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ستادیاخبار

)۱۲:۱۱-۹۹/۰۸/۲۰(سالنخستنیمهرانندگیتصادفاتدرنفرهزار8حدودشدنکشته

است.یافتهکاهشدرصد15.7گذشته،سالمشابهمدتبامقایسهدرکهباختندجانسالنخستنیمهدررانندگیسوانحدرنفرهزارهشتحدودکنا:رحوادث

گزارش جاربه سال نخست نیمه در ، ورکنا هزار هفت قبل891ی سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر

است.یافتهکاهشدرصد15.7نفر،357وهزار9تلفاتآماربا

مذکور مدت در تصادفات تلفات کل و6از و446هزار هزار یک و مرد بازنفر445نفر تهران استانهای مدت این در بودند، با597ن فارس خراسان585، و

داشتهاند.راتلفاتآمارینرکمتفوتی114بایربختیاومحالچهارو93بابویراحمدوکهگیلویه،51باایالماستانهایوینربیشتفوتی517بارضوی

و هزار پنج تصادفات تلفات کل از همچنین امسال نخست نیمه برونشه242در محورهای در ورنفر هزار دو درونشه75ی، مسیرهای در نفر533ی،رنفر

باختهاند.جانرانندگیحوادثپیدرمسیرهاسایردرنیزنفر32دادهاند،دستازراخودجاناختصاصیراههایدرنفر9وروستاییمسیرهایدر

مراکز به که امسال نخست نیمه در رانندگی حوادث مصدومان قانونیتعداد کردهاند،پزشکی و146مراجعه تعداد610هزار این از که است شده اعالم 109نفر

بودند.نزنفر624وهزار36ومردنفر986وهزار

است.شدهکمتردرصد25.1قبلسالمشابهمدتبهنسبتامسالاولنیمهدررانندگیحوادثمصدومینآمار

یوررشهتصادفاتدرنفر1500ازبیشگرم

شه وردر هزار یک نیز امسال ماه قبل560یور سال مشابه مدت با مقایسه در که دادند دست از را خود جان رانندگی حوادث در یافته13.2نفر کاهش درصد

و هزار یک ماه این تصادفات تلفات کل از و261است؛ مرد شهزنفر299نفر مصدومان تعداد بودند، کاهشرن با نیز امسال به19.6یور و29درصدی هزار

است.رسیدهنفر234

ایرانیانعصرروزنامهدیگر:منابع

)۱۶:۲۸-۹۹/۰۸/۲۰(هاجادهدرگرمنزولیشیباست؛کاهشبهروایراندرایجادهتصادفاتتلفاتآمار

سال مشابه مدت درمقایسهبا آمار این نسبی کاهش نشاندهنده هم گذشته ماههای در رانندگی حوادث قربانیان به مربوط در1398آمار فوت به منجر تصادفات اساس، این بر است.
بود.کمتردرصد41گذشته،سالنوروزباقیاسدر،1399نوروز

آما دادههای ،« خودرو اخبار » گزارش سازمانربه همچنین و ناجا راهور پلیس ازسوی منظم بهصورت که فوت منجربه جادهای تصادفات پزشکیی

جاقانونی سال نیمهنخست در کشور در جادهای تلفات میزان افت نشاندهنده میشود، منتشر نوروزرکشور همچنین و به1399ی باتوجه همه، این با است.

اجبا برونشهرخانهنشینی سفرهای راه برسر مختلف محدودیتهای اعمال و امسال نوروز در کلیری قاعده بر استثنایی میتوان را تلفات آمار کاهش این ی،
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آما دادههای اینهمه، با گرفت. نظر دیگردر مری میدهد نشان که دارد وجود نیز پیشری دهه دو یا یک با درمقایسه کشور، جادههای در ایرانیها گومیر

است.بودهنزولی

سازمان اعالم اساس جاپزشکیقانونیبر سال نیمهنخست در و7یرکشور، است891هزار حالی در این دادهاند. دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر

سال مشابه مدت با مقایسه در اینرقم تلفات1398که آمار و9که حدود357هزار بود، ششماهه15.7نفر در تفکیکی، صورت به است. یافته کاهش درصد

با تهران استان امسال با597نخست فارس با585مورد، رضوی خراسان و بیشت517مورد فوتی، بارمورد ایالم استانهای و بویراحمد51ین و کهگیلویه مورد،

چهارمحالوبختیا93با و بارمورد کمت144ی فوتی، مدت،رمورد این در تلفات مجموع از که است حالی در این داشتهاند. را تلفات آمار و6ین نفر446هزار

بودهاند.نزنفر445وهزارومرد

تصادفات، تلفات کل از همچنین امسال، نیمهنخست و5در برونشه242هزار محورهای در و2ی،رنفر درونشه75هزار مسیرهای در نفر533ی،رنفر

و روستایی مسیرهای دادهاند.9در دست از را خود جان اختصاصی راههای در د32نفر مسیرها سایر در نیز تعدادرنفر باختند. جان رانندگی حوادث پی

مراکز به که امسال نخست ششماهه رانندگی حوادث قانونیمصدومان کردهاند،پزشکی و146مراجعه تعداد،610هزار این از که است شده اعالم 109نفر

و و986هزار مرد و36نفر قبلزنفر624هزار سال مشابه مدت نسبتبه نیز امسال اول نیمه در رانندگی حوادث مصدومین آمار بودهاند. کمتر25.1ن درصد

است.شده

تصادفاتقربانیانآمارکاهشاصلیعاملکرونا؛

سال مشابه مدت درمقایسهبا آمار این نسبی کاهش نشاندهنده هم گذشته ماههای در رانندگی حوادث قربانیان به مربوط آمار که است حالی در 1398این

بود.کمتردرصد41گذشته،سالنوروزباقیاسدر،1399نوروزدرفوتبهمنجرتصادفاتاساس،اینبراست.

قانونیدادههای فاصلهپزشکی در میدهند نشان زمینه این کلی15تا1398اسفند25در طور به امسال، از534فروردین را خود جان رانندگی حوادث در نفر

است.بوده1390دههکلدررانندگیحوادثفوتیهایآمارینرکمتآمار،اینکهحالیدردادهاند،دست

بیشت امسال، نوروز در میدهند نشان تفکیکی روزهایرآمار در تلفات با29و27ین کمت44اسفند و رقمرفوتی با آن ماه16ین فروردین چهارم روز در فوتی

با تهران استانهای همچنین است. شده با59گزارش فارس فوت، به منجر با44مورد کرمان و بیشت39مورد بارمورد، ایالم استانهای و با2ین قم مورد،

ازآنسو،اند.داشتهرایزنوروحوادثتلفاتآمارینرکمتفوتی،مورد5بایزدومورد4

کاهش با نیز فروردینماه بهطو33در بودیم، مواجه تصادفات تلفات ماهردرصدی این در با832یکه مقایسه در میزان این که باختند جان تصادفات در نفر

میدهد.نشانراکاهشدرصد33حدودفوتی)،مورد1242(1398سالمشابهمدت

آما دادههای این چندانرالبته آنها به استناد بنابراین بودهاند، کلی قاعده بر استثنایی چراکه گرفت، نظر در آمار علم در پرت» «دادههای مثابه به میتوان را ی

اجبا خانهنشینی نیز موضوع این دلیل نیست. بیمارصحیح شیوع ناشیاز کوویدری چشمگی19ی شکل به امسال نوروز در سفرها تعداد کردهر، پیدا کاهش ی

بن قیمت افزایش این، بر عالوه و بسیازبود تعطیلی تفرین، مراکز از بینشهری سفرهای کاهش در نیز دست این از مواردی و اقامتی و درنتیجهریحی و ی

بودهاند.دخیلگرمبهمنجرتصادفاتآمارکاهش

تصادفاتفوتیهایآماردرازمدتکاهش

است.بودهنزولینیزطوالنیمدتتریکبازهدرجادهای،حوادثدرکشتهشدگانآمارمیدهدنشانکهاستدستدرشواهدیهمه،اینبا

سال «در گفت: جادهای حوادث آمار اعالم با پیش چندی ناجا، راهور پلیسراه هر1385جانشین ازای نفر،100به سال40هزار در و تصادفات در ،1398کشته

داشتیم.»کشته19جمعیت،نفرهزار100هرازایبه

بپذی را این باید و داشته پیشرفت ما ترافیک «وضعیت داد: ادامه شرافتی ایوب فاصلهرسرهنگ مطلوب شرایط با شاید البته است. شده بهتر روزبهروز که یم
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سال با اما باشیم، بسیا1374داشته مشکالت که میآورم یاد به میکنیم مقایسه درحالحاضررکه اما میرسید، محل به دیر اورژانس زمان آن در داشتیم. ی

میشود.»درمحلحاضرپلیساززودترگاهیحتیوبهموقعاورژانس

)۱۷:۴۵-۹۹/۰۸/۲۰(کنیم؟یرپیشگیداروییمسمومیتبروزازچگونه

م به مربوط ارقام و آمار ارائه ضمن دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه رئیس کشور،رپارسینه: در دارو با مسمومیت از ناشی گهای
کرد.یحرتشنیزرامسمومیتهااینازیرپیشگیچگونگی

خطرناکت از یکی داروها اینکه بیان با منش، به مناریسنا در مسمومیتزا عوامل تازین در داروها مصرف دارو، مصرف میزان به توجه عدم گفت: هستند، یکیرل

شوند.منجرداروییمسمومیتهایبهمیتوانندهمگیداروها،خودسرانهمصرفوآلودگیخوابباهمراهو

از برخی باالی مقادیر که بدانیم همچنین و کنیم اجتناب داروها، خودسرانه مصرف از باید بنابراین کرد: تاکید کشوروی در دارویی مسمومیت باالی شیوع

خصوص فرد برای میتوانند خطر، کم ظاهر به شایعتداروهای که کرد توجه باید حال عین در باشند. کشنده مسن افراد و کودکان مسمومیترًا بروز علت ین

به کننده مراجعه مسمومین آمار اساس بر دارویی مسمومیتهای باالی شیوع نیز ما کشور در است. درمانی مقادیر از بیش داروها مصرف جهان، در

بسیا پزشکی، گروه تبحر دلیل به که است درحالی این است. شده تایید کشور وربیمارستانهای میشود درمان بیمارستان به مراجعه با مسمومیتها این از ی

م خطر از مسموم مسمومیترفرد اثر در مسموم فرد کلیه و کبد است ممکن گاهی که است نکته این در دارویی مسمومیت اهمیت اما میشود، داده نجات گ

شود.مواجهمشکلباعمرآخرتافردزندگیکیفیتوشوددائمیصدمهدچار

م موارد طیرافزایش دارویی مسمومیت از ناشی سازمان8گ سوی از شده منتشر آمار به توجه با داد: ادامه منش اخیربه قانونیسال کشورپزشکی

م مردرخصوص موارد تعداد رفته رفته اخیر سال هشت طی که شاهدیم داروها، با مسمومیت از ناشی میر و حالرگ در دارویی مسمومیتهای از ناشی گ

سازمان اعالم اساس بر است. بوده قانونیافزایش دارویپزشکی یک که متادون متاسفانه تجویزُمکشور، مخدر مواد به اعتیاد درمان در و است مخدر َسکن

مصرف یا و درمانی حد از بیش مصرف یا و پزشک تجویز بدون مصرف نتیجه در و شده قاچاق دارند، آن مصرف به معتاد افراد که اقبالی دلیل به میشود،

است.بوده1399سالنخستماهپنجدرنفر730و1398سالدرنفر1601گرمومسمومیتدلیلتنهاییبهکودکان،توسطآنشربتاتفاقی

کنت برای و شده محسوب مخدر مسکن داروهای جزو نیز ترامادول افزود: سوءمصرفروی مورد هم دارو این متاسفانه که میشود استفاده شدید دردهای ل

سازمان آمار اساس بر و میگیرد قانونیقرار مپزشک به منجر ترامادول، سال269گرسوءمصرف در سال89و1398نفر اول ماه پنج در است.1399نفر شده

است.بوده1399سالاولماهپنجدرنفر243گرمو1398سالدرنفر506گرمعلتداروهابقیهبامسمومیت

با مسمومیت از اعم دارویی، مسمومیتهای کلی طور به گفت: دارو و غذا سازمان سالمت فرآوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه رئیس

م به منجر گذشته، سال در درمانی، دستههای دیگر از داروها بقیه و ترامادول جا2376گرمتادون، سال نخست ماه پنج در و شده مرنفر به منجر 1062گری،

م است. شده مرنفر از بعد ما، کشور در دارویی مسمومیت از ناشی داشتنرگ اختیار در با و مواد مصرف سوء و مسمومیت از ناشی کل31تا28گ از درصد

دارد.قراردومرتبهدرحوزهایندرمیروگرمموارد

پیشگی دارویی مسمومیت بروز از چقدررچگونه هر اینکه بیان با منش کنیم؟به بیشآی مقادیر در خصوصا داروها ناخواسته عوارض به نسبت جامعه گاهی

م کاهش شاهد یابد، افزایش درمانی حد دارو،راز با مسمومیت حوزه در پیشگیرانه اقدامات دیگر از گفت: بود، خواهیم دارویی مسمومیت از ناشی میر و گ

مراجعه هنگام در حال عین در است. روان و اعصاب مشکالت به مبتال بیماران و سالمندان داروی مصرف بر دقیق نظارت و داروها به کودکان دسترسی حذف
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بب نام را خود مصرفی داروهای باید داروساز یا و پزشک باعثربه موضوع این کند. جدید داروهای تجویز به اقدام مصرفی، داروهای از اطالع با پزشک تا یم

شود.یرگیوجلداروییمسمومیتبروزازونشودبیشتردرمانیحدازبیماریافتیرددارویمقدارمیشود،

بیمارستانهامسمومیتبخشبهمراجعهعلتاولینداروییمسمومیت

سال در کشور بیمارستانهای مسمومیتهای بخش به مراجعه علت اولین اینکه بیان با شیوع1397وی با اثر60تا40، بر مختلف شهرهای در درصدی

سال در همچنین گفت: است، بوده دارویی کشور1398مسمومیت سطح در مسمومیت مرجع بیمارستانهای در دارویی مسمومیت به مربوط مراجعات تعداد

است.بودهنفرهزار64706بربالغ

صدردرتهرانلقمانبیمارستاناند/داشتهراداروییمسمومیتزمینهدرمراجعهآمارینربیشتکهشهرهایی

گیالن، مازندران، شهرهای بیمارستانهای در اساس این بر کرد: اظهار است، متفاوت ایران شهرهای در دارویی مسمومیت شیوع اینکه بیان با منش به

باالت درصد دارویی، مسمومیتهای مراجعات اسفراین و بینرگلستان و است داده اختصاص خود به مسمومیتها دیگر به نسبت را از77تا50ی درصد

بیشت که است حالی در این میدهند. اختصاص خود به را مسمومیت مراجعات حکیمرکل لقمان بیمارستانهای در دارویی مسمومیتهای مراجعه تعداد ین

بازکه است، تهران شهیدبهشتی دانشگاه نظر بین6940یر ترتیب به غربی، آذربایجان مازندران، گیالن، مشهد، سپس و دارویی مسمومیت تا5334مراجعه

است.بوده1398سالدرداروییمسمومیتمراجعه4139

تنها80 گرچه کرد: تاکید استوی تعمدی دارویی مسمومیتهای علت48درصد گذشته، سال در بیمارستانها به شده مراجعه مسمومیتهای کل از درصد

به نزدیک دارویی مسمومیتهای مورد در اما دارد، مسمومیتهای80تعمدی که است حالی در این میافتد. اتفاق خودکشی هدف با و تعمدی موارد از درصد

میدهد.خروالدیناشتباهیاوکودککنجکاویاثردرواتفاقیصورتبهاغلبودرصدچهارازکمترشیوعباکودکاندردارویی

راس در گفت: میشوند، مسمومیت به منجر بیشتر که داروهایی درباره منش میشوندبه مسمومیت به منجر که داروهایی راس در روان و اعصاب داروهای

بز در میشوند، مسمومیت بروز به منجر اغلب که بیمارداروهایی در موثر داروهای ورگساالن افسردگی ضد آرامبخش، داروهای خصوصا روان و اعصاب یهای

به نزدیک دار عهده مخدر، غیر مسکنهای سپس و جنون مخدر70ضد غیر مسکنهای با مسمومیت کودکان در هستند. دارویی مسمومیت موارد از درصد

است.شایعترگساالنربزبهنسبتاستامینوفنمانند

پیشگی برای راهکار پیشگیرچند باالی اهمیت به توجه با کلی طور به اینکه بیان با منش داروییبه مسمومیت از طری از مسمومیت، از روشهاییری یق

پیشگی دارویی مسمومیتهای بروز از رفتارمیتوان تعادل که بیمارانی یا و افسرده بیمار داروهای است بهتر اساس این بر گفت: کرد، افرادیری یا و ندارند ی

در همچنین شود. انجام افراد این مصرفی داروی میزان خصوص در دقیقی مراقبت و گیرد قرار شان دسترس از دور دارند، خودکشی به اقدام سابقه که

ظاه تشابه است. خطرناک البته و شایع بسیار دارویی مسمومیت کمرسالمندان یا سوادی بی داروها، نام از اطالع عدم فراموشی، به ابتال داروها، شکل ی

مند دارو مصرفی مقادیر نبودن خوانا یا و تکرارسوادی صورت به یا اشتباه به را خود داروی سالمندان تا شود منجر است ممکن دارویی جعبه روی مصرفرج ی

دارد.ویژهایاهمیتمسمومیتازیرپیشگیدرسالمندانباخانههمافراددیگردقیقنظارتبنابراینکنند؛

بهت اینکه بیان با پیشگیروی برای روش تکرارین دوز خوردن از جعبههایری داخل در قرصها دادن قرار یا و دارو مصرف دفعات کردن یادداشت دارو، ی

نگهدا آنها اولیه بندی بسته در داروها باید حال عین در گفت: است، داروخانهها در موجود شده بندی تقسیم مصرفرمخصوص صورت در تا شوند ی

دهد.قرارپزشکاناختیاردرراالزماطالعاتبتواندخانوادهاشتباهی،

بسیا باالی مقادیر مصرف که کرد توجه باید داد: ادامه منش باشد،ربه نداشته خاصی نشانه و عالمت ابتدا در است ممکن خودکشی، به اقدام در داروها از ی

خودسرانه مصرف مثال عنوان به شود. مسموم فرد در کلیه و کبد دائمی صدمات به منجر آینده در یا و شود وخیم ناگهانی طور به مسموم فرد وضعیت اما

حیاتی بسیار بیمارستان به مسموم فرد ارجاع بنابراین شد؛ خواهد کبدی صدمات به منجر درمانی، مقادیر از بیش تب و درد درمان جهت استامینوفن داروی

کنیم؟یپیشگیرداروییمسمومیتبروزازچگونهسینه:پار|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



از برخی در عمل این که چرا باشد. پزشک توصیه به آنکه مگر نمیشود توصیه دارویی مسمومیتهای در استفراغ ایجاد کلی طور به حال عین در است.

شد.خواهدبیماراوضاعوخامتسببداروییمسمومیتهای

هوشیا غیر مسموم فرد با برخورد در اینکه بیان با سالمت فرآوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه دارویررئیس بستههای کنارش در که ی

شماره با و برده بیمارستان به بیمار همراه دارویی بستههای باید فرد، این در استفراغ القاء عدم و خونسردی حفظ ضمن دارد، وجود شده 115و190خورده

هوشیا صورت در است بهتر دارو، با تعمدی مسمومیتهای در گفت: شود، گرفته آنهارتماس از یک هر تعداد و مصرفی داروهای یا دارو نام مسموم، فرد ی

دهید.اطالعدرمانیکادربهوبپرسیدویازرا

پیشگی پیشگیرنحوه برای کرد: تاکید منش کودکانبه در دارویی مسمومیت از کودکری خانه در اگر نیز کودکان در دارویی مسمومیت بروز از سالزی پنج یر

بیما هنگام در تا باشید مراقب همچنین شود. داده قرار قفل به مجهز و دسترس از دور باال، کمدهای در حتما داروها میکند، تکرارزندگی دوز کودک، وری ی

و اساس بر را استامینوفن داروی کودکان، در تب کاهش برای مثال عنوان به نشود. داده کودک به شده تجویز حد از بیشتر داروی بازیا و کودک سن و ن

کند.مسمومیتایجادمیتوانداستامینوفندرمانیحدازبیشمقادیربدهید.کودکبهداروسازوپزشکمشورت

نگهدا کودکان دسترس از دور را خانواده افراد مصرفی داروهای افزود: توسطروی دارو شدن خورده مانع تا کنید پرهیز دستی کیف در دارو دادن قرار از ید.

نخو کودکان چشم مقابل در را خود داروهای شود. بزرکودکان رفتار از کودکان که چرا بهرید، را داروها والدین چشم از دور است ممکن و میکنند تقلید گساالن

خصوص داروها نکنید. استفاده خوراکی یا و شکالت آبنبات، مثل کلماتی از و است دارو این که کنید تفهیم او به میدهید دارو خود کودک به اگر ببرند. ًادهان

دا نگه دور شان دسترس از را کودکان مخصوص طعم خوش بایدرداروهای کند. دارو مصرف به اقدام کودک شما، غفلت از استفاده با است ممکن چراکه ید؛

دارو بلعیدن یا و چشیدن به اقدام کودکان هستند، خود داروهای مصرف حال در فامیل سالمند افراد که زمانی است ممکن و کنجکاوند کودکان که کرد توجه

کنند.یرنگهداآنهادسترسازدورراخودمصرفیداروهایبخواهیدخانوادهسالمندافرادازکودک،درداروییمسمومیتازیرپیشگیبرایبنابراینکنند؛

ت درمان حال در خانواده در فردی اگر کرد: تاکید منش متادونربه شربت یا قرص مانند اعتیاد کننده درمان داروهای به کودکان دسترسی از است، اعتیاد ک

خودداجد مرًا کنید. بسیاری بزرگ حتی و کودکان از نگهداری دلیل به مخصوصرگساالن یخچال در متادون شربت بطی تعویض دلیل به بطرًا با دارو یری

سال طی در تنهایی به متادون داروی است. گرفته صورت آنها اتفاقی مصرف و خوراکی نوشیدنیها یا و دیگر به1398داروهای منجر مسمومیت به منجر

است.شدهکشورنفردر1601گرم

م به منجر کودکی در متادون با مسمومیت اگر گفت: همچنین سالمت فرآوردههای رسانی اطالع و منطقی مصرف و تجویز گروه علتررئیس تنها شود، گ

انگا سهل نگهدارآن عدم بود. خواهد کودک بستگان و والدین نگهداری و دارو جابجایی و کودک قفل به مجهز و مقاوم ظرفهای در متادون شربت آنری ی

بط مردر نتیجه در و کودکان توسط دارو مصرف به منجر ها، نوشیدنی یا و داروها دیگر قابلریهای خانوادهها توسط راحتی به البته که شد خواهد کودک گ

است.یرپیشگی

آنالینگررکانیوز،دی8آنالین،شفایرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۸:۱۶-۹۹/۰۸/۲۱(کیشروزآبان،بیست

روسای رسمی اجالس اولین در فوده" ایمن "مصطفی دکتر مهر، خبرنگار گزارش قانونیبه وپزشکی اطالعات تبادل افزود: تهران، در اسالمی کشورهای

کند.کمکاسالمیکشورهایمشکالتومسائلبهپاسخگوییدرتواندمییبات،رتج

تص اسالمی، کشورهای در مشکالت بروز به حوادث این زدن دامن و مترقبه غیر و جمعی دسته حوادث بروز به اشاره با سازمانروی رئیس از کرد: پزشکییح

آییم.فائقمشکالتاینبربتوانیمتادهدتشکیلقوییرکاگروههایکهخواهیممیاسالمیکشورهایقانونی

قانونیرئیس ماپزشکی و کرده منع را رفتارها قبیل این اسالم دین که دانیم می همه افزود: و کرد تاکید اسالم در آن منع و انسانها شکنجه به ادامه در مصر

کند.بررسیراموضوعاینکههستیمقوانینینیازمند

تص شود، اسالمی کشورهای بین در تفرقه بروز موجب که شویم مسائلی وارد نباید و هستیم مسلمان همه اینکه عنوان با فوده بینرایمن در تفرقه کرد: یح

شود.میاسالمیجوامعبرهااروپاییحاکمیتموجباسالمی،کشورهای

سازمان و شوند حوادث قبیل این قربانی مادران و زنان کودکان، که داد اجازه نباید کرد: تاکید قانونیوی ایفاءپزشکی زمینه این در مهمی نقش تواند می

کند.

قانونیرئیس جمهوپزشکی قضائیه قوه رئیس حمایت خواستار سازمانرمصر، از ایران اسالمی قانونیی سازمانپزشکی این افزود: و شد اسالمی کشورهای

باشد.موفقتواندنمیقضائیاهدافبدون
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استانیاخبار

)۱۰:۳۵-۹۹/۰۸/۲۰(کارحادثهقربانیهمدانیساله39گررکا

شد.ویگرمبهمنجرهمدانصنعتیگاهرکایکدرساله39گررکایکاحتیاطیبیگفت:همداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی ارتین -دوشنبهودکتر گذشته روز ظهر کرد: اظهار ایسنا، با کا19گو یک کارآبان- یک در شهرگر در واقع صنعتی همدانرگاه بوعلی صنعتی ک

دهد.میدستازراخودجانآهنسقوطواحتیاطیبیعلتبهکهاستبودهکاربهمشغول

بیما علت به سانحه بروز از پیش افراد برخی افزود: داد، کاهش توجهی قابل حد تا را کار حوادث میتوان ایمنی نکات رعایت با اینکه بیان با جملهروی از ی

میشود.مشخصورصدموضوعاینپزشکیمعایناتدرکهمیشوندکارسانحهدچارسپسباختهجانقلبیسکته

قانونیکلرمدی اکسیپزشکی کمبود و سوختگی سخت، جسم اصابت بلندی، از سقوط همدان مهمتژاستان از را عنوانرن کار حوادث از ناشی فوت عوامل ین

باختند.جانامسالماهههفتدرکارحوادثاثربرمرد24شد:یادآوروکرد

نیز گذشته سال ماهه هفت در کرد: خاطرنشان در21وی و گذشته12مرد سال آمار35ماهه این که دادند دست از را خود جان کار از ناشی سوانح اثر بر تن

است.بودهافزایشیامسالماهههفتدر

مط پایان در یکرکمالی همچنین کرد: وزح در261ن آمار این که شدند مصدوم و مجروح امسال ماهه هفت در کار حوادث علت به همدان استان در مرد

است.بودهمرد297ونزهشتگذشتهسالمشابهزمان

پیامانتهای

کنارگرنیوز،رکاآنالین،ایرانیرخبپایگاهایلنا/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۴۶-۹۹/۰۸/۲۰(یافتکاهشآذربایجانشرقیدردرمانیجنینسقطمجوزمتقاضیانآمار

مدیرتب - ایرنا - امسالریز اول نیمه در گفت: استان، در درمانی جنین سقط مجوز صدور متقاضیان آمار کاهش به اشاره با آذربایجانشرقی قانونی پزشکی مجوز۱۷۷کل اخذ جهت نفر
کردند.مراجعهقانونیپزشکیاداراتبهدرمانیسقط
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مراجعه به اشاره با گویی و گفت در شنبه سه روز فرد صفایی علی جا۱۷۷دکتر سال در درمانی سقط مجوز اخذ جهت کرد:رنفر اظهار برایی، تعداد این ۱۲۹از

است.داشتهافزایشدرصدچهاربود،شدهصادرسقطمجوزنفر۱۲۴برایکهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهشدهصادردرمانیسقطمجوزنفر

در افزود: ازرشهوی نیز امسال ماه به۳۳یور زمینه این در شده تشکیل مشابه۲۷پرونده مدت به نسبت آمار این که است شده صادر درمانی سقط مجوز نفر

است.یافتهافزایشدرصد۲۲گذشتهسالدر

گذشته سال در کرد: خاطرنشان ادارات۳۹۰صفایی به درمانی سقط مجوز اخذ برای قانونینفر برایپزشکی که کردند مراجعه سقط۲۷۷استان مجوز نفر

است.شدهصادر

است.درمانیسقطمجوزصدورشود،میارائهقضاییمرجعنامهبدونقانونیپزشکیسازماندرکهخدماتیجملهاز

سال مصوب درمانی جنین سقط قانون واحده ماده براساس درمانی سقط مجوز تصویب۱۳۸۴صدور به که آن اجرایی آییننامه و اسالمی شورای مجلس

است.موضوعاتاینبهکنندهرسیدگیخاصمرجعسازماناینواستقانونیپزشکیسازمانبرعهدهرسیده،قانونیپزشکیسازمان

مراکز به درمانی سقط متقاضیان از تعدادی ساله همه اساس همین قانونیبر مداپزشکی و شرایط بررسی ضمن که کنند می مراجعه کشور درردر پزشکی ک

شود.میصادرسقطمجوزآنانبرایهفته۱۹ازکمتریربارداسنوالزمشرایطداشتنصورت

کناری،رآذپیامیرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۵۲-۹۹/۰۸/۲۰(زنجاناستانمردمجانبااعتبارکمبودیزباگ/رمسویبهجادهایقیدار-ابهر

میشود.محسوبزنجاناستانجادهینربارتگرمابهر–قیدارمحوری،رجاسالماهه7درشدهمنتشرآمارهایاساسبر

این در خودرو تردد باالیی حجم روزانه که میشود محسوب زنجان استان تردد پر جادههای از یکی عنوان به ابهر به قیدار ارتباطی محور رسا; موج گزارش به

میشود.انجاممحور

م عنوان به همواره فنی نقایص و مشکالت وجود دلیل به ارتباطی راه بارتراین بسیارگ شدن داغدار موجب که میشود اعالم زنجان استان جاده ازرین ی

میشود.هموطنان

م عنوان به ابهر به خدابنده محور همچنان اما دارد زنجان در تصادفات تعداد کاهش از نشان امسال گذشته ماه هفت تصادفات بارترآمار استانرگ جاده ین

میشود.حرمطموضوعاینبرایمتعددیدالیلکهمیشودمحسوبزنجان

ابهر-قیدارجادهدرفوتیهاآمار*افزایش

مدی سوی از شده ارائه آمار اساس قانونیکلربر فوتیهاپزشکی آمار و بوده کاهش به رو تصادفات آمار زنجان استان محورهای اکثر در حالی در زنجان استان

یافتکاهشآذربایجانشرقیدرمانیدرجنینسقطمجوزمتقاضیانآمارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.یافتهافزایشخدابندهمواصالتیمحورهایدرآماراینامااستیافتهکاهشنیز

خدابنده محورهای در تصادفات فوتیهای میزان گذشته سال در ستاره مهرداد گفته به21به تعداد این امسال که بود افزایش30مورد و یافته افزایش نفر

میدهد.نشانرادرصدی42.86

تاثی امسال ماهه هفت تصادفات در را سیکلت موتور نقش ضروروی گفت: و دانست جادههایرگذار در تلفات کاهش برای جدید راهکارهای از است ی

شود.استفادهرانندگیوراهنماییقوانینبهتوجهواستان

قانونیکلرمدی شهرستانپزشکی که میشود محسوب زنجان استان در تصادفات دالیل دیگر از خوابآلودگی و بیمورد ترددهای داد: ادامه زنجان استان

دارد.یربیشتسهمزمینهایندرخدابنده

و انسانی خطای خدابنده جادههای در تصادفات عمده علت داشت: اظهار زنجان، استان راههای ایمنی کمیسیون جلسه در نیز خدابنده شهرستان فرماندار

است.مواصالتیراههایبودنغیراستاندارد

و هزار یک دارای خدابنده شهرستان اینکه بیان با بیگدلی نبود286ایوب داد: ادامه است، روستایی راه کیلومتر هزار یک میزان این از که است راه کیلومتر

است.شهرستاناینمحورهایدرتصادفاتافزایشدالیلینرمهمتازبیجاربهقیداروکردستانبهقیدارهمدان،بهقیدارمحورهایدرراهپلیس

ض بودن پایین به اشاره با شهرستانروی این خیز حادثه نقاط از یکی کرد: خاطرنشان محور، این در احمر هالل پایگاه نبود و بیجار به قیدار محور امنیتی یب

است.شدندوباندهحالدراستاندارتاکیدباکیلومتر5طولبهحصاربهقیدارمحوردر

کبودرآهنگ-قیدارراهارتقاییعرتس*ضرورت

سا شانه اتمام برضرورت مسئول تسزاین گفت: و کرد تاکید بیجار به قیدار محور هنوزری که است قیدار مردم خواستههای از کبودرآهنگ - قیدار راه ارتقای یع

است.نشدهمحققامراین

است، شده محور این تصادفات افزایش موجب خودروها باالی سرعت و بوده کاال قاچاق مسیر نیز کردستان به قیدار محور اینکه بیان با خدابنده فرماندار

شود.مستقرمحورایندربازرسیدائمیایستاستیرضروگفت:

بهرهبردا آماده به اشاره با بهرهبرداروی با قیدار شهر در سنگین خودروهای تردد کاهش گفت: قیدار، شهر کمربندی بودن کاهشری به منجر کمربندی این ی

میشود.یرشهدرونتصادفات

داشت: بیان مسئول ضرو65این که میکنند زندگی روستاها در خدابنده شهرستان جمعیت افرادردرصد این به رانندگی و راهنمایی قوانین و فرهنگ است ی

میشود.گزارربزمینهایندرآموزشیدورههایدلیلهمینبهوشوددادهآموزش

گفت در نیز زنجان استاندار عمرانی بومعاون خدابنده مواصالتی محورهای مشکالت حل برای کمیتهای است قرار داشت: اظهار رسا، موج خبرنگار با ورگو گزار

شود.گزارربمشکالترفعوموضوعبررسیبرایخدابندهشهرستاندرنیزکیرمشتجلسه

بهرهبردا با داشت: بیان سلطانی انجامرمهرداد کردستان به قیدار و ابهر به قیدار محورهای برای الزم تدابیر و شده حل مشکالت از بخشی قیدار کمربندی از ی

میشود.

گفت در نیز خدابنده مردم طولونماینده به ابهر – قیدار محور ارتقای داشت: اظهار رسا، موج خبرنگار با و60گو است شده مطالعه اصلی راه به کیلومتر

است.رسیدهاتمامبهمیشودپروژهاینیکوصفرفازشاملکهورسکینهسداطرافدریانتیروا

ابهر-قیدارپروژهاجرایبرایگیربزمانعاعتبارات*کمبود

آمادهسا پروژه این دوم فاز مشخصات و نقشه اینکه بیان با اعتبازوی و شده قانون پیوست دارای گذشته سال دو از پروژه این افزود: است، شده برری بالغ ی

میشود.محسوباندکیبسیارمبلغآنیرسپاپیمانبرایکهبودشدهگرفتهنظردرسالدرتومانمیلیارد3تا2

زنجاناستاندممرجانبااعتبارکمبودیبازگ/مرسویبهجادهایقیدار-ابهرسا:رموج|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



ر ترمیم متولی دستگاه یافته اختصاص اعتبارات نبودن کافی دلیل به داد: ادامه اسالمی شورای مجلس عمران کمیسیون راوعضو محور این آسفالت کش

داد.انجام

شهرسا و راه پیشنهاد اینکه بیان با سالزحسینی بودجه برای پیگی5اختصاص1400ی با گذشته هفته افزود: بود، تومان رقمرمیلیارد این شده انجام یهای

رسید.تومانمیلیارد20به

طو پروژه شرایط کرد: خاطرنشان ضروروی اصلی راه به ارتقا که است امیدواری که است مالیری سال در اختصاص1400یم متولی دستگاه برای خوبی رقم

شود.آغازپروژهوبردهپیمانبهراآنازقطعهایشودترغیبتایابد

ضرو خدابنده شهرستان توسعه برای را ابهر به قیدار محور اسالمی شورای مجلس در خدابنده مردم یافتهرنماینده اختصاص رقمهای با گفت: و دانست ی

یابد.اختصاصپروژهاینبهیربیشتمبالغاستیرضروورساندسرانجامبهراپروژهایننمیتوان

شهرسا و راه کل اداره ساخت و مهندسی گفتزمعاون در زنجان استان شهرساوی و راه کل اداره پروژه داشت: اظهار رسا، موج خبرنگار با ارتقایزگو استان ی

میشود.محسوبپروژههااینازیکیخدابندهشهرستاناستحفاظیحوزهتاسلطانیهمحورکهاستزنجاناستانمحورهای

بهرهبردا رسمی غیر صورت به و رسیده اتمام به پروژه این که بود کمربندی احداث کل اداره این اول اولویت اینکه بیان با اسماعیلی افزود:راصغر است، شده ی

طول به طرف هر از سلطانیه سمت به قیدار از و قیدار سمت به سلطانیه سمت از ابهر قیدار- پروژه بعدی قیر3قطعات تامین صورت در و شده انجام کیلومتر

میشود.انجامیزیرآسفالتیارانهای

قطعه نیز قیدار از بعد قطعه از گفت: و4وی است آسفالت3فعال این بعد هفته از و بوده آسفالت آماده آسفالتزیرکیلومتر با که میشود انجام 10یزیری

میرسد.کیلومتر13بهگذشتهسالکیلومتر

گیرد.قرارپیمانیرزمحورکلتارفتخواهدپیمانبهواستشدهآمادهمناقصهبرایمحوراین5قطعهاسنادکرد:خاطرنشانمسئولاین

ابهرقیدار-پروژهبرایتومانمیلیارد20*اختصاص

شهرسا و راه کل اداره ساخت و مهندسی اختصاصزمعاون از زنجان استان تا20ی کل گفت: و خبرداد پروژه این برای ملی اعتبارات محل از تومان میلیارد

است.ماندهباقییرپیمانکامطالباتوشدهانجامیرکافصلمحدودیتدلیلبهپروژههافعالیتهایامااستیافتهتخصیصتومانمیلیارد3.5کنون

پهناورت عنوان به کرخدابنده عنوان به کشور شمالغرب شهرستان سارین ایمن که میشود محسوب ارتباطی کاهشزیدور در میتواند آن مواصالتی راههای ی

باشد.//نداشتهبسزایینقشاستانتصادفاتآمار

پیام/انتهای

/۹۹/۰۸(خوزستاناستانقانونیپزشکیکلادارهازاسالمیشورایمجلسدراهوازمردمنمایندهیوسفیمجتبیمهندسبازدید
۲۰-۱۷:۵۸(

1,406بازدید:تعداد

کل اداره در حضور با اهواز مردم کارون،نماینده آوای گزارش قانونیبه درپزشکی حضور ضمن و بازدید کل اداره این مختلف های بخش از خوزستان استان

گرفت.قرارایشانمشکالتیانرجدررجوعارباببین

کا و کارشناسان و پزشکان با گفتگو و اتاق به اتاق بازدید ادامه عردر این های تالش از تشکر ضمن خواستارتکزکنان وتسریزان رجوع ارباب خدمتریم در یع
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شد.مردمبهرسانی

Please follow and like us:

)۰۰:۰۹-۹۹/۰۸/۲۱(ایالماستاناخباینرآخی|رخببسته

بخوانید.میتوانید،یرخببستهایندرراایالماستاندر)هماآبان20رویدادهای(برخی

خب گزارش همیارگزاربه سازمان شورای شهرداران، نشست حاشیه در سلیمانیدشتکی قاسم سهشنبه امروز صبح ایالم، فارس شهرداری ضمنری استان یهای

چی آن از بیش استان در کرونا وضعیت گفت: استان در کرونا جدی خطر به نسبت شدید همکازهشدار مردم اگر و است خطرناک میشود تصور که یری

میافتد.اتفاقفاجعهنکنند

فوت به اشاره با دیروز24وی داشت: اظهار امروز، و دیروز ظرف کرونا اثر بر و535نفر نیز10مبتال امروز و م14فوتی ویروس توسط را خود جان دیگر گباررنفر

ش باال جمعیت با عزا و جشن مراسمات در مکرر هشدارهای علیرغم همچنان و نکردهاند احساس را خطر هنوز مردم متاسفانه اما دادهاند، دست از کترکرونا

میکنند.

استایالماستانبهمربوطکشوردرتصادفازناشیشدگانفوتتعدادینرکمت

مدی مهاجر علیزاده قانونیکلرمهدی سالپزشکی نخست نیمه در تصادف از ناشی شدگان فوت تعداد گفت: ایالم تعداد99استان ایالم، متشکل51استان نفر

و41از کمتز10مرد میزان این که بود کاهشرن و است کشور در تصادف از ناشی شدگان فوت تعداد را24ین گذشته سال مشابه مدت به نسبت درصدی

میدهد.نشان

میشود.ارائهمردمبهقانونیپزشکیخدماتایوانومهراندهلران،چرداول،درهشهر،شهرستانههایدراستانکزرمبرعالوهاکنونهمافزود:وی

در«مهران»یککربالیعملیاتازسینماییمستندفیلمتولیدپیش

میزبان روز سه مدت به مهران سپاه قم، مهان سیمای سینمایی موسسه درخواست به بنا گفت: خبر، این اعالم با مهران ناحیه سپاه فرمانده امینی فرهاد

لشکر رزمندگان از از17جمعی ع) طالب( ابی بن قلههای15علی قالویزان ارتفاعات در حضور با که بود آب254و249آبان شیار ضبطزو به نسبت یادی

کردند.اقداماولیهیرتصویربرداوخاطرات

باشیم.یککربالیپیروزمندعملیاتدررزمندگاندالورمردیهایازفاخریراثتولیدشاهدموسسهاینتالشبایمرامیدواافزود:وی

آذروآبانفراخواندرجدیدعلمیهیاتعضو10جذب

علیاکب اساسرمحمد بر علمی، هیأت کادر تکمیل و آموزشی خدمات کیفیت ارتقای دانشگاه، برنامههای تحقق منظور به کرد: عنوان ایالم دانشگاه رئیس ی

میکند.جذبعلمیهیأتعضو10یرجاسالفراخوان

فا تالشیم در افزود: ایالم دانشگاه در بومی علمی هیأت اعضای جذب از استقبال ضمن نخبگانروی خارجی، داخلی، معتبر دانشگاههای برجسته غالتحصیالن

شوند.جذبایالمدانشگاهدرعلمیهیاتکسوتدرشرایطاحرازبابتوانندبومیسرآمدانو

9708پیام/انتهای

خوزاست…قانونیشکیپزکلهادارازاسالمیایشورمجلسدراهوازدممرنمایندهیوسفیمجتبیمهندسدیدبازکارون:آوای|خبرخبرادامهادامه
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)۰۰:۴۱-۹۹/۰۸/۲۱(یربرونشهجادهایتصادفاتکاهشدرکشور3رتبهگیالن

ف رشت- عابرهمدلی| تردد همدلی:ایمنی خبرنگار شجاعی- برونشهرخ راههای در موتورسواران و پیاده اصلیرین دغدغههای از یکی عنوان به گیالن استان ی

گیرد.قراردقیقتحلیلوبررسیموردباید

مدی اجرایی کمیسیون نشست در سازمان این وترافیک ایمنی آمار، دفتر کل مدیر صالحیان اینرفرهاد بیان با گیالن، استان جادهای نقل و حمل ایمنی یت

توسعه و اجرایی دستگاههای گسترده تعامالت با داشت: اظهار روزانهزمطلب اینکه بیان با وی هستیم. کشور در جادهای حوادث کاهش شاهد یرساختها

س صورت به کاال و انسان جابهجایی واقع در نقل و حمل گفت: میکنیم، نرم پنجه و دسته مقوله این با و هستیم جادهای تصادفات هرشاهد با ارزانزیع ینه

و میلیون یک ساالنه که است حالی در این است. باال ایمنی با صالحیان300و میدهند. دست از تصادفات اثر بر جادهها در را جانشان جهان در نفر هزار

از بیش فوت (برونشه16از ترافیکی حوادث براثر گذشته سال کشور در نفر درونشهرهزار و تصری و توسعهری)خبرداد کرد:با وزیح جادهای یرساختهای

راهسا نظیر شاخصهایی رشد افزود: وی هستیم. شاهد کشور جادههای در را تصادفات کاهشی روند آموزشها هماهنگزافزایش خودرو تولید و ایمنی ی،

راهدا سازمان ترافیک و ایمنی آمار، دفتر کل مدیر هستیم. و روبه مشکالتی با ایمنی مقوله در لذا نیست همسو تصادفاترو به جادهای نقل و حمل و ی

میافتد.کارب اتفاق شهرها ورودی مبادی در غالبا شمالی استانهای در تصادفات گفت: و کرد اشاره شمالی نامتواراستانهای غیرمجاززیهای سرعتهای ن،

نامتوا دسترسی ماهزو هفت در راه پلیس آمار اساس بر کرد: خاطرنشان صالحیان میشود. شمرده ناگوار تصادفات این اصلی عامل کاهش1399ن شاهد

هستیم.کشوریربرونشهراههایحوزهدرتصادفاتدرصدی23

برونشه جادهای تصادفات کاهش در گیالن گذشته، سال در استان این فعال تیم واالی همت با افزود: رتبهرصالحیان روستایی و کرد.3ی کسب را کشور

راهدا سازمان وترافیک ایمنی دفترآمار، کل آماررمدیر اساس بر افزود: کشور جادهای نقل و حمل و قانونیی سال5-پزشکی جادهای99ماهه تصادفات -

گیالنربرونشه استان در روستایی و رتبه15.8ی استان این زمینه این در که داشته سطح15کاهش در آمار این که حالیست در این دارد، کشور در را

است.داشتهکاهشدرصد17یرکشو

تصادفات دارای محورهای اینکه به اشاره با بهرایشان وارخ و واژخ محورهای داشت: اظهار است، شده تحلیل کشور در وژگونی بهرگونی درصد60خرخ

میدهند. تشکیل را کشور جادههای وا4تصادفات تصادفات دارای محور عنوان به گیالن استان در وژمحور بهرگونی شدهرخ ابالغ استان به و شناسایی خ

است.

در اینکه به اشاره با بیشت5وی خوزستان و مازندران گلستان، بوشهر، گیالن، افزود: دارد، وجود موتورسواران فوتی دغدغه کشور تصادفاتراستان آمار ین

دادهاند.اختصاصخودبهکشورسطحدرراموتورسواران

حدود داشت: اظهار عاب60صالحیان و موتورسواران به مربوط گیالن استان در تلفات کهردرصد شده اجرایی گیالن در ارزشمندی بسیار مصوبات است. پیاده ین

افزود: وی کرد. اجرایی کشور در پایلوت صورت به نامگذا30تا24میتوان نقل و حمل ایمنی هفته امسال ماه موتورسوارانرآبان ایمنی موضوع است، شده ی

حادثه بدون روز ط2و اجرای پایلوت روز عنوان به شده، تعیین دستگاههایرروز تعامل با میرود انتظار راستا این در که است هفته این در استان در ح

شود.اجرااستاندرویژهایبرنامههایذیربط

مهمت جمله از عمومی نقل و حمل حرفهای رانندگان برای حوادث صحنه سر آموزش داشت: اظهار قراررصالحیان توجه مورد بایستی که است برنامههایی ین

میشود.گرفتهنظردرویژهاعتباراتراستاایندروگیرد

راهدا سازمان وترافیک ایمنی دفترآمار، کل تصرمدیر و اشاره گیالن در غیراستاندارد سرعتگیرهای به کشور جادهای نقل و حمل و پراکنشری کرد: یح

سا استاندارد به نسبت مشخص زمانبندی با ابالغی دستورالعملهای اساس بر باید و شناسایی فزسرعتگیرها همچنین کنند. اقدام آن کلری مدیر مرادی یبرز
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اینکهرراهدا بیان با نشست این در گیالن جادهای نقل و حمل در42ی ترددشمار سامانه افزایش84دستگاه و آموزشها طبق گفت: است، فعال گیالن محور

راهداز کل مدیر هستیم. استان در جادهای تصادفات کاهش شاهد جادهای حادثهخیزریرساختهای نقاط شناسایی کرد: اذعان گیالن جادهای نقل و حمل ی

ایمنسا افزایش و موانع رفع و آشکارسازگیالن انجامزی، کل اداره این توسط جادهای تصادفات کاهش جهت که بود اقداماتی دیگر از خطر پر مناطق در ی

است.شده

مدی اقدامات جادهای،زیترمرادی تصادفات اطالعات جامع بانک ایجاد کرد: خاطرنشان و دانست جادهای تصادفات کاهش علتهای جمله از را یرساختی

کمیسیونزتو اعضای از یک هر پایان در است. شده انجام راستا این در که بود اقداماتی دیگر از رسانهها و پیامک صورت به اطالعرسانی ایمنی، کاله یع

دادند.ارائهرامعضلاینکاهشراهکارهایوبررسیراجادهایتصادفاتویژهاقداماتگیالنجادهاینقلوحملایمنییترمدیاجرایی

راهدا سازمان وترافیک ایمنی دفترآمار، کل مدیر گزارش، این تشکلهایربراساس صمیمی جمع در گیالن به خود روزه یک سفر در کشور جادهای حملونقل و ی

میشود.مجهزسپهتنسامانهبهیرجاسالدریرباگانونادستگاههزار353کرد:اظهارگیالناستانجادهاینقلوحملصنفی

از استفاده عدم و استرس کاهش زمینه در فیلم تله تهیه با کرد: خاطرنشان و اشاره کاال نقل و حمل رانندگان حرفهای و کاربردی آموزشهای به صالحیان

فراگی با رانندگان افزود: و پرداخت امدادی حوزه در رانندگان آموزش به وی فرامیگیرند. را الزم آموزشهای نجاترموبایل و امداد حوزه در ویژه آموزشهای ی

هستند.فعالجادههادرنقلوحملسفیرانعنوانبه

یبرونشهرجادهایتصادفاتکاهشدرکشور3رتبهگیالنهمدلی:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۸/۲۱۱۳۹۹/۰۸/۲۱

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	کشته شدن حدود 8 هزار نفر در تصادفات رانندگی نیمه نخست سال (۹۹/۰۸/۲۰-۱۲:۱۱)
	آمار تلفات تصادفات جاده ای در ایران رو به کاهش است؛ شیب نزولی مرگ در جاده ها (۹۹/۰۸/۲۰-۱۶:۲۸)
	چگونه از بروز مسمومیت دارویی پیشگیری کنیم؟ (۹۹/۰۸/۲۰-۱۷:۴۵)
	بیست آبان، روز کیش (۹۹/۰۸/۲۱-۰۸:۱۶)
	اخبار استانی
	کارگر 39 ساله همدانی قربانی حادثه کار (۹۹/۰۸/۲۰-۱۰:۳۵)
	آمار متقاضیان مجوز سقط جنین درمانی در آذربایجانشرقی کاهش یافت (۹۹/۰۸/۲۰-۱۰:۴۶)
	قیدار-ابهر جادهای به سوی مرگ/ بازی کمبود اعتبار با جان مردم استان زنجان (۹۹/۰۸/۲۰-۱۳:۵۲)
	بازدید مهندس مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان (۹۹/۰۸/۲۰-۱۷:۵۸)
	بسته خبری| آخرین اخبا استان ایلام (۹۹/۰۸/۲۱-۰۰:۰۹)
	گیلان رتبه 3 کشور در کاهش تصادفات جادهای برونشهری (۹۹/۰۸/۲۱-۰۰:۴۱)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




