آشفتگی که است مدتی مهر، خبرنگار گزارش متواربه همچنین و مسئولین نزیت

مصوب قیمت اختالف طرفی از رفتهاست. باال غیرمنطقی صورتی به نیز آن قیمت کاال، این برای سرمایهای تقاضای افزایش ضمن تقاضا، و عرضه نبودن

تا به است. شده بازار این از کالن سودهای گرفتن برای واسطهگران و دالالن برای انگیزه ایجاد سبب آزاد بازار قیمت و رقابت اصالحزشورای برای طرحی گی

مط مجلس در خودرو بازار موجود واسطهگرشرایط و رانت حذف و قیمتها شدن متعادل به میتوان اجرایش با میگویند آن طراحان که است شده یرح

بود.امیدوار

خودروسازان و مردم نارضایتی موجب قیمتها، انتشار در تأخیر و محاسبه نحوه نبودن شفاف است. رقابت شورای عهده به ایران در صفر خودرو قیمت تعیین

افزایش سبب قیمتها رسانی بهروز در تأخیر است. میانزشده این در است. داشته پی در را گردش در سرمایه کاهش و شده خودروسازان انباشته یان

است.شدهخودروهاتحویلدرتأخیروتولیدمیزانکاهشموجبنقدینگیکاهش

خودروایرانبدهیوداراییمقایسه

ط سبکردر خودرو صنعت و بازار تحول گذاح قیمت فرمول تا است شده پیشنهاد است، بررسی حال در مجلس در اکنون هم شورایرکه توسط خودرو ی

کند. نظارت فرآیند این اجرای برحسن رقابت شورای و نمایند محاسبه را خودرو قیمت باشند قادر خودروسازان و مردم تا گردد منتشر شفاف صورت به رقابت

گذا قیمت پیشنهاد این اجرای وربا میشود شفاف خودرو کنتزی خودروساز انباشته افزایشریان است. خودرو تولید میزان افزایش آن نتیجه که میگردد ل

داشت.خواهدپیدررابازاردرخودروقیمتکاهشخودرو،عرضه

مهر خبرنگار به نیز اقتصادی کارشناس سعدوندی کاعلی هر مشترگفت: بین مستقیمی رابطه و شود دالل حذف سبب که دهد،ری شکل کارخانه و ی

دارد.جامعهدرنیزباالییاولویتحاضرحالدرکهخودروموضوعدرًاخصوصاست،کشوراقتصادنفعبهفعلی،شرایطدرًاخصوص

خودروایرانانباشتهیانز

ایمنیاستانداردهایتقویتوخودروسازاندرانگیزهایجادباخودروکیفیتافزایش

ش توسط تولیدی خودروهای هستند. خودرو کیفیت کلیدی شاخصهای جمله از سوخت مصرف میزان و مطرایمنی خودروسازانرکتهای جمله (از دنیا ح

استمعایناتبهمربوطقانونیشکیپزمانسازخدماتصددر91سالمت:یارگزخبر|خبرخبرادامهادامه
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دارایرمط موارد اکثر در چینی)، ک۵الی۴ح ان (یورو تصادف ایمنی آزمایش در ایمنی بهپستاره داخلی تیراژ پر خودروهای که است حالی در این هستند، (

میباشند.مذکورآزمایشدرایمنیستاره۲یایککسببهقادرزحمت

توسط شده اعالم آمار اساس بر شدهاست. کشور در مجروحیت و فوت به منجر تصادفات آمار رفتن باال سبب داخلی، خودروهای در کافی کیفیت فقدان

قانونیسازمان سالپزشکی در از۹۸کشور، بیش از۱۵، بیش و دادند دست از را خود جان رانندگی تصادفات در نفر شدند.۳۰۷هزار مصدوم نیز نفر هزار

حدود اروپا در رانندگی تلفات در۹میزان حدود۱۰۰کشته ایران در میزان این درحالیکه است نفر هر۲۰هزار در آمار۱۰۰کشته دهنده نشان که است، نفر هزار

است.اروپاقارهبهنسبتایرانفوتیهاییربرابدوازبیش

ت سوخت مصرف میزان سوخت، مصرف خصوص جاد(کیبیردر و دناهشهر خودرو در۷.۷۴) خودروهای۱۰۰لیتر سوخت مصرف که حالی در است. کیلومتر

میشوند، مونتاژ کشور داخل در که برلیانس همچون در۶.۴چینی سوخت،۱۰۰لیتر مصرف در خودرو دو این میدهد نشان مقایسه این است، کیلومتر

دارند.مصرفاختالفدرصد۲۰

پژو مانند قدیمیتر خودروهای هر۴۰۵درباره در خودرو این است، مشاهده قابل باال سوخت مصرف در۸.۳۸کیلومتر،۱۰۰نیز که میکند مصرف سوخت لیتر

برلیانس، خودرو با اگر۳۰مقایسه میان این میدهد.در نشان را بیشتر سوخت مصرف کشوردرصد خودروهای سوخت مصرف یابد،۲۰میزان کاهش درصد

است.تومانمیلیاردهزار۵۰معادلکهمیگردددالرمیلیارد۲.۴بابرابرشدهجوییصرفهینزبنصادراتازحاصلدرآمدمیزان

خودرو، هر ازای به خودروساز سود حاضر حال ط۵در طراحان ندارد. سود محاسبه در چندانی اثر خودرو کیفیت و میشود محاسبه وردرصد بازار تحول ح

ط این در که گویند می سبک خودرو سوخترصنعت مصرف کاهش و ایمنی سطح افزایش برای مشوقهایی خودروسازان، برای انگیزه ایجاد منظور به ح

گرفته نظر در خودروساز برای تسهیالتی خودرو، سوخت مصرف کاهش یا ایمنی افزایش ازای به که صورت این به است، شده پیشنهاد داخلی خودروهای در

کسب صورت در نمونه عنوان ایمنی۵الی۲شود.به استانداردهای۵الی۲ستاره است شده پیشنهاد همچنین شود. اضافه خودرو مصوب سود به درصد واحد

برسد.یکاییرآمواروپاییروزخودروهایحدودبهداخلساختخودروهایایمنیتایابدافزایشمرحلهسهطیپلکانیصورتبهخودروایمنی

کارخانهایرغیودستسازخودروهای

بسیا دارد. ای ویژه جایگاه دنیا در خاص و دستساز خودروهای شرصنعت از المبوری مانند فرارکتها و پورشه ولیرگینی، پایین تیراژ با تولیدات دارای ی

است.متداولخودروهایقیمتبرابر۲۰کهاستدالرهزار۴۰۰حدودیرفراتولیداتمتوسطقیمتنمونهعنوانبههستند؛باالارزش

مط کشورهای خودروساردر حوزه در آمزح مانند دری منظور به ویژهای مسیر تاریکا شدهاست ایجاده ساز دست خودروهای برای تردد مجوز و پالک یافت

گردند.ترددمجوزوپالکیافتردبهقادرقبول،قابلزمانیومالیینهزهباخودروهااینسازندگان

مبتک توسط ساز دست خودرو تعدادی نیز کشور داخل دردر به موفق سازندگان، از یک هیچ اما شدهاست ساخته داخلی اصلیرین دلیل نشدهاند. پالک یافت

است.مجوزهایافتردزمانیومالیباالیینهزهتردد،مجوزوپالکیافتردعدم

ایرانیسازدستگینیرالمبو

فناو توسعه منظور طربه این در صنعت، حوزه متخصصین و کرده تحصیل نیروی برای اشتغال ایجاد و صدورری برای ویژهای مسیر است شده پیشنهاد ح

گردد.ایجاددستسازخودروهایبرایپالکیافتردوترددمجوز

شود.میفراهمکشوربراییرآورارزوخودروهانوعاینصادراتامکانداخل،نیازتامینبرعالوهپیشنهادایناجرایبا

فرسودهخودروهایاسقاطتوسعهباهواآلودگیکاهش

بز از یکی متمادی سالیان تهران شهر خصوص به کالنشهرها هوای محیطرگترآلودگی چالشهای هوایزین آلودگی منشأیابی میشود. محسوب کشور یستی

سهم از حاکی که۶۵تهران میباشد هوا آلودگی در نقلیه وسایل درحالیکه۵۰درصدی است؛ شهر در فرسوده نقلیه وسایل تردد بهواسطه آلودگی این درصد
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هستند.فرسودهگانوناجزءنقلیهوسایلدرصد۱۰ًاصرف

است.هواآلودگیلرکنتبرایروشینرکارآمدتفرسوده،گانونااسقاطکهمیدهدنشانهواآلودگیکاهشراهکارهایفایدهوینهزهیابیزارازطرفی

با قانونی خمهای و پیچ در راهکار قراین و شده مواجه ساله چندین بهرکود سال۱۰۰یب پایان در اسقاط گواهی منجر۹۸هزار و شده انباشته اسقاط مراکز در

است.شدهنفرهزار۲۳حدودیربیکاومراکزدرصد۹۵تعطیلیبه

اصلیت اسقاط گواهیهای تقاضای بازار بودن عاملرناپایدار نارین اسقاط بهطووکود است؛ فرسوده صرفرگان گواهیها تقاضای زدن گره وارداتیکه به ًا

کاهش به منجر دیگر سویی از اخیر سالهای در واردات ممنوعیت اعمال و یکسو از نا۷۵خودرو اسقاط بازارهایودرصدی ایجاد لذا است، شده فرسوده گان

است.کالنشهرهاهوایکیفیتبهبودوفرسودهگانونااسقاطتوسعهمنظوربهراهحلینرکاراتپایدار،وجدیدتقاضای

است.شدهخودرواسقاطگواهییکارائهبهمنوطخودرو۵هرتولیدوقطعاتدالرهزار۲۰هروارداتسبک،خودروصنعتوبازارتحولحرطدر

مهمت ازجمله خودرو تولید و خودرو قطعات واردات کارشناسی، بررسیهای میشوند.رمطابق محسوب گواهیها این تقاضای افزایش برای پایدار بازارهای ین

حدود ساالنه افزایش بر عالوه اسقاط، به مربوط پیشنهادی تبصرههای و ماده تصویب و الحاق که میشود مراکز۵۰۰پیشبینی مجدد رونق و گواهی هزار

دهد.کاهشدرصد۳۰ازبیشنیزراتهرانشهرهوایآلودگیاسقاط،

خودروگاههایرتعمیرتبهبندی

تعمی کردن تعمیر،رپیدا جای به قطعه تعویض است. بوده خودرو صاحبان چالشهای از یکی نماید تعمیر مناسب قیمت و کیفیت با را خودرو که گاهی

معیوب قطعات جای به سالم قطعات تعمی(تعویض به مراجعه بار چندین از پس خودرو مشکل نشدن حل سهوا)، و هرعمدا اخذ و ارائهزگاه مقابل در باال ینه

کردهاند.نرمپنجهودستآنباخودروصاحبانکهبودهمشکالتیجملهازخدمت،

ط این تعمیردر بندی رتبه امکان است شده ملزم صمت وزارت تعمیرح بین رقابت ایجاد با تا نماید فراهم سنجی نظر براساس را ها ازرگاه مردم گاهها،

شودند.مندبهرهمناسبقیمتوکیفیتباگاهیرتعمیخدمات

ط رسد می منافعربنظر کننده تامین مفاد به محدود را آن اجرای خودروسازان و شود اجرا کامل بصورت که صورتی در سبک خودروی صنعت و بازار تحول ح

به منجر تواند می نکنند، خودروساخودشان صنعت استانداردهای تقویت و خودرو تولید وزافزایش شده بهی کیفیت، باالبردن قیمتضمن شدن متعادل

شود.منجر

اقتصاد،بانیوز،پدالکار،وخودرداغ،خبرنیوز،فراسودرآمدنیوز،آنالین،صبحانهنیوز،جیباقتصادآنالین،نیوز،تینیرخبپایگاهایسکانیوز/یرگزارخبدیگر:منابع
اکونومیستایراننیوز،تومانخودرو،پرشینیا،رآبازار

)۱۷:۱۶-۹۹/۰۷/۲۸(استداشتهکاهشدرصد43یرجاسالنخستماه5دررانندگیحوادثناجا:راهپلیسجانشین

داد.خبریرجاسالنخستماه5دررانندگیحوادثدرصدی43کاهشازناجاراهپلیسجانشین–نیوزدقتیرخبپایگاهگزارشبه

بخشدا عمومی روابط از نقل کهربه حضورزیری با و انتظامی نیروی هفته مناسبت به که ناجا نیروهای از تجلیل آئین در امروز ظهر شرافتی ایوب سرهنگ ک،

بز تهران راه پلیس رئیس خادم کهرسرهنگ بخشدار بابایی امین و قم تهران- آزادراه رئیس رشیدیان سرهنگ بزیرگ، اساسرک و اصل اینکه بیان با شد، گزار

مردممحو پایه بر پلیس خدمتگزاروجودی انتظامی نیروی وجودی فلسفه داشت: اظهار است خودری ذاتی وظیفه راستای در مسئوالن ما و است مردم به ی
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بود.خواهیممردمخدمتدروجودتمامباوگذاشتهاخالصَطبقدریمرداتواندرآنچههر

آمار براساس کرد: بیان کشور سطح در ترافیکی حوادث کاهش در تهران دوم رتبه به اشاره با سپس قانونیوی جاپزشکی سال نخست ماه پنج شاهدردر ی

بودیم.رانندگیحوادثدرصدی43کاهش

ایمنی به توجه کنار در فاتب پلیس ارزنده و موثر فعالیت افزود: همچنین ناجا راه پلیس مهمتزجانشین از جادهای حوادثریرساختهای کاهش عوامل ین

هستیم.شاهدرانندگیجانباختگانآمارکاهشدرراآننتیجهکهاستبودهترافیکی

تص آسیا قاره در ایران ترافیکی وضعیت بودن مطلوب به اشاره با شرافتی سالرسرهنگ در ایران در جهانی بهداشت سازمان گزارش براساس کرد: از85یح

نفر100هر سال39.1هزار در آمار این که داشته ترافیکی جانباخته آمار دا20.3به98نفر فاصله ممتاز آمارهای با هرچند که است رسیده بهرنفر نسبت اما یم

یم.رداقرارمطلوبیوضعیتدرآسیاقارهکشورهای

ت با پایان در فرهنگساأوی بر بهتزکید گفت: ترافیکی کنتری برای راهکار فرهنگسارین ترافیکی حوادث بازل و هدفمندتر آموزشها این چه هر و است ی

شد.خواهدرعایتشهروندانسویازجامعهدرترافیکپیامدباشددوامتر

استمردمبهمضاعفخدماتارائهناجاهفتهدرراهور،پلیساصلیرویکردایالم:استانانتظامیرانندگیوراهنماییپلیسرئیس
)۹۹/۰۷/۲۸-۲۰:۳۶(

است.مراجعینومردمبهمضاعفویعرسدقیق،خدماتارائهناجا،درهفتهراهورپلیسرویکردگفت:کهزادیسرهنگ

گفت ایالم استان انتظامی رانندگی و راهنمایی پلیس رئیس کهزادی ابوالفضل سرهنگ ؛ ایالم از ن جوا خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش به

تس راستای در در: متقاضیان به خدمات ارائه در تسهیل و طریع شهروندان، حال رفاه منظور به و پالک انتقال و نقل خدمات اینترنتیریافت دهی نوبت ح

است.شدهاجراییدراستانباراولبرای

ترخیص فرایند در تسهیل منظور به و ناجا راهور پلیس از صادره دستورالعمل درراستای افزود: ناجا درهفته راهور پلیس اقدامات دیگر با ارتباط در همچنین او

میلیون ازده بیش معوق جرایم دلیل به که خودروهای ناجا درهفته شهروندان مندی رضایت و شده انباشت معوق جرایم پرداخت و توقیفی نقلیه وسایل

میشوند.ترخیصموقتصورتبهاندشدهتوقیفکنیگرپارد

موث اقدامات و عملکرد به کهزادی شمارهرسرهنگ درحوزه کرد: خاطرنشان و اشاره فرهنگی و خدماتی انتظامی، مختلف حوزههای در استان راهور پلیس

جارگذا سال نخست ماه درشش تعدادری افزایش12ی گذشته سال مشابه مدت به نسبت که است گرفته صورت خودور وانتقال نقل هزار درصدی34دوازده

است.داشته

جا سال سال نخست ماه شش در گواهینامه صدور حوزه در : افزود تعدادراو موتورسیکلت14500ی و ویژه سوم، دوم، یکم، پایه رانندگی گواهینامه انواع فقره

استداشتهدرصدکاهش10گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهاستشدهصادرمتقاضیانبرایاستانسراسردرگواهینامهصدورکزرمتوسط

شاخصت اینکه بیان با استان، راهور پلیس مررئیس به منجر تصادفات چشمگیر و محسوس کاهش ایالم استان راهور اقدام وجرین :رگ گفت است بوده ح

ازم شده استخراج آمار سازمانربرابر و راهور پلیس اطالعات و آمار قانونیکز با6درپزشکی باختگان جان تعداد امسال اول صحنهرنف4ماه سر در 38کمتر

آما برابر و است داشته کاهش گذشته سال مشابه مدت به نسبت کاهشردرصد گذشته سال مدت به نسبت مجروحین تعداد قانونی درصدی25پزشکی

استداشتهکاهشصددر43یجارسالنخستماه5درگیداننرحوادثناجا:اهرپلیسجانشیننیوز:دقت|خبرخبرادامهادامه
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است.داشته

غ/پیامانتهای

اعمالدریشهرکارحوادثازدرصد88شده/آوارکشوربرگاهیرکاسوانحسنگینبسیارینههایزهشد:حرمطایلناباگووگفتدر
)۰۸:۲۳-۹۹/۰۷/۲۹(نمیدهدایمنیالزاماتبهتنکارفرمانباشدفشارتادارند/خطرناک

ش کارفرمایی صنفی انجمن عضو و کارفرمایی صنفی فعال هردو به کارفرمایان میل در کار حوادث رشد که هستند باور این بر ایمنی و فنی حفاظت وزکتهای ایمنی حوزه در نکردن ینه
دارد.یشهرفنیحفاظتآییننامههایباآنهاناآشنایی

که زمانی نمیشوند. پاک ذهن از هیچگاه زدند، رقم را انسانها ناتوانی و نیستی که دیگر حادثه دهها و یورت زمستان معدن حادثه ایلنا، خبرنگار گزارش به

نگرانی روز به که ایمنی، روز به نه را روز هر دیگر، حوادث ناحیه از ناتوانی و نیستی تکرار اما باشد؛ ایمنی روز روز، هر که بود قرار شد، منفجر یورت معدن

مسئولیتهای مورد در روشنی مرزبندی کار قانون شود. ثبت حادثه بدون تقویم در روز یک که داشت اطمینان کامل نمیتوان نتیجه در است. کرده تبدیل

ماده مکمل آییننامهها این کردهاند. مشخص را ایمن شرایط در کار الزامات فنی، حفاظت آییننامههای طرفی از دارد. حادثه محسوب85حقوقی کار قانون

ایمنی. و فنی حفاظت خدماتدهندگان و مشاوران ازجمله است؛ کرده پیشبینی را نهادهایی آییننامهها، این اجرای حسن بر نظارت برای قانون میشوند.

مدیر هیات (رئیس پرتوی عزتاهلل با گفتگو غفوهدر غالمرضا و افشار) ش(یری کارفرمایی صنفی انجمن حفاظتردبیر خدماتدهندگان و مشاوران کتهای

پرداختیم.حوادثشبهوکارحواثافزایشچراییوآییننامهاینماندنمغفولدالیلبررسیبهایمنی)وفنی

قدیمیت از یکی کار محیطهای ایمنی بر نطارتها سازماندهی هشتاد، دهه به نسبت کار حوادث رشد جهت کاربه صنفی تشکلهای خواستههای گرانرین

کا جسم و جان از و کنند ایجاد همافزایی تشکلها با پیوند در نتوانستهاند کار حوزه متولیان که میرسد نظر به متعدد، قوانین وجود با درراست. گران

ش کارفرمایی صنفی «انجمن فضا این در کنند. دفاع حوادث جهترمقابل در میتواند کمکی چه ایمنی» و فنی حفاظت خدماتدهندگان و مشاوران کتهای

دهد؟انجامسیستمیدرونتوانافزایی

شکلگی چگونگی مورد در را مقدمهای باید ابتدا شرپرتوی: کار بهداشت و فنی حفاظت آییننامههای کاری هزاران ساله هر دهم: میشوند.رح حادثه دچار گر

این میدهند. دست از را جان کار، از ناشی حوادث اثر بر هم نفر هزار حدود سال هر البته کنند؛ سر معلولیت از میزانی با عمر انتهای تا باید حادثهدیدگان

چ آنها، شدت به بسته حوادث میزند. ضربه هم تولید به مادهرامر در میاندازند. کار از را صنعت یک نیروی85خ صیانت «برای است: آمده کار قانون

ط از که دستورالعملهایی رعایت کشور مادی منابع و فنیرانسانی حفاظت عالی شورای آموزش(یق و درمان بهداشت، وزارت و حفاظتفنی) تامین جهت

جل(پزشکی بیمارگیوجهت از کاری و کار بهداشت تامین و حرفهای کاری محیط و کارگر کلیه برای میشود، تدوین کار) کارفرمایان، کارآموزانرگاهها، و گران

متولی حاکمیتی، نهاد مقام در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت داشت توجه باید میداند. الزامی سطوح تمام در را ایمنی قانون، بنابراین، است.» الزامی

کا از آموزشربازرسی نظارت، به مکلف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کار بازرسی کل اداره راستا، این در است. کار قانون اجرای حسن بر نظارت برای گاهها

نوشته فنی حفاظت عالی شورای در آییننامههایی است، مربوط کار بهداشت و ایمنی به که آنچه تمامی رعایت تضمین برای است. کار حوادث به رسیدگی و

دیگ هدفهای شفافیترشد. عدم متخصص، نیروی کمبود جبران کار، محیط درون آسیبهای کاهش داشت: وجود نامهها آیین این تدوین برای هم ی

بسیا طرفی از کشور. مادی منابع و انسانی نیروی از صیانت و ایمنی فرهنگ ترویج کار، شرایط بهبود شرایطراستانداردها، با تطابقی ایمنی استانداردهای از ی

کا محیطهای در که تجهیزاتی ندارند. کشور کار ندارند.رمحیطهای تطابقی دیگر کشورهای مکانیزه تمام یا مکانیزه نیمه تولید با میشود، استفاده ایران گاهی

خدماتائهارناجاهفتهدراهور،رپلیساصلیدرویکرایالم:استانانتظامیگیداننرواهنماییرپلیسرئیسان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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گردآو با که نبود این جز چارهای بهرهگیربنابراین و متخصصان تجربیات تدوینری کار بهداشت و حفاظت آییننامههای خودمان، فرهنگ و استانداردها از ی

«م هم حوزه این متولی مرشوند. این است. کار» بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات موادرکز در موجود ظرفیتهای گرفتن نظر در با 89و88کز

کرد.واگذارفنیحفاظتمشاورانبهرافنیحفاظتوایمنیخدماتیازبخشیدولت،یزکوچکساضرورتوکارقانون

د و شد کار باززسی حوزه افتادن دستانداز در متوجه کار وزارت که زمانی از بگویید گذشته،رمیخواهید غیرمنعطف و کهنه نظام همان با نمیتواند که یافت

ایمنسا به ملزم را مادهزکارفرمایان با پیوند در کند، کار محیط نوسا85ی برای کار دیرزقانون خیلی کرد. اقدام کار بهداشت و ایمنی حوزه در مستقر نظام ی

نرسیدند؟نتیجهاینبه

ه کازپرتوی: حوادث سنگین بسیار هرینههای با هرچند غلط رویههای اما شدهاند؛ آوار کشور بر مشاورانزگاهی شکل، هر به کنند. تغییر باید بسیار، ینه

عوامل رفع باالبرها، با کار برای آییننامههایی طرفی از شدند. کار وارد دولت به کمک و شناسایی برای فنی جرثقیلهایزحفاظت با کار کار، محیط یانآور

) Overheadسقفی craneمخا حز)، اطفا و اعالم سیستمهای فشار، تحت سالرن تا آییننامه از برخی شدند. نوشته ج98یق اینردر بر قرار اما بودند یان

باشند.صالحیتصاحبکاراینانجامبرایواقعامیدادند،تاییدیهخشکشوییبخاردیگبرایمثالکهافرادیتاشونداصالحکهشد

ب سیستم براگر با مرتبط تخصصیاش رشته که میشد، انجام فردی دست به باید تایید این حتما باشد، تایید مورد مجموعه یک ساختمانرق در باشد. ق

سو آتش نبودیم. عظیم حادثه آن شاهد میشد، رعایت مورد این اگر هم بزپالسکو از ناشی سوریهای آتش دسته در مراجعهزق، با که میگیرند قرار یهایی

شد.یدهزورغفلتمهماینازامادارند؛یرپیشگیامکانفنیحفاظتمسئوالن

گرفت؟قرارغفلتمورددستگاههاوسیستمهابرایتاییدیهصدوربرایانسانینیرویترییتشماقولبهچرا

ش مربوطه آزمون در که شخصی هر آییننامهها، در خالء وجود دلیل به مدرپرتوی: از نظر صرف میکرد، تاییدیهرکت خودش برای میتوانست تحصیلی ک

م در دورهای گذراندن از پس و کاربگیرد از تعدادی طرف، آن از کند. کار تعلیمات، و تحقیقات بهرکز بودند، کار به مشغول کار بازرسی حوزه در که کار وزارت کنان

ب مهندسی که شخصی نابهسامانی، این نتیجه در پیوستند. فنی حفاظت مشاوران ضخامتسنجیرجمع تاییدیه بخار، دیگ سیستمهای برای بود، خوانده ق

ب سیستمهای تاییدیه بود، خوانده شیمی مهندسی که هم شخصی میکرد! دررصادر است. آن مبنای با آشنایی کار، این ذات که حالی در میکرد؛ صادر را ق

حقیقی افراد از مشاوره اینکه بر مبنی داشتند؛ تغییراتی آییننامهها دلیل همین به نداشت. آشنایی انسانی نیروی از صیانت اهداف با شخصی چنین نتیجه

ش کاربه با افراد رشتههای و شود واگذار رتبه و صالحیت صاحب و معتبر شرکتهای دل در چیز همه و باشد داشته مطابقت میدهند، انجام که کتهایری

ش هم چقدر هر گیرد. قرار بزرحقوقی صنایع از میتوانند باشد، باالتر امتیازاتشان و قویتر شرکتها نمونه، برای کنند. بازدید داردرگتر باالیی رتبه که کتی

ح حقوقی اشخاص از مشاوره به سمت به بتوانیم چه هر کند. بازدید پاالیشگاهها از بیشترمیتواند مشاوران تعداد کنیم، ارائهرکت و میشوند جذب ی

ش کارفرمایی صنفی انجمن میشود. تسهیل تخصصی بهرمشاورههای بخشیدن نظم برای هم ایمنی و فنی حفاظت خدماتدهندگان و مشاوران کتهای

کند.ایجادصنفیانسجامآنهامیانبتواندتاآمدوجودبهکتهارشاینفعالیتهای

تنها گذشته سال قانونی، پزشکی سازمان اعالم اساس و28بر و208هزار گرفت صورت کار حواث از ناشی حوادث مصدومین از پزشکی معاینه نفر1753مورد

خطرات برابر در جسمش و جان باید حاال که انسان یک عنوان به کار نیروی به نگاه که میرسد نظر به دادند. دست از را خود جان حوادث دست همین اثر بر

دارد.وجودکاربازرسیکتنهاگر،رکاهزار17هرازایبهکهاستکردهاعالمکاروزارتکهشرایطیدرویژهبهاست؛یافتهتقلیلبسیارشود،حفظ

فرهنگسا در مشکل هزپرتوی: دلیل به کارفرمایان است. آموزش و کازی ایمنی نفر کارفرمایان، طرفی از میآیند. کوتاه ایمنی از متخصصانرینهها میان از را گاه

کا ایمنی نفر نمیکنند. هراستخدام که هم کارفرما نمیکند؛ سفت مناسب گشتاور با را پیچ یک گروهیزگاه کنار، به اینها میانجامد. فاجعه به این نمیکند؛ ینه

کارفرمایی ندارند. هم را فنی تاییدیههای کسب ابتدایی دانش کارفرمایان کا20از در را بخار دیگ یک که است آنرسال برای اما است؛ کرده نصب گاهش

د را فنی حفاظت اینرتاییدیههای از روز هر در حادثه وقوع که حالی در است؛ نکرده بیمه20یافت را خودروهایشان که پذیرفتهاند مردم بود. محتمل سال،
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از نشان این میآیند؛ کوتاه حادثه مقابل در اطرافیانشان و خود جان حفظ برای اما کنند؛ سوءتدبیرربدنه به تنها و دارد کار محیط در بیفرهنگی دواندن یشه

برنمیگردد.

روی دست نباید آنها نمیدهد. ایمن کار الزامات به تن نشود، حاکم کارفرما بر فشار عامل تا دیگر، طرفی از و ندارد ایمنی به اعتقادی کارفرما طرف یک از

نگهدا با میشد که حالی در بیفتد؛ اتفاق سینااطهر سانحه تا بگذارند بازساردست و داخلی تعمیرات و اشتعالزا مواد صحیح مزی از کاری کلینیکرگ این کنان

کرد.یرگیوجل

نمیگیرد. تاییدیه برجی» «جرثقیل برای کارفرما که میبینم وضوح به من کنند. اغماض مواردی در شاید و است کم کار وزارت بازرسان تعداد میان این در

دیگ درکارفرمای برای «مادهری تاییدیه الکت22یافت حفاظت نامه برآیین حادثه یک بیاحتیاطی همین نمیکند. اقدام برریکی» فوت به منجر گرفتگی ق

وجود از کل به کارفرما اما میشود؛ صادر اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت سوی از سالیانه طور به تجهیزات همبندی و ارتینگ سیستم تاییدیه میگذارد. جای

خ درخواست فنی حفاظت مشاوران از میآید، پیش حادثه که زمانی و است بیخبر تاییدیه، نوع تاراین به آنهم دارد؛ را آن حاال2یخرید حادثه؛ از پیش ماه

دیگر.ترفندهزاربایایبرفبایا

ب تابلوهای روبهروی از را اشتعالزا مواد بازرسی هنگام در کارفرما طرفی برایراز که بگوییم میخواهیم ما که حالی در میکند؛ جمع موتورخانه تجهیزات و ق

بز سیلوهای و هتلها پاالیشگاهها، مانند صنایع در که است حالی در اینها تمام دهد. قرار ایمن جای در را اشتعالزا مواد که است الزام یک گرکارفرما

حفاظت دانش به را صنایع کار، بازرسان کمبود در و شوند کار وارد مشاور عنوان به میتوانند که شدهاند ترتبیت فنی حفاظت حوزه در متخصص نیروهای

کار بازرسان حتی همه، که البته برمیآیند؛ آن عهده از صنعت همان متخصص نیروهای که دارد حوزه این در الزماتی خود برای صنعت هر کنند. مسلح فنی

دارند.یزبازآمودورههایبهنیاز

د و ایمنی وضعیت اینکه کاربا در فنی حفاظت تاییدیههای بزریافت کارگاههای از بهتر بسیار بزرگ صنایع در اما است؛ متوسط و کوچک همرگاههای گ

ید؟رداگربزگاههایرکادربرشمردهنکاترعایتازتجربیاتیچههستیم.شاهدراحوادث

کنیم.فهرستآنهاگاههایرکادررافنیحفاظتضوابطباانطباقصفحهعدمصدهاتوانستیمکردیم،بازرسیرایهازخودروساکهزمانیپرتوی:

نگهدا و تعمیران مدیران از که کارزمانی شرایط چرا که میپرسم آنها همهری در چراکه ببینیم؛ را نکات تمام نمیتوانیم ما که میدهند پاسخ است، اینگونه گاه

ندارموارد هم را کار این فرصت و نمیشویم بزریز مسائل و است کوچکی مسئله آنها برای ایمنی که میرسد نظر به یکریم. که حالی در دارد؛ وجود گتر

د فنی حفاظت ضوابط نکردن رعایت از هم گزارشی اگر حتی میکند؛ متوقف را آنها تولید روند سادگی به مالیرحادثه بار دلیل به را آن باشند، کرده یافت

میگیرند.نادیدهمیکند،ایجادکه

گزارش برای الزامی میدهند، را حادثه هشدار حوادث شبه اینکه وجود با است. شده گفته حوادث شبه گزارش و ثبت ضرورت از بارها گذشته سالهای در

ندارد.وجودحوادثشبهرویبرشفافینظارتچراندارد.وجودکارادراتبهآنهاکردن

کیفرغفو مسئولیت آن قبال در کارفرما نمیکند، وارد انسانی نیروی به آسیبی گونه هیچ حوادث شبه اینکه، دلیل به هری: جبران و وزی درمان ینههای

بز حوادث شبه تکرار اثر بر حوادث هرم قاعده هرچه یقین به قطع است. مانده مغفول مهم، این دلیل همین به ندارد. را بارتوانبخشی حادثه وقوع شود، گتر

است.قطعیکارفرمایانبرایسنگینیرکیفآثار

هر که میشود زده با600تخمین آنهم کنیم، خالی حوادث شبه از را هرم قاعده بتوانیم هرچه بنابراین میانجامند. کننده ناتوان نقص یا فوت به حادثه شبه

کنترپشگی و بازرسی پیشگیری، برای را کارفرما قوانین متاسفانه کاستهایم. انسانی حادثه یک از هرل، شدت به این که نکردهاند ملزم حوادث شبه از ینهزازی

است.

داشت؟مستمرنظارتحوادثشبهبرمیتوانچگونهدارد،وجودکاربازرسیکگر،رکاهزار17هرازایبهکهحاال
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«طرغفو گذشته، در کار وزارت دری: بازرسی کار انجام برای را کار وزارت تاییدیه که کارفرما نیروهای اساس، این بر داشت. نظر در را بازرسی» خود یافترح

کا کنتکردهاند، و خطرات شناسایی امکانرِر ماه هر شود، انجام بازرسی یکبار سالی اینکه جای به اینگونه میکردند. ارسال را آن گزارش و میدادند انجام را لها

کنت و اداربازرسی عدالت «دیوان دارد. وجود هستند؛رل آن ایردات روی بر کار حال در فنی حفاظت عالی شورای در گذاشت. شکلی ایردات آن روی بر اما ی»

میبرد.زماناما

کا کف رابه ایمنی فرهنگ ببرهرچه کنترگاه و ببینیم را حوادث شبه ایمن، کار الزامات و آییننامهها در و کنیم تربیت انسانی نیروی کار این برای و کنیم،ریم ل

انداختهایم.عقببهراآنحداقلیاکردهایمیرگیوجلاقتصادیوجانیویرانگرابعادباحادثهیکاز

هستند؟کارمحیطهایلرکنتونظارتبازرسی،مسئولنفراتیوگروههاچهحاضرحالدر

کارغفو ایمنی نفر اول، الیه دارد. وجود الیه سه کاری: تمام البته که است مرگاه تاییدیه باید ایمنی نفر هستند. بیبهره ایمنی مسئول از ورگاهها تحقیقات کز

کا و است کارفرما استخدام در ایمنی مسئول باشد. گذرانده را آن دورههای و باشد داشته را شرتعلیمان مسئولیتیرگر که معنی این به میشود؛ محسوب کت

کا کاردر ایمنی بر آن کنار در و دارد کارگاه عنوان به ایمنی نفر که اینجاست مشکل میکند. نظارت آییننامهها و الزامات رعایت و درگاه روزمرگر محیطرگیر گی

کا هر مانند هم ایمنی مسئول باشد. نداشته هم را آنها به رسیدگی حوصله یا بیفتد چشمهایش از موارد خیلی که است ممکن ولذا میشود دیگرکار یرگر

بهرد ایمنی نمیشود. محدود هفته در رسیدگی ساعت یک به هم ایمنی است. کارفرما با خود استخدامی رابطه انضباطی الزامات و معیشتی فشارهای گیر

برمیگردد.مکانیکیلهایرکنتانواعتافاصله،ایجادی،زمحصولسا

کا در که پیچی گارهر و برقی اتصاالت تمام بر نظارت تا میشود جابهجا نگهدازگاه ضوابط تمام تا فردری این قاعدتا شود. پایش روز هر باید تعمیر، و ی

با الیه عنوان شزبه الگوبردارکنترلی با کار وزارت پیش سال چند نمیدهد. جواب ازرکت، «بازرس(OSHAی تا شد مایل شغلی) بهداشت و ایمنی سازمان

کا وارد کارفرما درخواست به که حقوقی شخصیت قالب در چه و حقیقی شخصیت قالب در چه فنی حفاظت مشاوران کند. کار وارد را میشوند،رخصوصی» گاه

دارند.راخصوصیبازرسنقشمشاوراناینمیدهند.تشکیلرادومالیه

را کار بازرسان استخدام سرانه اینکه امکان مالی، مسائل دلیل به کار وزارت که چرا هستند؛ موثر کار وزارت برای بسیار فنی حفاظت کند،4تا3مشاوران برابر

بازآمو به نیاز الیه دو این شرندارد. آموزشی برنامههای در باید و دارند آزمونری پس از و نیاموزند را فنی حفاظت نامههای آیین که زمانی تا البته کنند؛ کت

د را کار به ورود مجوز باالتربرنیایند، اعتبار درجه آنها گزارش اما نمیکنند؛ کاریافت به یکبار سال چند یا بار، یک سالی که کار بازرس از میکند،ری مراجعه گاه

یکدیگر با هماهنگی در و شوند تقویت الیه سه این هرچه میدهند. تشکیل کار بازرسان هم را سوم الیه میشوند. محسوب کمکی بازوی الیه، دو این دارد.

(کا سهجانبه صورت به باید فنی حفاظت نامههای آیین الیه، سه این تقویت کنار در میشود. ایمنتر کار محیط گیرند، دولرقرار و کارفرما روزرسانیتگر، به (

دا آییننامهای است. آییننامهها این روی بر کار حال در کار وزارت مقررات تنقیح اداره شوند. منطبق کار شرایط با سالرو به متعلق که دیگر47یم و است

اما شوند؛ اصالح کننده ناتوان حوادث بر تاکید با باید آییننامهها البته است. نیازسنجی نیازمند نامهها آیین تنقیح و اصالح دلیل همین به نیست. کارآمد

پیشگی حوادث از میخواهیم بگیراگر نشانه را حوادث شبه باید ابتدا کنیم، بهری باید حادثه از پیش اما میگیرد، صورت اصالحی اقدامات حادثه از پس یم.

باشیم.گوش

پیشگی باید کارفرمایان سارهنر طی را آنها و بیینیم را حوادث شبه اگر باشد. سینااظهر فاجعه از کنترکازی ارری و شناسایی دولتزل، هستیم. جلو کنیم، یابی

بیایند.کمکبهبایدهمتحقیقاتیمراکزو

هستند؟خطرناکاندازهچهتامیکنندتشدیدراکاریزمواکهفنیحفاظتآییننامههای

کارغفو حفاظت ایمنی نامه آیین حاضر حال در داری: را ساختمانی گوبردارگران به خوبی به که آنریم موازات به اما است؛ پرداخته ایمن نامه4یا3ی آیین

گوبردا بایدرایمنی اینها دارند! وجود هم کازی تمام پیمانکاران و کارفرمایان تا بگیرند قرار چتر یک آموزشریر کنند. تبعیت نامه آیین یک از ساختمانی گاههای
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بهت است. مهم نوشتهرهم ایمنی نامه آیین سوخت جایگاههای برای فنی حفاظت عالی شورای در است. بیارزش آموزش، بدون فنی، حفاظت نامه آیین ین

ببینند.آموزشبایدآنهاگرانرکاوجایگاهداراناماهستند؛خطرناکبالقوهکهچرااست؛شده

دا نامه آیین هراگر و امکانات تامین به قادر کار وزارت اگر بدهید. هم آموزش باید پیشگیزید، کند. واگذار انجمنها به را آن نیست آموزش ازرینههای ی

ط از حادثهرحادثه محل در اینکه جز هم کار بازرس است. اولی معلوالن و کشتهها تعداد بر کار وزارت نظارت و حادثه وقوع بر ایمنی نفرات و مشاوران یق

ندارد.یرکاشود،متذکرکارفرمابهرامواردوشودحاضر

است؟شدهواگذارانجمنهابهایمنیآموزشهایازگروهکدامحاضرحالدر

تنهارغفو سپا4ی: برون آموزشها از آموزشهایرگروه پیمانکاران، ایمنی صالحیت تایید شدهاند: و20ی کارفرمایی کا8ساعتهی آموزشهایرگرساعتهی و ی

ار حوزه در چه حاال ایمنی؛ همینریابیزمسئول برای تنها عمومی. ایمنی آموزش حوزه در چه و ساز4یسک تعودوره آموزشرکار که زمانی است. شده یف

فرهنگسا رویزو بازرسی،ری دفعات تعداد بودن پایین و بازرسان تعداد در محدودیت شود، تبدیل کارفرما ذهنی وسواس به ایمنی اصول و بیفتند یل

میشود.سبکترهمکاربازرسکاراست؛توجیهپذیر

کا ایمنی مسئول شوم. یادآور را نکته مایلم کارپرتوی: ایمنی مهندس یا نگهدارگاه مورد در نوعی به که هرفردی یا کارگاه تاسیسات از دارد،ری مسئولیت گاه

کا در اگر که بداند بررباید باید ایمنی مسئول شود. پیگیر کارفرما از را موارد دائم و شود متذکر کارفرما به کتبی صورت به را آن باید حتما دارد، وجود نقصی گاه

تا به موارد همه تا کند درست زونکن خود برای و ببرد پیش را خود کار تیبلها، تایم خراساس کارفرما اگر شوند. ثبت کاریخ تجهیز برای نوساریدی یا یزگاه

خرکا تجهیزات در اگر کند. ثبت را آن باید داده انجام حادثهایریدارگاه اگر که چرا دهد؛ انجام را کار این باید بازهم دارد، وجود مشکلی شده، دهد،ری خ

کس تمامی و کند ثبت را حادثه و حادثه شبه علت باید ایمنی نفر میداند. او عملکرد متوجه را حادثه مسئولیت رورکارفرما است ممکن که مواردی و یزیها

بیما کاربه برای حادثه و شغلی یکری بر شده اگر حتی نکند؛ کوتاهی کتبی صورت به آنهم موارد تمام گزارش در و شود متذکر کارفرما به را شود، منتهی گر

ورزد.یرخودداجدانشده،ثبتوشفاهیگزارشیکارائهازودهدانجامراکاراینبایدکند،ثبتراخودگزارشپارهکاغذتکه

وقوع نشانگر که هشدارهایی از کارفرما اطالع وعدم حادثه وقوع صورت در که چرا دارد؛ نگه هوشیار حادثه وقوع به نسبت را کارفرما باید حتما ایمنی نفر

شود.مواجهکارفرماشکایتباکهاستممکنهستند،آیندهدرحادثه

پیگی که دارد وجود ضمانتی بهرچه کارفرما که دارد، وجود تضمینی چه اصال نشود؟ اخراجش به منجر میدهد، کارفرما به که تذکرهایی و ایمنی نفر یهای

کند؟توجهاعتراضش

دلیل به کارفرما اما بپذیرد؛ کارفرما شاید حدی تا کند؛ قانع را کارفرما که کند تالش باید ایمنی مسئول ندارد! وجود موارد این برای ضمانتی هیچ پرتوی:

همینزه برای نداشتم. خبر من که میشود مدعی کارفرما آید، پیش حادثهای اگر کند. انکار را مشکل حتی و نپذیرد که است ممکن دارد، وجود که ینههایی

متاسفانه کند. قانع را کارفرما که میکند ایجاب هم ایمنی مسئول حرفهای اخالق دارد. نگه را آن از نسخهای و کند ثبت را خود کار گزارش باید ایمنی مسئول

است.ایمنینفرکارفرما،کردنگاهآمسئولاینجاندارد.اطالعآنازاصالیانمیکندیرهمکاایمنیتاییدیهگرفتنبرایکارفرما

و کند گزارش باید شخصا پس میکند. شکایت مسامحه دلیل به وی از کارفرما شود، متوقف تولید و آید پیش حادثهای اگر که بداند باید حتما ایمنی نفر

کند.صحبتآمرانهکارفرمابابایدحتمابودنیازجاییدراگروداردفنیشهامتبهنیازایمنیمسئولکند.ثبتراگزارشش

کار حوادث اثر بر که جانی خسارتهای جبران برای مدنی مسئولیت و بینام بیمههای کهرجاافتادن میرسد نظر به اما است ضرورت یک گرچه میدهند، خ

است.شدهسپردهفراموشیدستبهبیمه،توسطخسارتهاجبرانبهانهبهحوادثازیرپیشگی

شرغفو تجاری: بیمههای خدمات که درکتهایی میکنند، ارائه را شری سایر با رقابت گرفتنرگیر نظر در بدون آنها ندارند. توجه مخاطرات به و هستند کتها

کا اینکه بدون نمونه برای میفروشند؛ را نامهها بیمه مخاطرات گودبرداراین کار شرایطی در که ببینند و دهند قرار نظارت مورد را ساختمانی انجامرگاهها را ی
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گودبردا در شده گرفته کار به نگهبان سازه که کنند احراز اینکه بدون و میکنند!رمیدهند صادر مدنی مسئولیت بیمه کارفرما برای میکند، کار درستی به ی

ار گرچه که باشند داشته نظر در باید بیمهای هزسازمانهای مخاطرات، بیفتد،زیابی اتفاق کمتر حادثه یک اگر اما میدهد؛ افزایش را نامه بیمه صدور ینه

خ جای به که کند اراده کارفرما اگر میشود. حفظ نفر چند برایرجان بینام بیمه ایمنسا20گر،رکا100ید برای تومان کازمیلیون هری پیش،زگاه از کند، ینه

که حادثهای پیشگی200از میکند، وارد وی به خسارت تومان کیفرمیلیون جنبه مدنی مسئولیت بیمه اینکه ضمن است؛ کرده ازری نمیکند! پاک را حادثه ی

نمیکند.قبولراکارفرمابیاحتیاطیمسئولیتهمبیمهکترشآنطرف

سورش آتش بیمه شرایطی در باید تنها بیمه بزکت سیستم اتصال سیستم گواهی کارفرما که کند، صادر (ارتینری زمین به شگق کند. ارائه را نبایدر) بیمه کت

شرکا برخی کند. بیمه را ندارد کار محل در حاضر ایمنی مسئول که را درگاهی کارفرما از کار انتهای در تازه را گواهیها این بیمه میکنند.رکتهای یافت

مرش بیمه ابالغیههای خالف که میکنند تنظیم را نامههایی بیمه همچنین بیمه سختگیزکرکتهای باید نامه بیمه صدور از قبل بنابراین، است. یهایری

که داشت توجه باید دهند. ارائه را بیمهای تخفیف مشوقهای کارفرما به بخواهند اینکه ولو شوند؛ انجام کار88الزم حوادث از اعمالردرصد همین در یشه

نوسا و تجهیز با نتیجه در دارند. کازخطرناک تنهاری فنی حفاظت نامههای آیین رعایت و اعمال12گاه بردن بین از برای دادهایم. کاهش را مخاطرات از درصد

فرهنگسا باید هم وزپرمخاطره صدا افتاد، سینااطهراتفاق کلینیک سانحه که زمانی کند. کمک باید حتما و دارد مسئولیت زمینه این در سیما و صدا شود. ی

داشت؟نقشسانحهازیرپیشگیدرو…گزارشخبر،گرد،زمییرگزاربقالبدراندازهچهملیسیمایاماداشت؛حضورمحلدردوربینباسرهیکسیما

کارفرما است. دانسته پیمانکار متوجه را آن مسئولیتهای تمام کارفرما که افتادهاند اتفاق کشور عمرانی پروژهای و معادن در حادثه دهها گذشته سالهای در

دارد؟رامسئولیتهایچه

د برای که است موظف کارفرما مجرپرتوی: و پیمانکاران از خدماتی، نوع هر ذیریافت پیمانکار چه و ذیصالح مشاور چه یعنی کند؛ استفاده صالح ذی یان

از باید حتما دهند، انجام را آسانسور تعمیرات میخواهند ساختمان یک مدیره هیات که زمانی نمونه برای باشند. صالح ذی باید هم دیگر عوامل صالح.

پیشرش حادثهای و نشود گرفته کمک آسانسور سندیکای اعضای از که صورتی در بگیرد. کمک آسانسور سندیکای عضو کارکتهایی اولین دهد، کهرخ ی

اینکه ویژه به هستند؛ مسئول پیمانکار و کارفرما قصور، میزان به بسته هم حوادث سایر مورد در است. ساختمان مدیره هیات اعضای بازداشت میدهند انجام

باشد.بیشترپیمانکارازبایدپروژهناظرگاهیآوداردپروژه»«ناظرکارفرما

کند؟ارائهمیتواندخدماتیچهدولتکند؟ارائهمیتواندکمکیچهفنیحفاظتمشاورانصنفیانجمنکردید،حرمطکهمواردیدر

سالرغفو کا89ی: انتخاب مراسم همکاردر با که کار بهداشت و ایمنی حوزه در برتر مرگاههای بیمه و کار وزارت بزکری کاری، به شد، تخفیفرگزار برتر گاههای

ش خدمات از تمامراستفاده و واحدها که است این دولتی دستگاههای از انجمن این انتظار بود. هم مالحضهای قابل تخفیف دادهاند؛ ارئه را بیمهای کتهای

و نامهها آیین شدن رعایت بهتر برای آنها مشوق تا دهند ارائه امتیازاتی آنها به اساس این بر و کنند سطحبندی ایمنی رعایت لحاظ از را مجموعهها

تع که جداولی اساس بر بهداشت وزارت نمونه برای شود. انجام میتواند حوزهای هر در سطحبندی طرفی، از باشد. ایمنی بیمارستانهارالزامات است، کرده یف

باالت رتبه که بیمارستانی هر میکند. سطحبندی بیشتررا میزان از آورد، دست به داری انتظار دولت از میشود. بهرهمند اعتبارات از صنفیری انجمن که یم

ش اختیاررکارفرمایی در را فنی حفاظت مشاوران تجربیات بتوانیم تا کند معرفی وزارتخانهها به را ایمنی و فنی حفاظت دهندگان خدمات و مشاوران کتهای

با را ثالث» «بازرس نقش میتوانند فنی حفاظت مشاوران دهیم. قرار دولتی اجرایزمجموعههای متضمن ایمنی مسئوالن و کار بازرسان کنار در و کنند ی

باشند.حفاظتیاستانداردهای

عابدیپیامگفتگو:
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استانیاخبار

)۱۰:۰۴-۹۹/۰۷/۲۸(خودکشینظرازکشورهفتمردهدرشرقیآذربایجانگ:رمجادهخاموشچراغ

بسیا سراغ به زندگی نشیبهای و فراز در خودشکی افکار شاید فاصلهیرآذرقلم: اقدامی، چنین به زدن دست تا خودکشی فکر از اما باشند، رفته افراد از ی

رفتاز و خلقی اختاللهای گام به گام درمان ضمن خودکشی، علل شناسایی با میتواند موقع، به روانشناختی مداخالت که است بهریادی اقدام از را افراد ی،

کند.منصرفآن

دو ایسنا، از نقل به آذرقلم گزارش زمینهربه در معروف محققان از یکی که مکیم «تمام میگوید: است، خودکشی، مستقیمری غیر یا مستقیم طور به که گهایی

م نتایج از قربانی و شده منتج قربانی خود منفی یا مثبت عمل خویشراز عمل بار تعآگ خودکشی عنوان تحت است، میرگاه تعیف توافقرشود»؛ مورد یف

میدهد.خاتمهخودزندگیبهومیآوردعملبهآنگباررمنتایجمورددرکاملدانشباشخصکهمیداننداقدامیراخودکشینیزجهانیان

م نتایج که هستند،رگبارخودکشیهایی معتقد متخصصان میگیرند؛ قرار خودکشی، شبه یا و خودکشی به اقدام زمرهی در نیستند آمیز موفقیت و نداشته ی

م شبهخودکشیها، در افراد اصلی خودکشیرانگیزهی به اقدام فرد تا است شده باعث توجه جلب و انتقامجویی یا و قدرتنمایی مانند عللی شاید و نیست گ

کند.

تا طول در بشر چند کهرهر تلخ پایانی هستند، خودشان دست به زندگی دادن پایان به حاضر که دارند وجود هم افرادی اما است، کرده تالش بقاء برای یخ

داشت.خواهدفردنزدیکانبرویژهبهماندگارومدتدرازیرآثا

جهانی:آمارهای

م علت سیزدهمین خودکشی، که میدهد نشان جهانی بهداشت سازمان مرآمارهای علت سومین و جهان در میر و سنیرگ گروه در تشکیل34الی14گ را

دارند.آمار،اینکردنمعنیداردرایعمدهسهمنیزخاورمیانهزنانکهمیزنندخودکشیبهدستمردانازبیشترجهاننقاطهمهیدرزنانومیدهد

هر در یعنی این و میکنند فوت خودکشی اثر بر نفر میلیون یک ساالنه جهانی، بهداشت سازمان آمار خود60طبق جان خودکشی اثر بر دنیا در نفر یک ثانیه

میدهد؛دستازرا

شرقی:آذربایجانوایرانآمار

به سازمان اجتماعی آسیبدیدگان امور دفتر گروه رئیس گفتهی خالصهزبه سالنامهیستی، قانونییی گذشته،پزشکی سال در که میدهد نشان 5143کشور

تعداد این از که داشتند کامل خودکشی و3626نفر مرد آنها از آنها1517نفر از سالزنفر در که درحالیست این بودند، گزارش،97ن این اثر5101طبق بر نفر

ن و کردند فوت کامل سالرخودکشی به نسبت گذشته سال در خودکشی که97،0.8خ میدهد نشان ایران در خودکشی الگوی است؛ یافته افزایش درصد

میکنند.خودکشیبیشترسالمندانیکایی،رآمواروپاییکشورهایدرحالیکهدرمیزنند،خودکشیبهدستبیشترجوانان

پیشگی و اجتماعی روانی، سالمت گروه مرمدیر اعتیاد از خودکشیری موارد وقوع نظر از کشور در استان این جایگاه به اشاره با شرقی، آذربایجان بهداشت کز

جزو نظر این از شرقی آذربایجان به10میگوید: نسبت وضعیتمان که میدهد نشان آمارها و دارد قرار هفتم، جایگاه در و بوده کشور اول قبل،10استان سال

بود.نخواهداستانمانانتظاردرخودکشیبهاقدامنظرازخوبییآیندهنکنیم،کترحاجتماعیسالمتارتقاءسمتبهاگروبودهکنندهنگران

بیان است، مردان از بیشتر زنان در خودکشی و افسردگی اضطراب، شناسایی قابل موارد تعداد دنیا، نقاط تمامی در اینکه بیان با رحیمی اصل وهاب دکتر
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آسیب به منجر خودکشیهای تعداد گذشته، سالهای طی در متاسفانه درزمیکند: که میدهد نشان این و یافته افزایش مالیم بسیار صورت به یاد،

سرمایهگذا بانوان، روان سالمت ویژه به روان سالمت افزایشرحوزهی سبب آنان، متعدد هویتی نقشهای و وظایف و زنان به جنسیتی نگاه است؛ نشده ی

کنند.ایجادزندگیشانسبکدراساسییرتغییزنانتااستالزمرواینازشده،زنانیرآسیبپذی

اختالل سایر نقش بر تاکید با اطمینانوی با مردم که است شده فراهم ما بهداشتی سیستم در امکان این میکند: بیان خودکشی، در افسردگی مانند هایی

بیما درمان برای که همانگونه کنند، بیان را مشکالتشان و کرده مراجعه بهداشتی مراکز در ما پزشک یا و روان سالمت مراقب به کرونارکامل و جسمی یهای

میبرند.تحلیلپنهانیطوربهویجرتدبهراجامعهیککههستندروحکرونایهمروانییهایربیمامیکنند،مراجعه

وی به اشاره با مشاژوی، افزایش و خودمراقبتی انگیزهی افزایش جامعه، در نگرانی ایجاد عدم رسانهها، در خودکشی اخبار انعکاس ازرگیهای پس مردم کت

بگیرد.قراررسانههاتوجهموردبایدکهکردعنوانمواردیازرازندگیسبکبهبودبرایتالشورسانههادرخودکشیخبرانتشار

می است، دیده آسیب شدت به روان سالمت شاخص و نمایه اینکه بیان با رحیمی مسئولیتپذیاصل خودکارآمدی، مانند شاخصههایی وقتی ی،رافزاید:

واقعیتپذی و جوامع در تاثیررهمدلی غیرواقعی، موارد برخی در و دهنده تکان تیترهای با خودکشی اخبار باشد، دیده آسیب نخواهدزی، مردم بر یادی

داشت.

برخی که را آسیبی کرونا، ویروس شیوع اول روزهای در میگوید: مردم، رسانهای سواد و سالمت سواد ارتقاء در رسانهها پررنگ نقش به اشاره با پایان در وی

باو و بودند رو روبه جدیدی پیشنهادی و درمانی متدهای با روز هر مردم نزد، ما به کرونا خود زدند، ما به تدرپذیررسانهها به درریشان شد؛ مخدوش یج،

کنند.تشویقدرمانومداخلهوهنگامبهتشخیصوموقعبهیمراجعهبهرامردمانگزداییبارسانههابایدهمخودکشیمورد

)۱۰:۲۴-۹۹/۰۷/۲۸(کرمانشاهرودخانههایوآبهادرنفر25باختنجان

داد.خبرامسالابتداینیمهدراستانرودخانههایوآبهادرنفر25باختنجانازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی خانی سلیم ؛ کرمانشاه از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش قانونیکلربه تشپزشکی در کرمانشاه ماههراستان شش عملکرد پزشکییح

انجامقانونی از کرمانشاه و22استان انجام653هزار با پارسال مشابه به نسبت تعداد این : گفت و داد خبر مدت این طی بالینی و24معاینه مورد131هزار

است.داشتهکاهشدرصد6.5حدودبالینی،معاینه

است.داشتهکاهشدرصد22نفر،295فوتباپارسالبهنسبتتعداداین:گفتواعالمنفر229راامسالماههششدرتصادفاتفوتیهایتعداداو

امسال افزود: م4306او به تصادف ادعای با قانونیکزرنفر مراجعهپزشکی با پارسال مشابه به نسبت نیز تعداد این که اند کرده مراجعه نفر،5334استان

است.داشتهکاهشدرصد19حدود

جا سال در نزاع ادعای موارد افزایش به اشاره با امسالرخانی افزود: و10ی، مشابه131هزار مدت به نسبت تعداد این که اند داشته مراجعه نزاع ادعای با نفر

است.داشتهافزایشدرصدسهنفر،9780مراجعهباگذشتهسال

قانونیکلرمدی راپزشکی امسال ابتدای نیمه در استان کار حادثه فوتیهای کرمانشاه جان22استان با پارسال به نسبت تعداد این داد: ادامه و اعالم نفر

است.داشتهافزایشنفرهشتنفر،14باختن

را مدت این طی استان در کار حادثه مصدومین تعداد شدن317خانی مصدوم با پارسال به نسبت تعداد این افزود: و اعالم حدود364نفر درصد12نفر،

کشیدخونظرازکشورهفتمدهردرشرقیآذربایجانگ:مرجادهخاموشاغچرآذرقلم:|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتهکاهش

امسال ابتدای نیمه در وافزود: کرد اشاره سوختگی از ناشی فوتیهای به مشابه37او مدت به نسبت تعداد این که باختند جان استان در سوختگی اثر بر نفر

است.داشتهافزایشبرابرسهحدودنفر،13باختنجانباپارسال

قانونیکلرمدی غپزشکی موارد تعداد کرمانشاه همراستان را مدت این طی استان شدگی مشابه25ق مدت به نسبت هم تعداد این داد: ادامه و اعالم نفر

است.داشتهافزایشنفر9حدودنفر،16باختنجانباگذشتهسال

امسال ابتدای ماهه شش در گفت: ب12خانی اثر بر باختنرنفر جان با پارسال مشابه مدت به نسبت هم تعداد این که دادند دست از را خود جان گرفتگی ق

است.داشتهافزایشموردسهنفر،9

فوت برنج باقرص مسمومیت اثر بر نفر یازده امسال ابتدای ماهه شش در افزود: و داشت مسمومیت از ناشی فوتیهای آمار به هم اشارهای مسئول این

است.شدهکمترموردپنجنفر،16فوتباپارسالمشابهمدتبهنسبتکهکردند

همچنین امسال ابتدای ماهه شش افزود: من13او گاز با مسمومیت اثر بر فوتونفر با پارسال به نسبت تعداد این که باختند جان تغییر12کسیدکربن نفر

.استنداشتهچندانی

دپیام/انتهای

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۱۳-۹۹/۰۷/۲۸(شدندکشتهزنجانهایجادهدرنفر151زنجان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

شدند.کشتهزنجاناستانجادههایدررانندگیتصادفاتازناشیحوادثاثربرنفر151تعدادیرسالجاماهه6طیگفت:زنجان،استانقانونیپزشکیکلرمدی

خب پایگاه گزارش راهبربه شورای و راهها ایمنی کمیته جلسه در ستاره مهرداد ، فردا» «شهر تحلیلی - استانداری در که استان تصادفات وضعیت زنجانری ی

امسالرب نخست نیمه طی جادهای سوانح متوفیان تعداد اینکه به اشاره با شد، پارسال151گزار اول نیمه در مقدار این آنکه حال بوده، شده150نفر گزارش نفر

است.بودهزنجانشهرستانبهمربوطجادهایسوانحفوتیهایآماریربیشتکهاستآنازحاکیآمارافزود:است،

یادآو با زنجان،روی جادههای در باخته جان تعداد این از که است آن نشاندهنده آمار بررسی اینکه راننده،80ی متفاوت52نفر خودروهای سرنشین نفر

تص18و است، بوده پیاده عابر نیز امسالرنفر نخست نیمه طی که است آن از حاکی نیز جادهای سوانح فوتیهای دالیل بررسی کرد: اثر92یح بر مورد

دادهاند.دستازجادهایسوانحدرراخودجانمواردسایرخاطربهنیزمورد28وسربهضربهمورد31شکستگی،

درونشه تصادفات فوتیهای تعداد اینکه به اشاره با بهرستاره پارسال مشابه مدت به نسبت امسال نخست نیمه در کمتر فوتی یک با است،19ی رسیده نفر

است.رسیدهنفر117بهگذشتهسالاولنیمهبهنسبتکمترفوتییکبانیزیربرونشهفوتیهایخصوصدرآماراینداد:ادامه

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی اینکه بیان با زنجان باراستان زنجان شهرستان به مربوط جادهای سوانح فوتیهای آمار کرد:82ین خاطرنشان است، بوده نفر

است.بودهنفر4خرمدرهونفر7طارمنفر،9ماهنشاننفر23ابهرنفر،26خدابندهدرترتیببهشهرستانهاسایرخصوصدرآماراین

طی مسئوالن اولویت که است این گفت میتوان جادههای خصوص در آنچه اینکه بر تاکید با جلسه این ادامه در نیز زنجان استان پلیسراه سال15رئیس

بسیا بلکه نیست، آزادراه به محدود فقط جاده گفت: دارد، قرار دوم درجه در ایمنی و بوده آزادراهها توسعه به معطوف بیشتر زمینه این در ازرگذشته ی

مانشاهکررودخانههایوآبهادرنفر25باختنجانان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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دارد.یزایمنسابهنیازاستانمواصالتیمحورهای

میکند.فعالیتزنجانجادههایدرپاسگاههشتحاضرحالدرکرد:خاطرنشانعظیمیمحمدعلیسرهنگ

)۱۲:۰۶-۹۹/۰۷/۲۸((تهران)گرفترازوجیکِنجادودکش،بدونآبگرمکن

گرفت.پایتختقرشدررازوجیکجانکربنکسیدومونگازانتشارودودکشبودنآبگرمکن-فارسپیام

گرفتراجوانزوججانکربنکسیدومونگازانتشار

شهردا ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان مرسخنگوی حادثه این جزئیات درباره یکشنبه روز تهران منری یک گرفتگی گاز حادثه امروز صبح گفت: لزگبار

شدند.اعزامحادثهمحلبهنشانیآتشایستگاهیکمامورانبالفاصلهواعالم125سامانهبهپنجمخیابانباباییان،بلوارحکیمیه،درویالییقدیمی

من یک در شد مشاهده نشانان آتش حضور با افزود: ملکی جالل آقازسید یک داشت اختصاص خودرویی تجهیزات تولید به که قدیمی خانم27ل و 21ساله

داشتند.قرارلزمناینازایگوشهدرحالبیبودندشوهرونزفرددواینمحلاهالیگفتهبهکهساله

این شد مشخص اورژانس عوامل تایید به که کردند منتقل بیرون به حادثه وقوع محل از را فرد دو این و شدند عملیات وارد نشانان آتش داد: ادامه 2وی

اند.کردهفوتحادثهمحلدرنفر

شهردا ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان مواجهرسخنگوی بود نیز روشن که دودکش بدون آبگرمکن دستگاه یک با نشانان آتش کرد: تاکید تهران ی

باختند.جانجوانزوجاینکربنکسیدومونگازانتشاربدلیلدارداحتمالکهشدند

شد.قانونپزشکیکارشناسانتحویلفوتدقیقعلتشدنمشخصبرایفرد2اینپیکرکرد:یحرتصملکی

خود کار و زندگی محل گرمایشی وسایل ایمنی از که خواهم می شهروندان از و هستیم شدن نزدیک حال در سال سرد فصل به کرد: خاطرنشان گاهآوی

باشند.

بخا و آبگرمکن همچون استاندار غیر گرمایشی وسایل شد: یادآور تهران شهر نشانی آتش سازمان هنگامرسخنگوی به و هستند خطرناک بسیار سوز گاز ی

کنند.استفادهاستانداردهایدودکشازهمچنینوباشندگاهآوسایلاینسالمتازحتماکردنروشن

کل اداره اعالم اساس قانونیبر گذشتهپزشکی سال تهران، مون136استان گاز با مسمومیت از ناشی فوت مراکزومورد به کربن قانونیکسید استانپزشکی

است.شدهارجاعتهران

است.داشتهکاهشدرصد19حدود97سالبهنسبتآماراینکهاندبودهنزنفر31ومردنفر105گذشتهسالدرهایفوتیتعداداز

نامند.میخاموشقاتلراآندلیلهمینبهونداردخاصیبویورنگکهآیدمیوجودبهکربنناقصاحتراقازکهسمیاستیزگاCOگاز

اکسیCOوقتی تا شود می باعث و شده واکنش وارد شخص قرمز های گلبول با بالفاصله شود شخصی تنفسی سیستم کمتژوارد برسدرن بدن اعضای به ی

سپ از پس و ها چشم سوزش ابتدا در مساله این عوارض اولین بینرکه زمانی شدن مکان2الی1ی در موجود مونواکسید کربن گاز غلظت به بسته ساعت

کند.میمفرطخستگیاحساسوآلودگیخواباحساسفرد

شود.میبینییزیرخوندچارباشدحساسشخصبدناگروکردهِگززِگبدناعضایحالتایندر

س کند سعی شخص سراگر دچار بایستد شخصرپا است ممکن ادامه در رود. می سیاهی اغلب حالت این در ها چشم و شده تهوع حالت همراه به گیجه

شود.بیهوشیدچار

شدندکشتهزنجانهایجادهدرنفر151زنجان:استانقانونیشکیپزکلمدیردا:فرشهر|خبرخبرادامهادامه
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س هرچه که صورتی در و میکنند آلودگی خواب و کرختی احساس ابتدا میگیرند قرار گاز این استنشاق معرض در سربسته فضای یک در که تررافرادی یع

میشوند.خفگینهایتدروبیهوشیدچارنکنندتنفستازههواییاونکنندکرترامکان

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

شوند.می

irna.irمنبع:

آنالینکوشی،رآذپیامیزد،خبرلرستان،ندایمازند،پیامرصد،کرمانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۳۹-۹۹/۰۷/۲۹(یزداستاندررانندگیحوادثتلفاتآماردرصدی32کاهشداد:خبراستانانتظامیفرمانده

)۰۸:۴۱-۹۹/۰۷/۲۹(بویراحمدوکهگیلویهدرکارحوادثازناشیمصدومیتدرصدی4.2کاهشداد؛خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی بویراحمد و طیرایسنا/کهگیلویه گفت: بویراحمد و کهگیلویه استان قانونی پزشکی جا6کل سال نخست استان183ی،رماهه سطح در کار حوادث از ناشی مصدومیت و پرونده
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قانونیکلرمدی آخپزشکی طبق کرد: اظهار بویراحمد، و کهگیلویه سالنامهراستان قانونیین مصدومانپزشکی خصوص در بویراحمد و کهگیلویه استان کشور،

دارد.راپنجمرتبهکشورسطحدرجمعیتبهنسبتکارحوادثازناشی

در همچنین کرد: عنوان امسال،6امینی نخست قبل4ماهه سال مشابه مدت به نسبت که داشتهایم استان سطح در کار حوادث از ناشی فوت مورد

دهد.مینشانرادرصدی33.3کاهش

آما سالنامه طبق کرد: بیان وی ایسنا، گزارش قانونییربه رتبهپزشکی کار حوادث از ناشی فوت با رابطه در بویراحمد و کهگیلویه استان را29کشور، کشور

دارد.
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