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ستادیاخبار

)۱۲:۴۸-۹۹/۰۷/۲۹(میافتداتفاقسالدومنیمهدرگرفتگیزگااثربرگهارمدرصد۷۰ازبیش

میافتد.اتفاقسالدومنیمهدر)co(کسیدکربنمنوگازبامسمومیتاثربرگهارمدرصد۷۰ازبیشکرد:اعالمقانونیپزشکیسازمان-ایرنا-تهران

سازمان از ایرنا شنبه سه روز گزارش قانونیبه ازپزشکی بیش دهد می نشان آمارهای سال۷۰کشور، هر دوم نیمه به مربوط گاز با مسمومیت تلفات درصد

اند.دادهدستازراخودجانسالدومنیمهدردرصد۷۱.۷)،۱۳۹۸گذشته(سالدرکربنکسیدومنگازبامسمومیتفوتی۷۸۴ازکهنحویبهاست،

کا به در ایمنی نکات به توجهی بی و گرمایشی وسایل از نادرست استفاده آن دنبال به و پاییز فصل شروع و هوا شدن سرد با ساله بارگیرهمه وسایل، این ی

من گاز با مسمومیت از ناشی تلفات آمار گاورشد تلفات آمار که نحوی به هستیم؛ مواجه کربن تلفاتزکسید تعداد برابر دو از بیش به زمانی بازه این در گرفتگی

رسد.میسالاولنیمهدر

درحالیست بکااین در دقت سرگیرکه های محیط مناسب تهویه و گرمایشی وسایل از درست استفاده و حدری تا مزپوشیده از ازریادی ناشی میر و گ

کاهد.میگازاینبامسمومیت

گذشتهسالدرگرفتگیزگااثربرنفر۷۸۴گرم

گذشته سال در گزارش، این اساس من۷۸۴بر گاز با مسمومیت اثر بر تعدادونفر این از که باختند جان کشور در و۲۲۲کسیدکربن اول نیمه در نفر۵۶۲نفر

قربانیان توجه قابل افزایش با سال دوم نیمه در همواره و است مشاهده قابل نیز گذشته های سال آمار در نسبتی چنین و اند باخته جان سال دوم نیمه در

هستیم.مواجهکسیدکربنومنگازبامسمومیت

است.شدهثبتنفر۱۲۳باآذرو۱۲۶بادی،۱۳۱بابهمنهایماهدرگازبامسمومیتتلفاتینربیشتگذشتهسالدراستشدهتاکیدگزارشایندر

رشد گاز با مسمومیت تلفات آمار امسال نخست ماهه شش در موجود آمارهای مطابق مدت۱۴.۴همچنین این در و است داشته براثر۲۵۴درصدی نفر

بود.نفر۲۲۲گذشتهسالمشابهمدتدرآماراینوبودندنزنفر۵۷ومردنفر۱۹۷تعداداینازکهانددادهدستازراخودجانگرفتگیزگا

اند.داشتهراکسیدکربنومنگازبامسمومیتتلفاتآمارینربیشتفوتی۱۸بایزکرمو۱۹بافارس،۴۴باتهرانهایاستانمدتایندر

قانونیپزشکیهشدار

قانونیسازمان منپزشکی گاز با مسمومیت تلفات افزایش به نسبت هشدار ضمن موجود آمارهای استناد به رعایتوکشور بر سال دوم نیمه در کسیدکربن

کا به و نصب در ایمنی ترگیرنکات زمستان و پاییز فصل در گرمایشی وسایل ازأی استفاده در زمستان و پاییز فصل در کند می توصیه میهنان هم به و کید

شه گاز سیستم به عمدتا که گرمازا ایمنیروسایل های توصیه به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن هموطنان باشند. داشته را دقت نهایت است، متصل ی

من گاز خروجی مسیر نقص عدم از اطمینان و بررسی و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم خصوص توجهودر وسایل این دودکش از کربن کسید

کنند.

پیشگیرانه:توصیهچند

من گاوگاز کربن تزکسید عمده است، بو و رنگ بدون سوختنیری ماده نوع هر احتراق اثر در اصوال ولی است گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع ین

اکسی فاقد و بسته در های محیط در بخاژبخصوص یا آبگرمکن از استفاده شود. تولید است ممکن دودکشرن فاقد و فنی نقص دارای یا مستعمل های ی
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من در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای بیشتزیا ترل برای گاز این تمایل که آنجا از دهند، می تشکیل را مسمومیت به ابتال موارد همرین با گلوبینوکیب

ما اکسی۲۵۰خون از بیش اکسیژبرابر و شد خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق، هوای در آن درصد رفتن باال با است، هایژن بافت به رسانی ن

عالیم ایجاد زمان تا محیط در آن وجود است ممکن گاز، این بودن بو بی و رنگ بی علت به که کند می اختالل دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیت

مسمومیتعالیم

قانونی سپزشکی سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت عالیم است: آورده ادامه بیهوشی،ردر حالت سپس و شکمی درد احتماال و استفراغ و تهوع گیجه،

باشد.دهندههشدارعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیهایناراحتیبهمبتالبیماراندرواغماستوتشنج

کرد.اشارههامردمکتنگیگاهوخونفشارکاهشتنفس،تعدادافزایشعضالت،سفتیبهتوانمیمسمومیتعالیمسایراز

من گاز با مسمومیت به ابتال اثر در فردی اگر که داشت توجه پیشرفتهوباید روانی و عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهتواندمیگازاینباشدیدمسمومیتمیشود،مغزقوایاختاللیاعضویفلجنظیر

کنیم؟یرپیشگیگازاینبامسمومیتازچگونه

سنآ- ذغال گاز، (نفت، فسیلی های سوخت با نحوی به که سوختنی گرمازای وسیله هر که باشید گازگگاه تولید سبب تواند می بالقوه صورت به کند کار (

شود.کربنکسیدومن

نکنید.استفادهاستانداردغیرونامناسبدودکشداراییادودکشبدونفرسودهومستعملهاییربخااز-

کند.نمییرگیوجلکسیدکربنومنگازتولیدازوجههیچبهدودکشبدونهاییربخاازاستفادهباشید،داشتهتوجه-

نکنید.روشنآتش...)وگاراژاتاق،(نظیرنداردمناسبوکافیتهویهکهمحدودوبستهفضایدرگزره-

ید.رنگذاروشنرااتومبیلموتورگاراژبستهفضایدرگزره-

اندا راه از قبل تز- بدون و ساختمان دودکش مسیر سالمت از گرمایشی، وسایل صحیحَری و مناسب اتصال از و نموده حاصل اطمینان آن بودن نشتی و ک

کنید.حاصلاطمینانیردیوادودکشبهآبگرمکنویربخالوله

باشد.داشتهمناسب)ک(کالهبادضدانتهاییوسیلهبایدهادودکشتمام-

کنید.حاصلاطمیناندودتخلیهسیستمودستگاهسالمتازشودمیاستفادهمشعلوکورهازآنهادرکهلزمناوشغلیهایمحیطدر-

کا به لذا و باشد بیرون فضای به منتهی و مستقل دودکش یک دارای باید گازسوز وسیله هر دیوارگیر- های گرمکن آب هایری مکان یا بسته فضاهای در ی

نیست.مجازهوایانرجفاقد

باشد.آنافقیطولبرابرسهحداقلبیروندرلولهعمودیارتفاعوباالروبهومثبتبایدواحدهاداخلدرافقیهایلولهشیب-

بخا دودکش لوله اگر کرد، خواهد کمک گاز تخلیه از شما اطمینان به گرمایشی وسیله کردن روشن از پس دودکش بودن داغ به توجه استر- سرد شما ی

خا آن باردلیل با موقت طور به نقص، رفع ضمن باید صورت این در است دودکش از سمی گازهای و احتراق محصوالت نشدن پنجرهزج یا در از قسمتی کردن

کنید.ایجادمحیطدرتهویه

من حمام و آشپزخانه برای مناسب تهویه ایجاد ضمن داشتنز- نگه گرم جهت آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای کردن روشن نیز و حمام در آبگرمکن نصب از ل،

کنید.یرخودداجداخانهداخلمحیط

من فضای اگر مز- حرارت سیستم و شوفاژ با را خود جلزکرل منظور به ها پنجره و درها منافذ بستن و بندی درز کنید می گرم بالمالنعرگیوی حرارتی اتالف از ی

بخا از که درصورتی اما مختصراست حتما کنید می استفاده محیط گرمایش منظور به گازسوز های طری از تهویه ازری و کنید ایجاد فضا در پنجره یا در یق
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کنید.یرخوددامنافذکاملبستنوبندیدرز

س و سردرد عالیم احساس صورت در تر- را مکان آن فورا دارد وجود مسمومیت وقوع احتمال که مکانی در تهوع و ببرگیجه پناه آزاد فضای به و کرده ورک ید

کنید.مراجعهپزشکبهوقتعراسدر

کنید.مشورتخودپزشکباموردایندراستبهترکهداردوجودگازاینباخفیفمسمومیتاحتمالمتوالیروزچندبرایعالیماینتداومصورتدر-

کنند.یرخودداجداخوابواستراحتجهتخودنقلیهوسیلهاتاقدرنیکپیکگازکردنروشنازسنگین،نقلیهوسایلرانندگان-

کرد؟بایدچهکربنکسیدومنگازبامسمومیتمواردبابرخورددر

کنید.جرخامحیطازراهاآنًایعرسمصدومان،بامواجههصورتدر-

ید.ربگیتماساورژانسبافوراآلودهمحیطازمصدومساختنجرخاازپس-

کنید.حاصلاطمینانمصدومهواییهایراهبودنبازازوکنیدلرکنترامصدومانحیاتیعالیم-

پارسینهتهران،نویدیرخبپایگاهجوان/حمایت،روزنامهتسنیم/یا،رآسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۸:۲۴-۹۹/۰۷/۲۹(گذشتهسالدرکسیدکربنومنگازبامسمومیتاثربرنفر784فوت

است.سالهردومنیمهبهمربوطگازبامسمومیتتلفاتدرصد70ازبیشکشورقانونیپزشکیسازمانآماراساسبر

و گرمایشی وسایل از نادرست استفاده آن دنبال به و پاییز فصل شروع و هوا شدن سرد با ساله همه ، جوان خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش به

کا به در ایمنی نکات به توجهی منرگیربی گاز با مسمومیت از ناشی تلفات آمار رشد با وسایل، این تلفاتوی آمار که نحوی به هستیم؛ مواجه کربن کسید

میرسد.سالاولنیمهدرتلفاتتعدادبرابردوازبیشبهزمانیبازهایندرگرفتگیزگا

بکا در دقت که است درحالی سرگیراین محیطهای مناسب تهویه و گرمایشی وسایل از درست استفاده و حدری تا مزپوشیده از ازریادی ناشی میر و گ

میکاهد.گازاینبامسمومیت

گذشته سال در گزارش این اساس من784بر گاز با مسمومیت اثر بر تعدادونفر این از که باختند جان کشور در و222کسیدکربن اول نیمه در نفر562نفر

قربانیان توجه قابل افزایش با سال دوم نیمه در همواره و بوده مشاهده قابل نیز گذشته سالهای آمار در نسبتی چنین اند باخته جان سال دوم نیمه در

هستیم.مواجهکربنکسیدومنگازبامسمومیت

است.شدهثبتنفر123باآذرو126بادی،131بابهمنماههایدرگازبامسمومیتتلفاتینربیشتگذشتهسالدر

رشد گاز با مسمومیت تلفات آمار امسال نخست ماهه شش در موجود آمارهای امسالمطابق نخست ماهه شش در گاز با مسمومیت تلفات درصدی14.4رشد

مدت این در است گا254داشته براثر تعدادزنفر این از که اند داده دست از را خود جان و197گرفتگی مرد مشابهزنفر57نفر مدت در آمار این اند بوده ن

است.بودهنفر222گذشتهسال

اند.داشتهراکسیدکربنومنگازبامسمومیتتلفاتآمارینربیشتفوتی18بایزکرمو19بافارس،44باتهراناستانهایمدتایندر

(از امسال نخست ماهه شش و گذشته سال پنج طی است بیشت1398تا1394گفتنی جار)، سال در سال اول نیمه تلفات بارین کمت254ی و بارفوتی آن ین

است.شدهگزارش1394سالاولنیمهدرفوتی156
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قانونیسازمان منپزشکی گاز با مسمومیت تلفات افزایش به نسبت هشدار ضمن موجود آمارهای استناد به رعایتوکشور بر سال دوم نیمه در کسیدکربن

کا به و نصب در ایمنی ترگیرنکات زمستان و پاییز فصل در گرمایشی وسایل ازأی استفاده در زمستان و پاییز فصل در میکند توصیه میهنان هم به و کید

شه گاز سیستم به عمدتا که گرمازا ایمنیروسایل توصیههای به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن هممیهنان باشند داشته را دقت نهایت است، متصل ی

مون گاز خروجی مسیر نقص عدم از اطمینان و بررسی و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم خصوص توجهودر وسایل این دودکش از کربن کسید

کنند.

مون پیشگیرانهگاز توصیه گاوچند کربن عمدهتزکسید است. بو و رنگ بدون اصوری ولی است، گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع احتراقین اثر در اًل

خصوص سوختنی ماده نوع اکسیهر فاقد و بسته در محیطهای در بخاژًا یا آبگرمکن از استفاده شود تولید است ممکن فنیرن نقص دارای یا مستعمل یهای

من در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد بیشتزو ترل برای گاز این تمایل که جا آن از میدهند. تشکیل را مسمومیت به ابتال موارد کیبرین

هم ماوبا خون اکسی250گلوبین از بیش اکسیژبرابر و شد خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق، هوای در آن درصد رفتن باال با لذا است رسانیژن ن

زمان تا محیط در آن وجود است ممکن گاز، این بودن بو بی و رنگ بی علت به که کند می اختالل دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف بافتهای به

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیتعالیمایجاد

س سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت احتمارعالیم و استفراغ و تهوع مبتالگیجه، بیماران در است. اغما و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد اًل

باشد.دهندههشدارعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیناراحتیهایبه

فردی اگر که داشت توجه باید کرد. اشاره مردمکها تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به میتوان مسمومیت عالیم سایر از

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر اختاللودر یا عضوی فلج نظیر پیشرفته روانی و عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهمیتواندگازاینباشدیدمسمومیتمیشود.مغزقوای

پیشگی گاز این با مسمومیت از کنیم؟رچگونه سنآ.1ی ذغال گاز، (نفت، فسیلی سوختهای با نحوی به که سوختنی گرمازای وسیله هر که باشید کارگگاه (

شود.کربنکسیدومونگازتولیدسببمیتواندبالقوهصورتبهکند

نکنید.استفادهاستانداردغیرونامناسبدودکشداراییادودکشبدونفرسودهومستعملیهایربخااز.2

نمیکند.یرگیوجلکربنکسیدومونگازتولیدازوجههیچبهدودکشبدونیهایربخاازاستفادهباشید،داشتهتوجه.3

نکنید.روشنآتش...)وگاراژاتاق،(نظیرنداردمناسبوکافیتهویهکهمحدودوبستهفضایدرگزره.4

ید.رنگذاروشنرااتومبیلموتورگاراژبستهفضایدرگزره.5

اندا6 راه از قبل تز. بدون و ساختمان دودکش مسیر سالمت از گرمایشی، وسایل صحیحَری و مناسب اتصال از و کرده حاصل اطمینان آن بودن نشتی و ک

کنید.حاصلاطمینانیردیوادودکشبهآبگرمکنویربخالوله

باشد.داشتهمناسب)ک(کالهبادضدانتهاییوسیلهبایددودکشهاتمام.7

کنید.حاصلاطمیناندودتخلیهسیستمودستگاهسالمتازمیشوداستفادهمشعلوکورهازآنهادرکهلزمناوشغلیمحیطهایدر.8

کا9 به لذا و باشد بیرون فضای به منتهی و مستقل دودکش یک دارای باید گازسوز وسیله هر دیوارگیر. گرمکنهای آب مکانهایری یا بسته فضاهای در ی

نیست.مجازهوایانرجفاقد

باشد.آنافقیطولبرابرسهحداقلبیروندرلولهعمودیارتفاعوباالروبهومثبتبایدواحدهاداخلدرافقیلولههایشیب.10

بخا11 دودکش لوله اگر کرد. خواهد کمک گاز تخلیه از شما اطمینان به گرمایشی وسیله کردن روشن از پس دودکش بودن داغ به توجه استر. سرد شما ی

خا آن باردلیل با موقت طور به نقص، رفع ضمن باید صورت این در است دودکش از سمی گازهای و احتراق محصوالت نشدن پنجرهزج یا در از قسمتی کردن
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کنید.ایجادمحیطدرتهویه

من12 حمام و آشپزخانه جهت مناسب تهویه ایجاد ضمن نگهز. گرم جهت آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای کردن روشن نیز و حمام در آبگرمکن نصب از ل،

کنید.یرخودداًاجدخانهداخلمحیطداشتن

من13 فضای اگر مز. حرارت سیستم و شوفاژ با را خود جلزکرل منظور به پنجرهها و درها منافذ بستن و بندی درز میکنید گرم بالمالنعرگیوی حرارتی اتالف از ی

بخا از که درصورتی اما حتمراست، میکنید استفاده محیط گرمایش منظور به گازسوز مختصیهای طرًا از تهویه درزری از و کنید ایجاد فضا در پنجره یا در یق

کنید.یرخوددامنافذکاملبستنوبندی

س14 و سردرد عالیم احساس صورت در فورر. دارد وجود مسمومیت وقوع احتمال که مکانی در تهوع و تگیجه را مکان آن ببرًا پناه آزاد فضای به و کرده یدرک

کنید.مراجعهپزشکبهوقتعراسدرو

کنید.مشورتخودپزشکباموردایندراستبهترکهداردوجودگازاینباخفیفمسمومیتاحتمالمتوالیروزچندبرایفوقعالیمتداومصورتدر-15

کنند.یرخودداجداخوابواستراحتجهتخودنقلیهوسیلهاتاقدرنیکپیکگازکردنروشنازسنگین،نقلیهوسایلرانندگان-16

کرد؟بایدچهکربنکسیدومونگازبامسمومیتمواردبابرخورددر

کنید.جرخامحیطازراآنهاًایعرسمصدومان،بامواجههصورتدر.1

ید.ربگیتماساورژانسباًافورآلودهمحیطازمصدومساختنجرخاازپس.2

کنید.حاصلاطمینانمصدومهواییراههایبودنبازازوکنیدلرکنترامصدومانحیاتیعالئم

پیام/انتهای

)۱۳:۱۲-۹۹/۰۷/۲۹(نمیدهدایمنیالزاماتبهتنکارفرمانباشدفشارتاشده/آوارکشوربرگاهیرکاسوانحسنگینبسیارینههایزه

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

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

کرده تبدیل 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

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

ماده مکمل آییننامهها این کردهاند. مشخص را ایمن شرایط در کار الزامات فنی، حفاظت آییننامههای طرفی از میشوند.85دارد. محسوب کار قانون

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

مدیر هیات (رئیس پرتوی عزتاهلل غفوهبا غالمرضا و افشار) ش(یری کارفرمایی صنفی انجمن وردبیر فنی حفاظت خدماتدهندگان و مشاوران کتهای

هشتاد، دهه به نسبت کار حوادث رشد جهت به پرداختیم. حوادث شبه و کار حواث افزایش چرایی و آییننامه این ماندن مغفول دالیل بررسی به ایمنی)

قدیمیت از یکی کار محیطهای ایمنی بر نطارتها کارسازماندهی صنفی تشکلهای خواستههای کهرین میرسد نظر به متعدد، قوانین وجود با است. گران

کا جسم و جان از و کنند ایجاد همافزایی تشکلها با پیوند در نتوانستهاند کار حوزه صنفیرمتولیان «انجمن فضا این در کنند. دفاع حوادث مقابل در گران

دهد؟انجامسیستمیدرونتوانافزاییجهتدرمیتواندکمکیچهایمنی»وفنیحفاظتخدماتدهندگانومشاورانکتهایرشکارفرمایی
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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

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
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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،

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
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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

«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
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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

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
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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

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
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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:

آنالین-گررکاوکارسال،شعاریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۰۳-۹۹/۰۷/۳۰(نیستتصادفپایانگرم

میافتد.مخاطرهبهتصادفاتدریزانشانزعیاخودجانومیشوندحادثهدچاریردرونشهویربرونشهازاعمجادهایسفرهایدرخانوادههاازجمعیسالههمه

خب گزارش بهترگزاربه از یکی مسافرت و سفر رانندگی، فیروزآباد، از فارس سفری البته است زندگی لذتهای هیچگونهرین و آرامش با که ایمن و خوش ی

برونشه از اعم جادهای سفرهای در ایرانی خانوادههای از جمعی ساله همه که است حالی در این باشد، همراه بدی درونشهررخداد و حادثهری دچار ی

میافتد.مخاطرهبهتصادفاتدریزانشانزعیاخودجانومیشوند

مهمت انسانی عامل کارشناسان، گفته به و دارد نقش رانندگی تصادفات در انسان و خودرو جاده، عامل، سه میشود گفته بهرهمواره تصادفات در عامل ین

دارند.قراربعدردیفدرخودرووجادهعاملواستانسانیعاملبهمربوطتصادفاتدرصد70ازبیشمیشودگفتهکهگونهایبهمیرودشمار

رعایت عدم و رانندگی در خطا اثر در فردی اگر که چرا مییابد کاهش نصف به انسانی تلفات خودروها، ایمنی ارتقای با معتقدند نیز کارشناسان برخی البته

شود.گرمبهمحکومجاده،وخودرونبودنایمناثردرنبایدشد،سانحهدچاراحتیاط

از کدام هر اصالح با معتقدند کارشناسان است، مقایسه قابل جنگ از ناشی کشتههای با ایران در رانندگی تصادفات از ناشی کشتههای میزان که شرایطی در

مییابد.افزایشمسافرانایمنیخودروورانندهجاده،یعنیتصادفسهگانهعوامل

سازمان گزارش اساس قانونیبر و17کشور،پزشکی سال183هزار در هر1397نفر ازای به دنیا در شدهاند. رانندگی تصادفات ساالنه10قربانی خودرو هزار

خودرو،9حدود تعداد این ازای به ایران در درحالیکه میشوند، کشته تصادفها در حدود37نفر ساالنه آمارها، برخی اساس بر میشوند. کشته هزار800نفر

کشور در رانندگی روزانهرتصادف شدن کشته به منجر که میدهد هر43خ برای رقم این میشود. در71نفر رانندگی حوادث واقع در و است نفر یک دقیقه

دارد.راقربانیینربیشتهواآلودگیازپسماکشور

فیروزآباددر99سالنخستماهششدرتصادفاتدرصدی62کاهش

گفت در فیروزآباد پلیسراه کاهشوفرمانده از شهرستان این در فارس خبرنگار با فیروزآباد62گو شهرستان در نخست ششماهه در فوتی تصادفات درصدی
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برونشه راههای در فوتی تصادفات تعداد قانونی و پزشکی رسمی آمار اساس بر داشت: اظهار و داد سالرخبر نخست ماه شش طی فیروزآباد، روستایی و ی

میدهد.نشانکاهشدرصد62قبلسالمشابهمدتبهنسبتیرجا

است.رسیدهنفرسیزدهبه99سالنخستماهششدرآماراینکهبودنفر34فوتیتصادفاتتعداد98سالنخستماههششدرافزود:وی

استرسیدهنفرسیزدهبه99سالنخستماهششدرآماراینکهبودنفر34فیروآباددرگرمبهمنجرتصادفاتتعداد98سالنخستماههششدر

مهمت به اشاره با جوانمردی محوررمحمدجواد اینکه به توجه با فیروزآباد شهرستان داد: ادامه اقتصادی حوزه در فیروزآباد استحفاظی حوزه تهدیدات ین

است.یکژاستراتوویژهترافیکلحاظازبودهجنوبیپارسوعسلویه-صنعتیاقتصادیمنطقهبهفارساستانیدوررکویانیرش

فیروزآبادمحورهایازیرباوسنگینخودروی2100ازبیشروزانهتردد

و هزار حدود روزانه شهرستان این در کرد: اضافه و200جوانمردی میکند تردد حوزه این در دیگر استانهای از کوره نفت و صنعتی سوختهای حامل تانکر

میشود.تردداکسیدکنندهمشتقاتوگازنوعازخطرناکموادحاملشیرازبهعسلویهسمتازکامیونهامدلاینهمچنین

وا احتمال لحظه هر شهرستان کوهستانی و دوطرفه جادههای وضعیت به توجه با داشت: بیان پیشبینیژوی محور در خودروها این انفجار نقص، گونی،

باشد.داشتهمرتبطاداراتسایرباهماهنگیوبحرانیشرایطخصوصدرراالزمآمادگیپلیسراهاستنیازکهمیشود

حدود شبانهروز در داشت: اظهار فیروزآباد پلیسراه مواد105فرمانده حامل خودروهای و جادهای شرایط به توجه با که عبور محور این از اتوبوس دستگاه

میدهد.افزایشراحادثهوقوعیبرضخطرناک

کشاور قطب جنوبی شهرستانهای و شهرستان این کرد: خاطرنشان کهزجوانمردی داشته فعالیت صیفی کشت زمینه در بیشتر که میگردد محسوب استان ی

میگردد.محسوبحوزهایندرترافیکیمهمتهدیداتازیکینیزخودمورداینکهمینمایندترددمحورایندرباالبهتن6ازکامیوندستگاه800حدود

گردشگ حوزه که این بیان با تاروی و تاری لحاظ از فیروزآباد شهرستان مجموعهریخی و ساسانیان پایتخت و آبوهوا خوش مناطق از اینکه به توجه با یخی

میبرد.باالتصورحدازبیشراشهرستاناینمواصالتیمحورهایترافیکبارامراینکهمیباشدبسیارگردشگردارایبودهساسانیجهانی

میبردباالتصورحدازبیشراشهرستاناینمواصالتیمحورهایترافیکفیروزآباد،یرگردشگجاذبههای

تص فیروزآباد پلیسراه بزرفرمانده از یکی عنوان به فیروزآباد میمند کرد: بسیارگتریح گردشگران ساالنه کشور گالب و عرقیات تولیدکننده اینرین به را ی

میسازد.همراهسنگینترافیکیبارباراحوزهاینمواصالتیمحورهایکهمیخواندفرامنطقه

م به شهرستان این نزدیکی بندرجوانمردی، شهرهای و فارس درکز و اینری سنگین و سبک خودروهای حد از بیش تردد دیگر عامل کشور جنوب یایی

کرد.عنوانشهرستان

آمبوالنسدستگاه9واورژانسپایگاه7باتصادفمصدومانبهخدماترسانی

م اورژانسررئیس گفت115کز در نیز موفیروزآباد اساس بر را تصادفات فوتیهای آمار که این بیان با شهرستان این فارس خبرنگار با اینرگو در اورژانس کز

آما داشت: اظهار داشته بسیار تفاوت جرحی و فوتی نهایی آمار با مرشهرستان که برداشتری تصادف صحنه در فقط میکند، برداشت تصادفات از اورژانس کز

انتقال درمانی مراکز به مصدوم بهعنوان را شخصی اورژانس نیروهای تصادف درصحنه است ممکن چراکه بود، خواهد آن از بیشتر تصادفی فوتیهای و شده

ندارد.رافوتشدهانددرمانخدماتمراکزمحلدرکهمصدوماناینگونهآمارفیروزآباد115اورژانسکزرمکهشودفوتدرمانکزرمدرمصدوماینامادهند

مرعلییا نیروهای واقع در گفت: اورژانسری درصد115کز یکهزارم که کند مشاهده را وخیم حیاتی وضعیت با مصدوم اگر تصادفات سوانح در فیروزآباد

میدهد.انتقالدرمانیکزرمبهشودمشاهدهاودرحیاتیعالئموداشتهزندگیبهگشتزبااحتمال

با فیروزآباد شهرستان کرد: خاطرنشان و7وی اورژانس اسپ9پایگاه بنز آمبوالنس وردستگاه بروزت45ینتر به مجهز اورژانس کارشناس نیروی تجهیزاترنفر ین

است.خدماترسانیحالدرپزشکی
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تع مطالعه آمده عملیاتی و راهبردی سند در که آنچه محرطبق و اولویتدار اقدامات از نیوجرسی نصب و فیروزآباد شهرستان جادههای توسعهریض ک

مط جادهرشهرستان در جادهای ناگوار حوادث موجب کندی این و رفته پیش کند بسیار گرفته صورت اقدامات تاکنون میدهد نشان بررسی اما است؛ شده ح

است.شدهعسلویهوجمفیروزآباد،یتزتران

تع مطالعه راهبردی، سند مطردر اولویتدار اقدامات از نیوجرسی نصب و فیروزآباد جادههای اینریض و بوده کند بسیار گرفته صورت اقدامات اما شده ح

استشدهعسلویهوجمفیروزآباد،یتزترانجادهدرجادهایناگوارحوادثموجبکندی

ت مداوم که است سال تعأچندین که میشود مسئوالنرکید ویژه توجه نیازمند بوده عسلویه - جم جاده امتداد در که شیراز فیروزآباد جاده شدن بانده دو و یض

ایمنسا تعزبرای برای اعتبار نیازمند و است ایمنساری اقدامات دیگر و وزیض نرسیده سرانجام به مهم این تاکنون چرا که دارد وجود سؤال این اما است ی

یابد؟کاهشحدیتاسالهچندینمشکالتتاشوداندیشیدهبایدچارهایچهمیشود؟محسوبکشوردرپرحادثهمسیرهایازمسیراینهمچنان

استکشورجنوببهشمالمواصالتیراهیتزترانجادهعسلویهوجم-فیروزآباد-شیرازجاده

چندین از پس همچنان اما است جنوبی پارس و کشور جنوب به شمال مواصالتی راه عسلویه و جم - فیروزآباد - شیراز مواصالتی راه میشویم که دقیقتر

تران مسیر تعزسال قول دهه دو حدود و بودن دیده،ریت آسیب آسفالتهای نامناسب، مسیر روشنایی، بودن نامناسب جمله از مشکالتی با هم هنوز یض،

است.مواجهدستازمسائلیودرهداخلبهماشینهاواتوبوسسقوطنقاط،برخیدرخرخبهرتصادفات

شاهد است قرار هم باز بارش فصل به نزدیکی به توجه با فیروزآباد جادههای آیا است؟ بوده چگونه موضوع این به مربوطه مسئوالن نگاه دید باید حال

است.شدهپیشگرفتهدرمسیراینبرایجدیصورتبهیردیگبرنامههاییاباشدجادهایتصادفاتولغزندگیسبببهجادهمسدودی

مسیر یک عنوان به سالها که فیروزآباد جاده راستی به بااما کامیونهای تردد ترُپر مطری، لغزنده بسیار بارندگی هنگام به و نفتکشها و بودهریلرها ح

است.یضرتعروشنایی،ی،زایمنسابحثهایدرموقعبهالبتهومناسباعتباراتیقرتزوبیشترتوجهنیازمند

و اسالمی شورای مجلس در بوشهر و فارس نمایندگان از اعم کشور جنوب مردم نمایندگان سوی از مسئوالنه همت یک با تا است امید تفاسیر این همه با

تزرپیگی مناسب زمان مدت در محدوده این به استانی و ملی اعتبارات که باشیم آن شاهد فارس استان مسئوالن درریهای مواصالتی جاده این تا شود یق

نباشد.دردناکالبتهوُپرحادثهخبرهایتیترسرونگیردقربانیرانندگیتصادفات

محورهای در تردد و نظم مسئولیت که اخیر سال یک مدت در حوزه این فرمانده عنوان به شدن منصوب از پس فیروزآباد پلیسراه فرمانده تالش است گفتنی

حوزه این در جرحی و فوتی تصادفات کاهش موجب نقاط برخی نقص رفع و حادثهخیز نقاط شناسایی و کارشناسی با و گرفته برعهده را حوزه این مواصالتی

میباشد.ستایشقابلشده

سپیام/انتهای

)۰۹:۰۸-۹۹/۰۷/۳۰(استداشتهکاهشدرصد۴۳یرسالجادررانندگیحوادثناجا:راهپلیسجانشین

جارشهر سال ابتدای از قانونی پزشکی آمار براساس گفت: ناجا راه پلیس جانشین - ایرنا - ماهری (پنج امسال ماه مرداد پایان تا کاهشهی شاهد در۴۳) رانندگی حوادث درصدی
هستیم.کشور

فرماندا چهارشنبه روز گزارش شهرستانربه کهری بخش در انتظامی نیروی هفته مناسبت به که ناجا نیروهای از تجلیل آئین در شرافتی ایوب سرهنگ کزیری،

افزود:رب شد، سالگزار در کشورمان جهانی بهداشت سازمان گزارش هر۸۵براساس نفر۱۰۰از سال۳۹.۱هزار در آمار این که داشته ترافیکی جانباخته آمار نفر
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یم.رداقرارمطلوبیوضعیتدرآسیاقارهکشورهایبهنسبتامایمردافاصلهممتازآمارهایباهرچنداست،رسیدهنفر۲۰.۳به۹۸

داشت: اظهار آسیا، قاره در ایران ترافیکی وضعیت بودن مطلوب به اشاره با ایمنیوی به توجه کنار در فاتب پلیس ارزنده و موثر یرساختهایزفعالیت

هستیم.شاهدرانندگیجانباختگانآمارکاهشدرراآننتیجهکهاستبودهترافیکیحوادثکاهشعواملینرمهمتازجادهای

مسئول مردممحواین پایه بر پلیس وجودی اساس و اصل اینکه بیان خدمتگزاربا انتظامی نیروی وجودی فلسفه کرد: خاطرنشان است، استری مردم به ی

بود.خواهیممردمخدمتدروجودتمامباویمرداتواندرآنچههرخودذاتیوظیفهراستایدرمسئوالنماو

ناجا راه پلیس تجانشین فرهنگساأبا بر بهتزکید شد: یادآور ترافیکی کنتری برای راهکار فرهنگسارین ترافیکی حوادث آموزشهازل این چه هر و است ی

شد.خواهدرعایتشهروندانسویازجامعهدرترافیکپیامدباشددوامترباوهدفمندتر

که مأموزیربخشدار گستردگی و تعدد به اشاره با آیین این در نیز هوشیارک کفت: پلیس اجتماعی مراودات باالی حجم و آسیبهایریتها با برخورد در ناجا ی

شود.میآسیبهااینبیشترچههرکاهشزمینهسازاجتماعی،

بابایی اهمیتامین نشانگر که دارد گستردهای و گوناگون وظایف انتظامی نیروی داشت: اظهار امنیت، و نظم تامین عرصه تالشگران زحمات از قدردانی ضمن

کا وظایف اهمیت بر مردم با انتظامی نیروی ارتباط امروز و است آن مطرواالی انضباط و نظم الگوی عنوان به که چرا است، افزوده ناجا ورکنان هستند ح

میدهند.انجامبهخوبیشبانهروزازساعتهروسالایامتمامدرراخودوظایف

که پیشگیزیربخشدار اینکه بیان با پیشگیرک از مقدمتر اجتماعی بهری ناجا بیشتر گرایش با اخیر های سال در خوشبختانه افزود: است، قضائی و انتظامی ی

ایم.بودهمثبتیوشگرفتغییراتشاهدامنیتیواجتماعیمسائلسمت
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استانیاخبار

)۱۱:۲۶-۹۹/۰۷/۲۹(ایالمقانونیپزشکیبهکارحوادثازناشیمصدومانمراجعهدرصدی5افزایش

جارمدی سال اول ماهه شش در گفت: ایالم استان قانونی پزشکی مشابه158یرکل مدت به نسبت میزان این که کرده مراجعه ایالم قانونی پزشکی به کار حوادث از ناشی مصدوم نفر
است.یافتهافزایشدرصد5گذشتهسال

مدی علیزادهمهاجر قانونیکلرمهدی گفتپزشکی در امروز صبح ایالم خبواستان خبرنگار با جارگزارگو سال اول ماهه شش در گفت: ایالم، در فارس 158یری

است.یافتهافزایشدرصد5گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتمیزاناینکهکردهمراجعهایالمقانونیپزشکیبهکارحوادثازناشیمصدومنفر

میشود.شاملراخدمت35ازبیشکهاستزندهافرادبالینیمعایناتبهمربوطقانونیپزشکیخدماتاز%90ازبیشافزود:وی

قانونیکلرمدی درپزشکی گفت: قانونیایالم درمانیپزشکی اقدامات منازعه یا تصادف از ناشی مصدومین برای اول اولویت لذا نمیگیرد؛ صورت درمانی کار

بیاندازد.مخاطرهبهرامصدومجانمیتوانددرماندرتاخیرکهچرااستالزماقداماتانجامجهتدرمانیمراکزبهمراجعهاست،

است.فعالایوانوشهردرهچرداول،مهران،دهلران،شامل،ایالمشهرستان5درقانونیپزشکیادارهحاضرحالدرداد:ادامهعلیزادهمهاجر

قانونیکلرمدی انداپزشکی راه با داشت: بیان پاتولوزایالم، آزمایشگاه سالژی در اندا97ی راه با و شده بینیاز همجوار استانهای به نمونهها ارسال یزاز

میشود.بررسیاستاندرشناسیسمنمونههاینیزقانونیشناسیسمآزمایشگاه

970821پیام/انتهای

کناربسیج،یرخبپایگاهسیما/وصداایرنا،خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۵۵-۹۹/۰۷/۲۹(بویراحمدوکهگیلویهدردرمانیسقطبرایمراجعهافزایش

گفت:رمدی بویراحمد و کهگیلویه قانونی پزشکی در50کل درمانی سقط مجوز صدور مدت6گواهی با مقایسه در که شد صادر استان قانونی پزشکی کل اداره در امسال نخست ماهه
است.یافتهافزایشدرصد17.7گذشتهسالمشابه

خب گزارش دررگزاربه داشت: اظهار امینی بویراحمد؛کامروز و کهگیلویه استان از برنا امسال6ی نخست شده73ماهه تشکیل استان در درمانی سقط پرونده

است.

کند.میایجادهاآنبرایجدیمخاطراتشیوهاینکهاستدرحالیاینکنندمیجنینسقطبهاقدامغیرقانونیراهازهابرخیروزهااینافزود:وی

کنند.میکاراینبهاقدامقانونیپزشکیتشخیصبرخالفافراداینکرد:بیانامینی

میرمدی جنین سقط به اقدام استان در غیرقانونی راه از که افراد از دسته این برای حلی راه جدی طور به داشت: ابراز بویراحمد و قانونیکهگیلویه پزشکی کل

یم.رنداکنند،

گذشته سال کرد: تاکید مدا71وی بررسی با پرونده سالرمورد با مقایسه در که شد استان در طبی سقط مجوز صدور به منجر نیاز، مورد مستندات و ،97ک
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.داشتکاهشدرصد36

داد.اختصاصخودبهراکشورهفتمرتبه98سالدردرمانیسقطزمینهدراستاناینکرد:یحرتصبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی

به درمانی سقط متقاضیان موقع به مراجعه بر قانونیامینی مهمتپزشکی از یکی که کرد دررتاکید درمانی سقط مجوز صدور شروط قانونیین سنپزشکی

شود.انجاممعتبرگرافیهایوسوناساسبرهفتگی19یاماهگیچهارازقبلبایدقانوناساسبرکهاستیرباردا

)۱۴:۰۸-۹۹/۰۷/۲۹(استآلودگیخوابازناشیهمدانفوتیسوانحدرصد۶۰

گفت: همدان استان راه پلیس رییس ایرنا- از۶۰همدان- کمتر در و است آلودگی خواب و خستگی حالت در رانندگی از ناشی استان این فوتی سوانح گذشته۲۴درصد سانحه۲ساعت
است.دادهخرآلودگیخوابعلتبهفوتی

ع رضا سوازیزسرهنگ دستگاه یک داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در شنبه سه روز قهاوندری نزدیکی در بود تردد حال در همدان به اراک سمت از که سمند ی

شد.گونژوا

راننده آلودگی خواب علت به که ای جاده سانحه این در کرد: اضافه داد،روی بهخ و مجروح سرنشینان از تن سه و کرده فوت نقلیه وسیله این جوان راننده

شدند.منتقلدرمانیکزرم

وا در آلودگی خواب سهم داشت: اظهار همدان استان راه پلیس وسایلژرییس جاگونی سال مهرماه طی بهرنقلیه و است داشته رشدی به رو روند درصد۹۰ی

است.رسیده

ع جادههازیزسرهنگ بودن خلوت و تردد کاهش به توجه با داد: توضیح آلودگی خواب و خستگی حالت در رانندگی چرایی درباره کرونا،ی شیوع دنبال به

میرسند.مقصدبهسالمونشدهسانحهدچارآلودگیخوابوخستگیحالتدررانندگیصورتدرکهباورنداینبررانندگانبرخی

جان بر عالوه آنها اقدام این حالیکه در کرده رانندگی به اقدام باال سرعت با و راحت خیال با طرفه یک مسیرهای در ویژه به رانندگان قبیل این کرد: اضافه وی

اندازد.میخطربهنیزرانقلیهوسیلهسرنشیناندیگرجانخود

همدان استان راه پلیس دیگرییس سانحه در داشت: کیلومترراظهار در وانت دستگاه یک آلود خواب راننده با۱۰ی نفت انبار نزدیکی و تهران - همدان جاده

شد.بودخودروتعمیرحالدرکهنقلیهوسیلهاینرانندهگرمموجبوکردهبرخوردجادهحاشیهدرشدهکرپایلیرت

ع تزیزسرهنگ با برخورد از پس نیسان وانت چند هر داد: ادامه پاری واریلی جاده، حاشیه در شده درژک به سالم جان حادثه این از آن راننده اما شد گون

برد.

باشد.نداشتهجابجاییوکترحامکاننقلیهوسیلهکهمواقعیدرمگراستممنوعتعمیربرایجادهحاشیهدرنقلیهوسیلهکرپاداشت:اظهاروی

همدان استان راه پلیس پارییس برای که هایی محل به امکان حد تا را خود خودروی فنی، نقص بروز صورت در خواست رانندگان درراز نقلیه وسیله ک

کنند.کرپاخودروهاتردداصلیمسیرازیربیشتفاصلهباراخودخودرویاینصورتغیردرکنندهدایتشدهبینیپیشجادهها

ع فیزیزسرهنگ موانع دادن قرار کرد: تاکید عبوزی رانندگان دیگر به اخطار برای گوش سه تابلو نظیر حریکی و خودرو شدن خراب بر مبنی احتیاطری با کت

کند.یرگیوجلسانحهبروزازتواندنمیامااستتاکیدموردچندهر

آخ سویرطبق از شده ارائه گزارش قانونیین شامل۲۱۴همدانپزشکی و۱۶۵تن شهز۴۹مرد برون و درون رانندگی سوانح در ابتدایرن از استان این ی

باختند.جانامسالیوررشهپایانتافروردین

احمدبویروکهگیلویهدرمانیدرسقطایبراجعهمرایشافزبرنا:|خبرخبرادامهادامه

۲
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نیمه منبع، این به استناد امسالبا رانندگی۲۹نخست سوانح در شهنفر شه۱۴۰ی،ردرون برون سوانح در خاکی۲۳ی،رنفر مسیرهای تصادفات در نفر

دادند.دستازراخودجانجادههاسایردرنفر۲۲وروستاییو

کناریرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۸:۲۶-۹۹/۰۷/۲۹(نفر7921شدنمصدومباختند/جانآذربایجانشرقیدررانندگیحوادثدرنفر423

بود.نفر423استانقانونیپزشکیاداراتبهارجاعیامسالنخستنیمهدررانندگیحوادثازناشیمیروگرمتعدادگفت:آذربایجانشرقیاستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با امسالرگو اول نیمه در داشت: اظهار استان423یز در رانندگی تصادفات از ناشی حوادث علت به نفر

کشتهها تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این دادند دست از را خود جان شرقی حدود484آذربایجان بود کاهش13نفر درصد

است.داشته

است.یافتهکاهشدرصد38و6ترتیببهکدامرهکهبودندنزنفر63ومردنفر360مدتاینطیدررانندگیحوادثتلفاتمجموعازگفت:وی

بیشت افزود: بارصفاییفرد ترتیب به مدت این طی در رانندگی حوادث تلفات شه289ین برون جادههای در روستایی،رفوتی و درون94ی مسیرهای در نفر

خا17ی،رشه جادههای در مذکوررنفر مدت طی در همچنین است، شده گزارش راهها سایر و نامعلوم و استان از خا15ج نیز تعداد این از حرنفر از جادهرج یم

است.کردهفوتتصادفزمانازروز30ازبیشفاصلهبانیزنفر8وغیرترافیکی)موارد(

قانونیکلرمدی شهپزشکی در اینکه اعالم با امسالراستان ماه در78یور آمار این گفت: دادند، دست از را خود جان استان در رانندگی حوادث اثر بر نفر

است.داشتهکاهشدرصد5گذشتهسالمشابهمدتبامقایسه

در اینکه اعالم با همچنین ادارات6صفاییفرد به کننده مراجعه رانندگی حوادث مصدومان تعداد امسال اول قانونیماهه و7استانپزشکی نفر921هزار

تعداد این از که است و6بوده و15هزار هزار یک و مصدومانزنفر906نفرمرد تعداد که گذشته سال مشابه زمان مدت با مقایسه در آمار این بودند، ن

است.یافتهکاهشدرصد20حدودبودشدهگزارشنفر881هزارو9ترافیکیحوادث

درشه همچنین کرد: خاطرنشان وروی هزار یک نیز امسال ادارات575یور به و مصدوم رانندگی حوادث اثر در قانونینفر مقایسهپزشکی در که کردند مراجعه

میدهد.نشانکاهشدرصد16حدودبودهنفر881وهزاریککهگذشتهسالدرمشابهزمانمدتبا

سال طی در رانندگی تصادفات از ناشی تلفات کل تعداد کرد: خاطرنشان استان98صفاییفرد تعداد882در این از که بود وزنفر177نفر بوده705ن مرد نفر

هستند.مردنفر326وهزار12ونزآنانازنفر800وهزار4کهاستشدهگزارشنفر126وهزار17بربالغ98درسالنیزحوادثاینمصدوماناست.

استگیدلوآخوابازناشیهمدانفوتیسوانحصددر۶۰ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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آذرقلمیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

نفر7921شدنمصدومباختند/جانآذربایجانشرقیدرگیداننرحوادثدرنفر423س:فار|خبرخبرادامهادامه
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۱۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۸:۰۰-۹۹/۰۷/۳۰((یزد)رانندگیحوادثجانیتلفاتدرصدی32کاهشداد:خبریزداستانانتظامیفرمانده

)۰۸:۵۲-۹۹/۰۷/۳۰()ه(کرمانشامیآید!سراغتانخوابموقعکه"قاتلی"

شعله13ایسنا/کرمانشاه کنار سرما از فرار برای که همین شوند. می رحم بی قاتل این قربانی خواب در ها آدم بیشتر صدا... و سر بی و آرام خیلی و راحت خیلی ماه! شش در فقط قتل
بخا گرم سرهای دچار کم کم گذارند می هم روی را چشمانشان چیری دهد نمی اجازه عمیق خواب یک سنگینی اما شوند، می ضعف و بهزگیجه نهایت در که عمیقی خواب بفهمند، ی

میشود!تبدیلشانابدیخواب

۴

۱۳۹۹/۰۷/۳۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۰
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بخا همین از چیز کنارشرهمه که را هایی آدم و گیرد می جان ها شعله همین از خاموش قاتل شود. می شروع سوزند می قرمز و زرد که هایی شعله و ی

رساند.میقتلبهرااندرفتهخواببهآسوده

من گاز گرفت". را نفر چند جان خاموش "قاتل که تیتر این با خبرهایی نیستند کم رسد می راه از که زمستان و پاییز روزهای این حاالوهرساله کربن کسید

گیرد.میاوجآنقربانیانتعدادسرمافصلشروعبانیزایراندروداردجهانسراسردریربسیاقربانیانهرساله

تاکنون من13امسال گاز با مسمومیت اثر بر را خود جان و شده خاموش قاتل این قربانی کرمانشاه در استونفر حالی در این و اند داده دست از کربن کسید

انگا سهل یک قربانی ها آدم این همه که آنجاست هم ماجرا تر تلخ قسمت نشده. شروع سرما فصل هنوز انگارکه سهل اند، شده ساده وسایلری نصب در ی

گرمایشی.وگازسوز

مدی خانی سلیم قانونیکلردکتر باختنپزشکی جان به اشاره با ایسنا با گو و گفت در کرمانشاه من13استان گاز با مسمومیت اثر بر استانونفر در کربن کسید

بسیا فوت شاهد بسیار هشدارهای رغم علی ساله هر متاسفانه گوید: می امسال ابتدای ماهه شش منردر گاز استنشاق اثر در افراد مسمومیتوی و کسیدکربن

هستیم.گازاینبا

من گاز گوید: می دشواواو کار آن تشخیص واقعا و است بو بی و رنگ بی گاز یک کربن اینرکسید وجود توان می افراد در عالئم برخی روی از تنها و است ی

داد.تشخیصرامحیطدرگاز

س ضعف، سردرد، قراروی بی منرگیجه، گاز با مسمومیت عالئم جمله از را ... و دید کاهش استفراق، تهوع، باوی، افراد گوید: می و کند می عنوان کربن کسید

برسانند.آزادهوایوبازفضایبهراخودوشدهمسمومیتدچارکهبدانندبایدعالئماینتشخیص

و شود نمی مسمومیت عالئم متوجه فرد خواب در که چرا دهند، می دست از را خود جان خواب در همگی خاموش قاتل این قربانیان متاسفانه گوید: می او

دهد.میدستازراخودجانساعتچندازپسنهایتدروشدهسنگینرفتهرفتهاوخواب

من گاز با مسمومیت از نجات راه تنها گرمایشیوخانی وسایل از افراد اگر گوید: می و داند می استاندارد سوز گاز و گرمایشی وسایل از استفاده را کربن کسید

بود.نخواهیماینچنینیتلخاتفاقاتشاهدقطعاکنند،نصبدرستشیوهبهراآنوکردهاستفادهاستاندارد

و درست شیوه به حتما و کرده استفاده استاندارد وسایل از باید افراد گوید: می گرمایشی وسایل از استفاده افزایش و سرمایه فصل شروع به اشاره با خانی

نباشیم.امسالزمستانوپاییزدرکربنکسیدومنگازقربانیانآمارافزایششاهدتاکنندنصبراوسایلایناستاندارد

بسیا باختن جان و تلخ حوادث به اشاره با هم کرمانشاه اتشنشانی مدیرعامل رضایی غالمرضا منرآتشپاد گاز با مسمومیت اثر بر افراد گفت:وی کسیدکربن

م آن تلخ نمونه یک که بودیم شاهد زمینه این در را تلخی پسرحوادث و پدر مسافرگ زدنری چادر با و بودند آمده کرمانشاه به امسال فروردین که بود ی

پا مردر متوجه کسی هم روز چند تا و بودند رفته ابدی خواب به دو هر بعد ساعت چند و برده چادر داخل را نیک پیک سرما، از فرار برای "شبدیز" آنهارک گ

بود.نشده

خواب در که چرا دهند، می دست از را خود جان خواب در قربانیان تمام متاسفانه و کند می تلخ را ما همه کام که است بسیار اینچنینی حوادث گوید: می او

روند.میخواببههمیشهبرایگازاستنشاقساعتچندازبعدوشوندنمیمسمومیتعالئممتوجه

شود.میختمسادهیرانگاسهلیکبهچیزهمهمتاسفانهوکنیممیبررسیرامسمومیتعلتکهاستزمانیماجراتلخقسمتگوید:میرضایی

تلخ اتفاقات شاهد کنند، نصب درست ای شیوه به را آنها و کنند استفاده استاندارد گرمایشی وسایل از مردم اگر است: معتقد پیشکسوت آتشنشان این

شد.نخواهدخاموشقاتلاینقربانیکسیوبودنخواهیماینچنینی

خ کنار در گوید: می بودنررضایی باز از حتما گرمایشی وسیله نصب از قبل باید افراد و دارد اهمیت بسیار هم آن درست نصب گرمایشی، استاندارد وسیله ید

کنند.حاصلاطمیناندودکشمسیر

مانشاه)(کرمیآید!اغتانسرخوابموقعکه"قاتلی"ایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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باید سقف از دودکش ارتفاع میدهد: ادامه کالهک(1.5وی از باید حتما و بوده نهایتاHمتر گاز شلنگ طول باید همچنین شود، استفاده مانند سانتیمتر60)

مت چهار تا سه شلنگ برخی هستیم شاهد متاسفانه خرباشد. کوچکتریداری صورت در و کنند می نشستری خطر قطعا مسیر این طول در شلنگ به آسیب ین

دارد.وجودآنبعدیخطراتوگاز

حداقل باید گرمایشی وسیله میگوید: های30او لوله از نباید عنوان هیچ به و شود استفاده آن برای استاندارد لوله از حتما و داشته فاصله دیوار از سانتیمتر

فن انعطاف یارقابل خرطومی بخاآی لوله عنوان به منرکاردئونی گاز و بوده پذیر آسیب ها لوله این که چرا شود، استفاده نشتوی آنها از راحتی به کربن کسید

کند.می

بخا نصب هنگام باید افراد گوید: می کهررضای باشند داشته دقت گرمایشی وسیله بودن روش هنگام و کرده استفاده تجربه و مهارت دارای افراد از حتما ی

شود.میجرخادودکشازوشدهلولهواردتولیدیگازکهاستمشخصاینصورتدرباشد،داغآنخروجیلوله

پیامانتهای

)۰۹:۰۹-۹۹/۰۷/۳۰()ه(کرمانشاکربنکسیدومنگازبامسمومیتاثربرنفر13باختنجان

.کرداشارهامسالابتدایماههششدراستاندرکربنکسیدومنگازبامسمومیتاثربرنفر13باختنجانبهکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی خانی سلیم ؛ کرمانشاه از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش قانونیکلربه باختنپزشکی جان به اشاره با کرمانشاه اثر13استان بر نفر

من گاز با بسیاومسمومیت فوت شاهد بسیار هشدارهای رغم علی ساله هر متاسفانه : گفت امسال ابتدای ماهه شش در استان در کربن اثررکسید در افراد ی

هستیم.گازاینبامسمومیتوکسیدکربنومنگازاستنشاق

من گاز : گفت دشواواو کار آن تشخیص واقعا و است بو بی و رنگ بی گاز یک کربن گازرکسید این وجود میتوان افراد در عالئم برخی روی از تنها و است ی

داد.تشخیصرامحیطدر

س ضعف، سردرد، قراراو بی منرگیجه، گاز با مسمومیت عالئم جمله از را ... و دید کاهش استفراق، تهوع، تشخیصوی، با افراد افزود: و کرد عنوان کربن کسید

برسانند.آزادهوایوبازفضایبهراخودوشدندمسمومیتدچارکهبدانندبایدعالئماین

و نمیشود مسمومیت عالئم متوجه فرد خواب در که چرا میدهند، دست از را خود جان خواب در همگی خاموش قاتل این قربانیان متاسفانه افزود: خانی

میدهد.دستازراخودجانساعتچندازپسنهایتدروشدهسنگینرفتهرفتهاوخواب

من گاز با مسمومیت از نجات راه تنها گرمایشیوخانی وسایل از افراد اگر داد: ادامه و دانست استاندارد سوز گاز و گرمایشی وسایل از استفاده را کربن کسید

بود.نخواهیماینچنینیتلخاتفاقاتشاهدقطعاکنند،نصبدرستشیوهبهراآنکنندمیاستفادهاستاندارد

استاندارد و درست شیوه به حتما و کرده استفاده استاندارد وسایل از باید افراد گفت: گرمایشی وسایل از استفاده افزایش و سرما فصل شروع به اشاره با او

.نباشیمامسالزمستانوپاییزدرکربنکسیدومنگازقربانیانآمارافزایششاهدتاکنندنصبراوسایلاین

دپیام/انتهای
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)۰۹:۱۵-۹۹/۰۷/۳۰(مازندراندرایجادهتلفاتدرصدی۱۷کاهشکرد؛اعالممازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

است.داشتهکاهشدرصد۱۷قبلسالماهششبهنسبتمیزاناینگفت:استاندرایجادهتصافداتبراثرنفر۲۹۳فوتبهاشارهبامازندرانقانونیپزشکیکلرمدیی-رسا

خب گزارش تعدادرگزاربه امسال ماهه شش در داشت: اظهار عباسی علی مهر، شامل۲۹۳ی مابقی۲۴۳نفر و کهزمرد باختند جان رانندگی تصادفات اثر بر ن

داشت.کاهشدرصد۱۷قبلسالمشابهمدتبهنسبترقماین

محورها کلیه در اینکه بیان با شه(عباسی برون شهرمحور برون تصری، بودیم، آمار کاهش شاهد روستایی) راه شهری، برون جادههای کرد: راهریح و ی

رسید.ثبتبهآندرتصادفازناشیفوتی۸۹بایرشهدرونمحورومورد۲۰۴باروستایی

بیشت داد: ادامه ساروی شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین با۴۷ی آمل با۴۵، بابل بیشت۳۵و گلرمورد شهرستان و باوین مورد۳گاه

است.شدهگزارشرانندگیتصادفاتازناشیفوتیینرکمت

کل قانونیمدیر صرفپزشکی اینکه به اشاره با مراکزمازندران به که مصدومینی آمار قانونیًا اظهارپزشکی است شده ثبت سازمان این در میشود ارجاع

امسال، ماه شش در و۶داشت: به۴۸۵هزار رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت رقم این که کردند درصد۲۸مراجعه

داشت.کاهش

سا فرهنگ امر در میتوانند استان اجرایی دستگاههای شد: یادآور استان اجرایی مقام آمارهایزاین از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی پیشگیرانهزیربا ی

باشند.مؤثررانندگیحوادثدرمصدومینوکشتههاآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایو

ینرتامنوینرتخطرناکبا/مازندرانهایجادهدرتصادفاتجانباختگانچشمگیرکاهشکرد؛اعالممازندرانقانونیپزشکی
)۰۹:۱۹-۹۹/۰۷/۳۰(شویدآشنااستانشهرهای

تعداد امسال ماهه شش در : گفت استان قانونی پزشکی کل (293مدیر مابقی243نفر و قبلزمرد سال مشابه مدت به نسبت رقم این که باختند جان رانندگی تصادفات اثر بر 17ن)
داشت.کاهشدرصد

شه برون محور ) محورها کلیه در اینکه بیان با عباسی علی دکتر خبر: شهرعبارت-گروه برون ، ،تصری بودیم آمار کاهش شاهد ( روستایی راه ، :ری کرد یح

رسید.ثبتبهآندرتصادفازناشیفوتی89بایرشهدرونمحورومورد204باروستاییراهویرشهبرونهایجاده

شهرهاینرکمتوینربیشت

بیشت گزارش، این اساس ساربر های شهرستان به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین با47ی آمل با45، بابل بیشت35و گلرمورد شهرستان و گاهوین

است.شدهگزارشرانندگیتصادفاتازناشیفوتیینرکمتمورد3با

رانندگیتصادفاتمصدومیندرصدی28کاهش

کل قانونیمدیر مراکزپزشکی به که مصدومینی آمار صرفا اینکه به اشاره با قانونیمازندران اظهارپزشکی است شده ثبت سازمان این در شود می ارجاع

امسال، ماه شش در و6داشت: به485هزار رانندگی حوادث مصدوم قانونینفر قبلپزشکی سال مشابه مدت به نسبت رقم این که کردند درصد28مراجعه

داشت.کاهش
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سا فرهنگ امر در توانند می استان اجرایی های :دستگاه شد یادآور استان اجرایی مقام آمارهایزاین از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی پیشگیرانهزیربا ی

باشند.موثررانندگیحوادثدرمصدومینوهاکشتهآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایو

)۰۹:۳۱-۹۹/۰۷/۳۰(مازندرانرانندگیحوادثدرنفر293گرمعناوینینرتپربینندهعناوینینرآخزندهاخبار

باختند.جانمازندراندررانندگیتصادفاتعلتبهامسالیوررشهپایانتافروردینابتدایازنفر293

مدی عباسی علی دکتر نیوز، شمال گزارش قانونیکلربه گفت:پزشکی شه293مازندران پایان تا فروردین ابتدای از جانرنفر رانندگی تصادفات در امسال یور

داشت.کاهشدرصد17پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهباختند

شه برون جادههای همه در اینکه بیان با شهراو برون شهری، برون جادههای افزود: بودیم، آمار کاهش شاهد روستایی راه باری، روستایی راه و مورد204ی

رسید.ثبتبهآندرتصادفازناشیفوتی89بایرشهدرونمحورو

بیشت گفت: عباسی ساردکتر شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین با47ی آمل با45، بابل بیشت35و گلرمورد شهرستان و باوین 3گاه

است.شدهگزارشرانندگیتصادفاتازناشیفوتیینرکمتمورد

مراکز به که مصدومینی آمار صرفا اینکه به اشاره با قانونیاو داد:پزشکی ادامه است، شده ثبت سازمان این در میشود و6ارجاع حادثه485هزار زخمی

داشت.کاهشدرصد28پارسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبهیوررشهپایانتافروردینابتدایازرانندگی

کل قانونیمدیر ساپزشکی فرهنگ امر در میتوانند استان اجرایی دستگاههای افزود: آمارهایزمازندران از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی یزیربا

باشند.موثررانندگیحوادثدرزخمیهایوکشتههاآمارکاهشراستایدرمردمعمومیگاهیآارتقایوپیشگیرانه

آ…استانهایشهرینترامنوینترکخطرنابا/انمازندرهایجادهدرتصادفاتجانباختگانچشمگیرکاهشت:عبار|خبرخبرادامهادامه
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