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ستادیاخبار

)۱۰:۳۱-۹۹/۰۸/۲۷(تصادفاتجدیدرقیبکرونا/کشورجادههایدرناامننقطه3000ازبیشوجود

اصلیت همچنان خطوطرراه، آنکه علیرغم و است کشور در نقل و حمل و ارتباطی محور نارین و ازویلی بیش همچنان اما است، یافته توسعه کشورمان در اخیر سالهای در هوایی گان
است.دادهاختصاصخودبهنیزرانقلوحملقربانیانینربیشتکهراههاییمیشود،انجامزمینیراههاییقرطازکشورنقلوحملازدرصد80

حوادث بیشترگرچه حساسیت با قطارها یا هواپیماها برای داده بسیاررخ اختالف با همچنان اما میشود، دنبال رسانهها و افکارعمومی سوی از یادزی

بیشترحوادث راهها در داده طورخ به است، داده اختصاص خود به را مصدوم و قربانی سویرین از شده اعالم آمار طبق قانونییکه ماههپزشکی شش در

دادهاند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرنفر7891بود،همراهنیزکروناشیوعباکه99سالاول

روزانهرم تلفات42گ آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در گرچه رقم این رانندگی تصادفات در بود،9357نفر اما15.7نفر است، داشته کاهش درصد

است.تکاندهندهیرآماکهمیرسد،جادهایحوادثدرنفر42روزانهگرممیانگینعددبه99سالنخستنیمهدرشدهیرسپروزهایتعدادبرآنتقسیم

شه برون جادههای نیز میان این مردر آمار از نیمی از بیش همچنان حدودری یعنی دادهاند. اختصاص خود به را میر و شه5242گ برون محورهای در یرنفر

و باختهاند شه2075جان درون مسیرهای در نیز روستایی،533ی،رنفر مسیرهای در هم و9نفر اختصاصی راههای در جان32نفر راهها سایر در نیز نفر

دادهاند.دستازراخود

از سال146بیش نخست نیمه در رانندگی حوادث مصدوم هولناکت99هزار عدد به کنیم اضافه نیز را مصدومین تعداد اگر آمار این چراکهربه رسید، خواهیم ی

مراکز به که امسال نخست ماهه شش در رانندگی حوادث مصدومان قانونیتعداد کردهاند،پزشکی و146مراجعه طور610هزار به روزانه یعنی است، نفر

کشور!دررانندگیحوادثمصدومنفر788متوسط

طو به است، توجه قابل نیز تصادفات این وقوع دلیل غیرمجاز،راما سبقت سرعت، ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس رییس هادیانفر، کمال سید سردار یکه

بود: گفته ایسنا به نیز این از پیش و دانسته تصادفات این وقوع اصلی عامل چهار را جلو به توجه عدم و آلودگی خواب و در82خستگی تصادفات درصد

است.دادهخراست،یرپیشگیقابلهمراحتیبهاتفاقاکهچهارعاملایندلیلبههاجادهوشهرها

در را آن در نقص سهم تواند می راهور پلیس که راههایی شد، غافل داده، قرار توجه مورد را آن نیز قانون که نیز راهها ایمنی سهم از نباید اما، میان این در

هادیانفر سردار گفته بنابر میشود شناخته حادثهساز نقاط عنوان تحت عمدتا که ایمنی فاقد نقاط این تعداد بگیرد. نظر در تصادفات در و خاص 5300شرایط

است.یرشهبینراههایآنمورد3200حدودکهاستمورد

سا تنهازایمن گفت60ی کشور راه پلیس جانشین شرافتی، ایوب سرهنگ با زمینه همین در کشور جادههای در حادثهخیز تعدادونقطه درباره او کردیم، گو

سال در گفت: ایسنا به کشور جادههای در ناایمن پیگی3500حدود95نقاط با که شد شناسایی کشور جادههای در حادثهساز همان یا ناایمن یهایرنقطه

شدند.شناسنامهدارنقاطاینیرراهداوراهپلیس

حدود تعداد این از داد: ادامه ما1580او بگیرد، قرار معایب و خطر رفع اولویت در تا شد بنا و شده شناسایی پرخطرتر و ضرورت دارای نقاط عنوان به نقطه

حدود نیز تعداد این از حدود250حتی نهایت در که کردیم منتقل راه وزارت به را موضوع این و کرده احصا نیز را ویژه ایمنسا60نقطه تعداد این از یزنقطه

شد.
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از بیش حاضر حال در اینکه بیان با آشکارسا3200شرافتی مانند اقداماتی گفت: است، مانده باقی جادهها در حادثهخیز دهندهزنقطه هشدار عالئم نصب و ی

شود.اصالحجادههادرخیزحادثهنقاطاصولیشکلبهکهاستالزماماشده،انجامنقاطاینعمدهدر

تصادفات تعداد است، سال سه حدود که مشخص زمانی بازه یک در گفت: ایسنا به نیز خیز حادثه نقاط شناسایی معیار درباره کشور راه پلیس جانشین

عالوه باید که میشود معرفی خیز حادثه نقطه عنوان به نقطه آن باشد باالتر تعدادی یک از اگر و شده بررسی آن وقوع دالیل نیز و نقطه آن در فوتی و جرحی

شود.انجامآندرنیزمشکلحلبرایعمرانیاقداماتدهندههشدارعالئمنصببر

پرترددت همچنان که جادهها در نقل و حمل ایمنی ارتقای برای گفت: و شد جادهها در حادثهخیز نقاط رفع خواستار اصلیترشرافتی و ورین حمل مسیر ین

سا ایمن زودتر هرچه نقاط این که است الزم است، جهان حتی و ما کشور در اعتبازنقل منابع امیدوارم که شود راهداری اختیار ودر شده تامین نیز آن یری

بگیرد.قرار

سال18کاهش ابتدای از جادهای تصادفات سالجا99درصدی ابتدای از رانندگی تصادفات کاهش از کشور راه پلیس جانشین ورتاکنون داد خبر هم کنون تا ی

شه درون وضعیت از و است راه حوزه به مربوط بنده آمار حدودرگفت: اما ندارم، اطالعی بخشی18ی که داشته کاهش کشور در ای جاده تصادفات از درصد

است.بودهیرراهداوپلیساقداماتازناشینیزبخشیوسفرهاکاهشوکروناشیوعدلیلبهآناز

نا این تصادفات و عمومی نقل و حمل حوزه در وی گفته قبلوبه سال مشابه مدت با مقایسه در وقوع آمار کاهش شاهد نیز تاکسیها و اتوبوسها یعنی گان

بودهایم.

بز تهران راهور پلیس عملیات معاون رازقی، محمد سرهنگ آدمکشی! در تصادفات جدید رقیب مرکرونا عامل دومین نیز رارگ کرونا از بعد کشور در میر و گ

است.گرفتهقرارکرونایربیماازبعدجانباخته،نفر42میانگینیزروباکههستندتصادفاتماکشوردرمیروگرمعاملدومینگفت:ودانستهتصادفات

جمله از ... و معابر ایمنی رانندگی، نحوه رانندگی، فرهنگ نقلیه، وسیله ایمنی گفت: دارد، نقش مختلفی عوامل و علل تصادفات وقوع در اینکه بیان با رازقی

است.موارداینینرمهمت

اما باشد نداشته کافی توجه راننده اگر شویم، غافل نیز راه نقش از نباید اما گفت: و کرد اشاره رانندگی حین در رانندگان سوی از کافی توجه ضرورت بر نیز او

بود.خواهدخسارتینرکمتبادادخرهمایحادثهاگروکردیرگیوجلناگوارحوادثوقوعازتوانمیحدیتاباشدایمنماراه

دستاند تمام اقدامات قدردان باید گرچه نقل و حمل ایمنی هفته ناردر در ایمنی تامین هوایی،وکاران از اعم نقل و حمل مختلف ...رگانهای و زمینی یلی،

یادآو نیز حوزه این در تصمیمگیران و مسئوالن تمام به است الزم اما همربود، خودروها و راهها ایمنی ارتقا مستلزم نقل و حمل در ایمنی ارتقا که شود ی

انداخت.مردمفرهنگدوشبرراآنبارتمامنبایدوهست

نیوز،تازهتدبیرنیوز،بهارخوزنا،خبر،اتحادنیوز،شیعهنیوز،آفتابایران،عصرآنالین،اعتمادیرخبپایگاهصبح/ستارهملی،آرمانکائنات،ق،رشروزنامهدیگر:منابع
نیوزپدالایمنا،نیوز،تینسال،شعارروز،رصدپرس،رجاکار،وخودر

تصادفاتجدیدرقیبکرونا/کشورجادههایدرناامننقطه3000ازبیشوجودآنالین:انایر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۱۴-۹۹/۰۸/۲۷(آدمکشی!درتصادفاتجدیدرقیبکرونا

داد.خبرکنونتایرسالجاابتدایازرانندگیتصادفاتکاهشازکشورراهپلیسجانشین

حوادث بیشترگرچه حساسیت با قطارها یا هواپیماها برای داده بسیاررخ اختالف با همچنان اما میشود، دنبال رسانهها و افکارعمومی سوی از یادزی

بیشترحوادث راهها در داده طورخ به است، داده اختصاص خود به را مصدوم و قربانی سویرین از شده اعالم آمار طبق قانونییکه ماههپزشکی شش در

دادهاند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرنفر7891بود،همراهنیزکروناشیوعباکه99سالاول

رانندگیتصادفاتدرنفر42روزانهگرم

تلفات آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در گرچه رقم بود،9357این سپ15.7نفر روزهای تعداد بر آن تقسیم اما است، داشته کاهش شدهردرصد ی

است.تکاندهندهیرآماکهمیرسد،جادهایحوادثدرنفر42روزانهگرممیانگینعددبه99سالنخستنیمهدر

شه برون جادههای نیز میان این مردر آمار از نیمی از بیش همچنان حدودری یعنی دادهاند. اختصاص خود به را میر و شه5242گ برون محورهای در یرنفر

و باختهاند شه2075جان درون مسیرهای در نیز روستایی،533ی،رنفر مسیرهای در هم و9نفر اختصاصی راههای در جان32نفر راهها سایر در نیز نفر

دادهاند.دستازراخود

از سال146بیش نخست نیمه در رانندگی حوادث مصدوم هولناکت99هزار عدد به کنیم اضافه نیز را مصدومین تعداد اگر آمار این چراکهربه رسید، خواهیم ی

مراکز به که امسال نخست ماهه شش در رانندگی حوادث مصدومان قانونیتعداد کردهاند،پزشکی و146مراجعه طور610هزار به روزانه یعنی است، نفر

کشور!دررانندگیحوادثمصدومنفر788متوسط

طو به است، توجه قابل نیز تصادفات این وقوع دلیل غیرمجاز،راما سبقت سرعت، ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس رییس هادیانفر، کمال سید سردار یکه

بود: گفته ایسنا به نیز این از پیش و دانسته تصادفات این وقوع اصلی عامل چهار را جلو به توجه عدم و آلودگی خواب و در82خستگی تصادفات درصد

است.دادهخراست،یرپیشگیقابلهمراحتیبهاتفاقاکهچهارعاملایندلیلبههاجادهوشهرها

در را آن در نقص سهم تواند می راهور پلیس که راههایی شد، غافل داده، قرار توجه مورد را آن نیز قانون که نیز راهها ایمنی سهم از نباید اما، میان این در

هادیانفر سردار گفته بنابر میشود شناخته حادثهساز نقاط عنوان تحت عمدتا که ایمنی فاقد نقاط این تعداد بگیرد. نظر در تصادفات در و خاص 5300شرایط

است.یرشهبینراههایآنمورد3200حدودکهاستمورد

سا تنهازایمن گفت60ی کشور راه پلیس جانشین شرافتی، ایوب سرهنگ با زمینه همین در کشور جادههای در حادثهخیز تعدادونقطه درباره او کردیم، گو

سال در گفت: ایسنا به کشور جادههای در ناایمن پیگی3500حدود95نقاط با که شد شناسایی کشور جادههای در حادثهساز همان یا ناایمن یهایرنقطه

شدند.شناسنامهدارنقاطاینیرراهداوراهپلیس

حدود تعداد این از داد: ادامه ما1580او بگیرد، قرار معایب و خطر رفع اولویت در تا شد بنا و شده شناسایی پرخطرتر و ضرورت دارای نقاط عنوان به نقطه

حدود نیز تعداد این از حدود250حتی نهایت در که کردیم منتقل راه وزارت به را موضوع این و کرده احصا نیز را ویژه ایمنسا60نقطه تعداد این از یزنقطه

شد.

از بیش حاضر حال در اینکه بیان با آشکارسا3200شرافتی مانند اقداماتی گفت: است، مانده باقی جادهها در حادثهخیز دهندهزنقطه هشدار عالئم نصب و ی

شود.اصالحجادههادرخیزحادثهنقاطاصولیشکلبهکهاستالزماماشده،انجامنقاطاینعمدهدر

تصادفات تعداد است، سال سه حدود که مشخص زمانی بازه یک در گفت: ایسنا به نیز خیز حادثه نقاط شناسایی معیار درباره کشور راه پلیس جانشین

۴
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عالوه باید که میشود معرفی خیز حادثه نقطه عنوان به نقطه آن باشد باالتر تعدادی یک از اگر و شده بررسی آن وقوع دالیل نیز و نقطه آن در فوتی و جرحی

شود.انجامآندرنیزمشکلحلبرایعمرانیاقداماتدهندههشدارعالئمنصببر

پرترددت همچنان که جادهها در نقل و حمل ایمنی ارتقای برای گفت: و شد جادهها در حادثهخیز نقاط رفع خواستار اصلیترشرافتی و ورین حمل مسیر ین

سا ایمن زودتر هرچه نقاط این که است الزم است، جهان حتی و ما کشور در اعتبازنقل منابع امیدوارم که شود راهداری اختیار ودر شده تامین نیز آن یری

بگیرد.قرار

سال18کاهش ابتدای از جادهای تصادفات سالجا99درصدی ابتدای از رانندگی تصادفات کاهش از کشور راه پلیس جانشین ورتاکنون داد خبر هم کنون تا ی

شه درون وضعیت از و است راه حوزه به مربوط بنده آمار حدودرگفت: اما ندارم، اطالعی بخشی18ی که داشته کاهش کشور در ای جاده تصادفات از درصد

است.بودهیرراهداوپلیساقداماتازناشینیزبخشیوسفرهاکاهشوکروناشیوعدلیلبهآناز

نا این تصادفات و عمومی نقل و حمل حوزه در وی گفته قبلوبه سال مشابه مدت با مقایسه در وقوع آمار کاهش شاهد نیز تاکسیها و اتوبوسها یعنی گان

بودهایم.

بز تهران راهور پلیس عملیات معاون رازقی، محمد سرهنگ آدمکشی! در تصادفات جدید رقیب مرکرونا عامل دومین نیز رارگ کرونا از بعد کشور در میر و گ

م عامل دومین گفت: ایسنا به و دانسته رورتصادفات با که هستند تصادفات ما کشور در میر و میانگینزگ بیما42ی از بعد جانباخته، گرفتهرنفر قرار کرونا ی

است.

جمله از ... و معابر ایمنی رانندگی، نحوه رانندگی، فرهنگ نقلیه، وسیله ایمنی گفت: دارد، نقش مختلفی عوامل و علل تصادفات وقوع در اینکه بیان با رازقی

است.موارداینینرمهمت

اما باشد نداشته کافی توجه راننده اگر شویم، غافل نیز راه نقش از نباید اما گفت: و کرد اشاره رانندگی حین در رانندگان سوی از کافی توجه ضرورت بر نیز او

بود.خواهدخسارتینرکمتبادادخرهمایحادثهاگروکردیرگیوجلناگوارحوادثوقوعازتوانمیحدیتاباشدایمنماراه

دستاند تمام اقدامات قدردان باید گرچه نقل و حمل ایمنی هفته ناردر در ایمنی تامین هوایی،وکاران از اعم نقل و حمل مختلف ...رگانهای و زمینی یلی،

یادآو نیز حوزه این در تصمیمگیران و مسئوالن تمام به است الزم اما همربود، خودروها و راهها ایمنی ارتقا مستلزم نقل و حمل در ایمنی ارتقا که شود ی

انداخت.مردمفرهنگدوشبرراآنبارتمامنبایدوهست

/ایسنا

24تدبیرنو،سالمیرخبپایگاهق/رشهمدلی،روزنامهدیگر:منابع

)۱۲:۰۲-۹۹/۰۸/۲۷(کربنکسیدومونگازبامسمومیتاثربرهافوتیآمار

مون گاز با خطر تحت بالقوه طور به افراد همه اینکه به اشاره با ایران های مسمومیت و شناسی سم انجمن علمی خانمودبیر کودکان، سالمند، افراد اما کرد: عنوان هستند، کربن کسید
است.بیشترافرادایندرمسمومیتشدتوترندحساسهستند،خونیکممختلفانواعویویروعروقیقلبیهاییربیمادچارکهافرادیباردار،های

بسیا در و رود می سردی به رو هوا ، افکارنیوز گزارش کاربه کوچک های محیط حتی و ها خانه چونری گرمایشی وسایل از همچنان فضا کردن گرم برای ی،

شود.میاستفادهیربخا
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بخا از انداراستفاده راه اما نیست اشتباه نفسه فی نازی و توجه عدم و اشتباه بسیاآی جان ساله هر آن ایمنی نکات به نسبت دلیلرگاهی به را افراد از ی

مون گاز با مومسمومیت شود، نمی آن از ناشی مسمومیت و گاز این انتشار متوجه فرد که آنجا از طرفی از گیرد. می کربن مرکسید " را گاز این از ناشی گرگ

نامند!میخاموش"

سازمان علمی هیئت عضو نژاد، سلطانی کامبیز قانونیدکتر ساالنهپزشکی گفت: مون800تا600کشور گاز با مسمومیت اثر بر ما کشور در کربنونفر کسید

است.بیشترمسلماکنندمیپیدانجاتوشوندمیمسمومگازایناثربرکهافرادیتعدادهرچندکنند،میفوت

مون گاز با مسمومیت کرد: خاطرنشان میگووی مشابه سردرد یک از یعنی دارد مختلفی عالئم و درجات تارکسیدکربن تا شود می شروع دوبینی.رن و دید ی

هستند.مسمومیتخطردرکهشوندنمیمتوجهحتیهستندکسیدکربنومونگازمعرضدروساختمانداخلکهافرادیگاهی

مون گاز با مسمومیت عالئم افزود: شناسی سم متخصص شود،واین گرفته اشتباه عصبی سردردهای و گوارشی های مسمومیت با دارد امکان حتی کسید

خا آلوده محیط از را فرد که است این اقدام اولین کمتربنابراین در را مصدوم سپس دهند. قرار تازه هوای معرض در و مرج یک به باید زمان مدت کزرین

شود.انجاماورویدرمانیاقداماتتاکنندمنتقلدرمانی

مون گاز با مسمومیت گفت: ایران های مسمومیت و شناسی سم انجمن علمی دیدهودبیر جنسی و سنی های گروه تمام در و دارد ای پراکنده الگوی کسید

مون گاز با خطر تحت بالقوه طور به افراد همه و شود بیماومی دچار که افرادی باردار، های خانم کودکان، سالمند، افراد البته هستند. کربن قلبیرکسید های ی

است.بیشترافرادایندرمسمومیتشدتوترندحساسهستند،خونیکممختلفانواعویویروعروقی

پیشگی کارشناس نیا، محمودی مجید حرمهندس از حفاظت و هاری فوتی دقیق آمار خصوص در هم تهران شهر عمومی خدمات و نشانی آتش سازمان یق

مون گاز با مسمومیت کوبراثر مونرکسید گاز با مسمومیت اثر بر ما های فوتی آمار گفت: دروین کربن سال4کسید اول همچنین99،214ماه است. بوده مورد

است.تهرانبهمربوطهاآننفر136کهبودهنفر784کشور،کلدر98سالدرکسیدومونگازاثربرمامیروگرم

است.بودهمورد99،214سالاولماه4درکربنکسیدومونگازبامسمومیتاثربرماهایفوتیآمار

مون گاز با مسمومیت دلیل با رابطه در درووی کربن گا4کسید گفت: هم سال اول بخازماهه از نادرست استفاده از ناشی سردسالرگرفتگی فصول در عمدتا ی

گا آمار ی همه ولی افتد می مراکزاتفاق و کنند می استفاده آبگرمکن که کوچک های خانه در و نیست مسأله این به مربوط دارندزگرفتگی خانه موتور که ی

هستیم.روبروکربنکسیدومونگازبامسمومیتچالشبانیز

مون گاز داد: ادامه نیا افرادیومحمودی جز به و است تشخیص قابل غیر انسان نظر از واقع در است. سمی و طعم بی بو، بی رنگ، بی گاز یک کسیدکربن

بسیا اند، شده فوت گاز این با مسمومیت اثر بر دررکه را عوارضی و ماند خواهد باقی ها آن با عمر آخر تا گاز این اثرات نیز اند یافته نجات که افرادی از ی

گذاشت.خواهدجابهبدنشان

ت خأاو خصوص در را نکاتی سال سرد فصول در باید ها خانواده ی همه کرد: برداریدارکید بهره و نصب ، بخاری دهندری قرار مدنظر سهلزی صورت در یرا

شد.نخواهندمحیطدرآنحضورمتوجهکهگیرندمیقرارکشندهیزگامعرضدرتوجهیبیویرانگا

ت مهم گفت: نشانی آتش سازمان کارشناس مونراین از ناشی حوادث بحث در که موردی دودکشرکسیدکوین استاندارد نصب بحث هستیم، مواجه آن با ین

بخا از مردم یعنی شهرهاست گاز مانند سوختن از ناشی محصوالت اما کنند می استفاده خاری محیط از توانند نمی را نفت و محیطری در ها این و کنند ج

کنند.میایجادمسمومیتومانندمی

معما خود در دودکش باید استاندارد طور به کرد: اضافه دودکشروی نصب محل یک اتاق هر برای گیرد، قرار دیواره خود در و باشد شده طراحی ساختمان ی

برود.سقفتادودکشاینوشودگذاشتهمجزاطوربه

بام پشت تا خانه داخل از دودکش مسیر که شویم مطمئن باید حتما گفت: هم ها خانه در بلند های دودکش کردن تست با رابطه در نیا محمودی مجید
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باالت از سقف از دودکش ارتفاع حتما همچنین باشد. باز دود تخلیه برای مسیر تا باشد نشده اچرمسدود کالهک و باشد باالتر متر یک حداقل و سقف لبه ین

باشد.داشته

کنند.میایجادمسمومیتومانندمیمحیطدرهااینوکنندجرخامحیطازتوانندنمیرانفتویرشهگازمانندسوختنازناشیمحصوالتمردم

خا که ای دیواره از و شود استفاده آن در زانوها حداقل باید حتما هستند شهر در اصلی چالش که کوتاه های دودکش اما افزود: برابرراو سه حداقل شد ج

شود.مینصبآنرویاچکالهکبایدوثابتدیواربهکامالوباشدداشتهعمودیارتفاعبایدهستساختمانداخلکهطولی

بخا کردن روشن از بعد مهمی نکته به بخاروی کردن روشن از بعد کرد: اشاره هم بخاری لوله باید باشدری، سرد لوله اگر باشد، گرم است خانه داخل که ی

یم.رنداراسوختنازحاصلموادتخلیهیعنی

پیشگی حرکارشناس از حفاظت و انداری راه و نصب برای مردم که اشتباهی کارهای جمله از گفت: تهران شهر عمومی خدمات و نشانی آتش سازمان یزیق

منربخا در بخازی لوله گذاشتن دهند، می انجام دررل ما اخیر سال چند در و است بوده پنجره تا لوله کردن رها و بسته فضای در لوله کردن رها آب، در ی

شود.گرفتههاآسیبجلویتاکنیمگوشزدمردمبهراموارداینکهایمکردهتالشنشانیآتش

برای اخیر سال چند طی در نشانی آتش مانند اجرایی نهادهای و ها رسانه های تالش چند ساآهر چونزگاه وسایلی از درست استفاده خصوص در مردم ی

بخا مونرآبگرمکن، گاز با مسمومیت از ناشی آمارهای و شواهد اما است بوده مؤثر و تحسین قابل غیره و ناوی هنوز دهد می نشان هاییآکسیدکربن گاهی

طلبد.میراحوزهاینمسئولینبیشترتوجهکهداردوجودحیطهایندر

پارسنیوزیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۰۵-۹۹/۰۸/۲۷(رانندگیتصادفاتدرنفر42روزانهگرم

اصلیت همچنان خطوطرراه، آنکه علیرغم و است کشور در نقل و حمل و ارتباطی محور نارین و ازویلی بیش همچنان اما است، یافته توسعه کشورمان در اخیر سالهای در هوایی گان
است.دادهاختصاصخودبهنیزرانقلوحملقربانیانینربیشتکهراههاییمیشود،انجامزمینیراههاییقرطازکشورنقلوحملازدرصد80

حوادث گرچه خودرو، پرشین گزارش بیشتربه حساسیت با قطارها یا هواپیماها برای داده همچنانرخ اما میشود، دنبال رسانهها و افکارعمومی سوی از ی

بسیار اختالف حوادثزبا بیشتریاد راهها در داده طورخ به است، داده اختصاص خود به را مصدوم و قربانی سویرین از شده اعالم آمار طبق پزشکییکه

دادهاند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرنفر7891بود،همراهنیزکروناشیوعباکه99سالاولماههششدرقانونی

رانندگیتصادفاتدرنفر42روزانهگرم

تلفات آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در گرچه رقم بود،9357این سپ15.7نفر روزهای تعداد بر آن تقسیم اما است، داشته کاهش شدهردرصد ی

است.تکاندهندهیرآماکهمیرسد،جادهایحوادثدرنفر42روزانهگرممیانگینعددبه99سالنخستنیمهدر

شه برون جادههای نیز میان این مردر آمار از نیمی از بیش همچنان حدودری یعنی دادهاند. اختصاص خود به را میر و شه5242گ برون محورهای در یرنفر

و باختهاند شه2075جان درون مسیرهای در نیز روستایی،533ی،رنفر مسیرهای در هم و9نفر اختصاصی راههای در جان32نفر راهها سایر در نیز نفر

دادهاند.دستازراخود

99سالنخستنیمهدررانندگیحوادثمصدومهزار146ازبیش
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هولناکت عدد به کنیم اضافه نیز را مصدومین تعداد اگر آمار این امسالربه نخست ماهه شش در رانندگی حوادث مصدومان تعداد چراکه رسید، خواهیم ی

کشور!دررانندگیحوادثمصدومنفر788متوسططوربهروزانهیعنیاست،نفر610وهزار146کردهاند،مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهکه

طو به است، توجه قابل نیز تصادفات این وقوع دلیل غیرمجاز،راما سبقت سرعت، ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس رییس هادیانفر، کمال سید سردار یکه

بود: گفته نیز این از پیش و دانسته تصادفات این وقوع اصلی عامل چهار را جلو به توجه عدم و آلودگی خواب و و82خستگی شهرها در تصادفات درصد

است.دادهخراست،یرپیشگیقابلهمراحتیبهاتفاقاکهچهارعاملایندلیلبههاجاده

در را آن در نقص سهم تواند می راهور پلیس که راههایی شد، غافل داده، قرار توجه مورد را آن نیز قانون که نیز راهها ایمنی سهم از نباید اما، میان این در

هادیانفر سردار گفته بنابر میشود شناخته حادثهساز نقاط عنوان تحت عمدتا که ایمنی فاقد نقاط این تعداد بگیرد. نظر در تصادفات در و خاص 5300شرایط

است.یرشهبینراههایآنمورد3200حدودکهاستمورد

کشورجادههایدرحادثهخیزنقطه60تنهایزساایمن

گفت کشور راه پلیس جانشین شرافتی، ایوب سرهنگ با زمینه همین سالودر در گفت: ایسنا به کشور جادههای در ناایمن نقاط تعداد درباره او کردیم، 95گو

شدند.شناسنامهدارنقاطاینیرراهداوراهپلیسیهایرپیگیباکهشدشناساییکشورجادههایدرحادثهسازهمانیاناایمننقطه3500حدود

حدود تعداد این از داد: ادامه ما1580او بگیرد، قرار معایب و خطر رفع اولویت در تا شد بنا و شده شناسایی پرخطرتر و ضرورت دارای نقاط عنوان به نقطه

حدود نیز تعداد این از حدود250حتی نهایت در که کردیم منتقل راه وزارت به را موضوع این و کرده احصا نیز را ویژه ایمنسا60نقطه تعداد این از یزنقطه

شد.

از بیش حاضر حال در اینکه بیان با آشکارسا3200شرافتی مانند اقداماتی گفت: است، مانده باقی جادهها در حادثهخیز دهندهزنقطه هشدار عالئم نصب و ی

شود.اصالحجادههادرخیزحادثهنقاطاصولیشکلبهکهاستالزماماشده،انجامنقاطاینعمدهدر

و جرحی تصادفات تعداد است، سال سه حدود که مشخص زمانی بازه یک در گفت: نیز خیز حادثه نقاط شناسایی معیار درباره کشور راه پلیس جانشین

نصب بر عالوه باید که میشود معرفی خیز حادثه نقطه عنوان به نقطه آن باشد باالتر تعدادی یک از اگر و شده بررسی آن وقوع دالیل نیز و نقطه آن در فوتی

شود.انجامآندرنیزمشکلحلبرایعمرانیاقداماتدهندههشدارعالئم

پرترددت همچنان که جادهها در نقل و حمل ایمنی ارتقای برای گفت: و شد جادهها در حادثهخیز نقاط رفع خواستار اصلیترشرافتی و ورین حمل مسیر ین

سا ایمن زودتر هرچه نقاط این که است الزم است، جهان حتی و ما کشور در اعتبازنقل منابع امیدوارم که شود راهداری اختیار ودر شده تامین نیز آن یری

بگیرد.قرار

تاکنون99سالابتدایازجادهایتصادفاتدرصدی18کاهش

سالجا ابتدای از رانندگی تصادفات کاهش از کشور راه پلیس درونرجانشین وضعیت از و است راه حوزه به مربوط بنده آمار گفت: و داد خبر هم کنون تا ی

حدودرشه اما ندارم، اطالعی نیز18ی بخشی و سفرها کاهش و کرونا شیوع دلیل به آن از بخشی که داشته کاهش کشور در ای جاده تصادفات از درصد

است.بودهیرراهداوپلیساقداماتازناشی

نا این تصادفات و عمومی نقل و حمل حوزه در وی گفته قبلوبه سال مشابه مدت با مقایسه در وقوع آمار کاهش شاهد نیز تاکسیها و اتوبوسها یعنی گان

بودهایم.

آدمکشی!درتصادفاتجدیدرقیبکرونا

بز تهران راهور پلیس عملیات معاون رازقی، محمد مرسرهنگ عامل دومین نیز دومینرگ گفت: ایسنا به و دانسته تصادفات را کرونا از بعد کشور در میر و گ

است.گرفتهقرارکرونایربیماازبعدجانباخته،نفر42میانگینیزروباکههستندتصادفاتماکشوردرمیروگرمعامل

گیداننرتصادفاتدرنفر42انهروزگمرخودرو:شینپر|خبرخبرادامهادامه
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جمله از ... و معابر ایمنی رانندگی، نحوه رانندگی، فرهنگ نقلیه، وسیله ایمنی گفت: دارد، نقش مختلفی عوامل و علل تصادفات وقوع در اینکه بیان با رازقی

است.موارداینینرمهمت

اما باشد نداشته کافی توجه راننده اگر شویم، غافل نیز راه نقش از نباید اما گفت: و کرد اشاره رانندگی حین در رانندگان سوی از کافی توجه ضرورت بر نیز او

بود.خواهدخسارتینرکمتبادادخرهمایحادثهاگروکردیرگیوجلناگوارحوادثوقوعازتوانمیحدیتاباشدایمنماراه

دستاند تمام اقدامات قدردان باید گرچه نقل و حمل ایمنی هفته ناردر در ایمنی تامین هوایی،وکاران از اعم نقل و حمل مختلف ...رگانهای و زمینی یلی،

یادآو نیز حوزه این در تصمیمگیران و مسئوالن تمام به است الزم اما همربود، خودروها و راهها ایمنی ارتقا مستلزم نقل و حمل در ایمنی ارتقا که شود ی

انداخت.مردمفرهنگدوشبرراآنبارتمامنبایدوهست

ایسنامنبع:

گیداننرتصادفاتدرنفر42انهروزگمرخودرو:شینپر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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استانیاخبار

)۱۱:۲۱-۹۹/۰۸/۲۷(شدآسفالتسیستانوبلوچستانارتباطیراههایازکیلومتر750

راهدارمدی طرکل گفت: بلوچستان و سیستان جادهای نقل و حمل و بهساری ملی رزح کیفی ارتقای و قالبوی در امسال ارتباطی راههای آسفالت مسیرهای750کش از کیلومتر
شد.اجراییادارهکلاینپوششیرزمحدودهارتباطی

مدی کرد ایوب ، زاهدان از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش راهداربه طرکل گفت: بلوچستان و سیستان جادهای نقل و حمل و حری

بهسا رزملی کیفی ارتقای و قالبوی در امسال جادهای کاربران برای روان و ایمن سفر بستر کردن فراهم هدف با ارتباطی راههای آسفالت کیلومتر750کش

شد.اجراییادارهکلاینپوششیرزمحدودهارتباطیمسیرهایاز

مطلوبت اینکه بیان با اظهارداشت:راو است، الزم ایمنی عالئم نصب با همراه مناسب و کیفیت با آسفالت رویه داشتن جادهای نقل و حمل برای شرایط ین

ه کاهش و ایمن سفر برای مناسب شرایط مهمتزایجاد جمله از نقلیه وسایل استهالک طرینههای این اجرای اهداف دررین قوت با همچنان که است ملی ح

داشت.خواهدتداوماستاناین

شبانهرو تالش با داد: ادامه راهدازاو نیروهای راهداری ادارهکل طری، نخست رتبه توانست سیستانوبلوچستان جادهای نقل و حمل و کیفیری ارتقای ح

کند.خودآنازراکشوریانیرشراههایرویه

راهدارمدی نخسترکل ماهه هفت در گفت: استان ارتباطی مسیرهای در رانندگی سوانح آمار به اشاره با سیستانوبلوچستان جادهای نقل و حمل و ی

ورسالجا یکهزار استان867ی ارتباطی مسیرهای در تصادف بارفقره مشابه مدت به نسبت که داد و2خ کاهش513هزار میدهد.26فقره نشان را درصدی

آمار اساس بر همچنین افزود: قانونیاو سالجا6درپزشکی نخست شه399یرماهه برون راههای در ازرنفر را خود جان بلوچستان و سیستان روستایی و ی

و هزار سه و دادهاند با238دست قبل سال مشابه مدت به نسبت که شدند مصدوم نیز و499نفر هزار چهار و کاهش37فوتی نشان20مصدوم را درصدی

میدهد.

تص باالترکرد انسانی عامل که آنجایی از کرد: انجامریح عالوهبر ادارهکل این میدهد اختصاص خود به را سیستانوبلوچستان رانندگی سوانح علت درصد ین

اجرای نظیر بازدارنده مسیرهای250اقدامات تمامی در شیارلرزاننده اصالحزکیلومتر پوشش، افزونبر300یر نصب و تهیه شیروانی، شیب کیلومتر16کیلومتر

بهرهبردا جداکننده، ازرحفاظ اجرای32ی و نصب دادن قرار اولویت در و راهی بین رفاهی خدمات سالجا51مجتمع مروردر و عبور تخلفات ثبت ی،رسامانه

ط از رانندگی سوانح کاهش بر را خود همت سارتمام فرهنگ بهرهگیزیق با تلویری برنامه اجرای نظیر ظرفیتها همه بزی و راهبران سیمای یرگزاریونی

است.بستهبکارآموزاندانشومعلمانآموزشویژهترافیکفرهنگآموزشیدورههای

نظیر راهها کیفی ارتقای جهت ایمنی اقدامات رانندگی، سوانح بروز نظر از بحرانی مسیرهای شناسایی با ادارهکل این در ما همکاران همچنین اظهارداشت: او

است.دادهقرارتوجهموردرامسیرهاکشیخطوایمنیعالئمنصبودیدشعاعافزایشوگشاییزباتصادف،پرنقاطحذفی،زساآشکاراصالح

گپیام/انتهای

آساخبرنقل،وحملصنعتجامعپرتالیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۳:۰۰-۹۹/۰۸/۲۷(رضویخراسانجادهایتصادفاتدرمصدومهزار12ازبیشکردند/فوتماهمردادتصادفاتدرنفر112

فوت از رضوی خراسان قانونی پزشکی عمومی روابط از112مدیر بیش گفت: و داد خبر استان سطح در ماه مرداد تصادفات در استانی12نفر تصادفات مجموع در نفر ابتدایی6هزار ماه
شدند.مصدومیرجاسال

فو مشهد گزارش درربه قانونی، پزشکی به شده داده ارجاع رانندگی حوادث از ناشی مصدومین و فوتیها آمار خصوص در ذباح رئوف ، سال6ی اول ماهه

جمعارجا ماه فروردین در گفت: که44ی، باختند جان استان تصادفات در شه18نفر درون تصادف در شه21ی،رنفر برون تصادف در دررنفر نفر چهار ی،

باخت.جانسایرراهتصادفدرهمنفریکوروستاییتصادف

عمومی روابط قانونیمدیر راپزشکی تصادفات این در شده مصدوم مردان تعداد رضوی افزود:672خراسان و برشمرد هم302نفر درزمصدوم که بودند ن

شدند.مصدومرانندگیتصادفاتواسطهبهاستانسطحدرنفر974ماهفروردینطیمجموع

ماه اردیبهشت در که میدهد نشان آمار کرد: نشان خاطر شه28وی درون تصادف در شه19ی،رنفر برون تصادف در ورنفر روستایی7ی تصادفات در نفر

است.ماهاینتصادفاتدرفوتی54بابرابرآنجمعکهکردندفوت

و هزار اینکه بیان با مصدومان465ذباح تعداد گفت: شدند، مصدوم ماه اردیبهشت در همزمرد ماه473ن اردیبهشت در مصدومین کل آمار و بوده نفر

است.نفر938وهزار

عمومی روابط قانونیمدیر فوتپزشکی از رضوی افزود:105خراسان و داد خبر ماه خرداد تصادفات در شه38نفر درون تصادف در تصادف52ی،رنفر در نفر

دادند.دستازراخودجانایجادهتصادفدرنفر15ویرشهبرون

است.شدهگزارشنفر233وهزار2مصدومینآمارمجموعدرکهشدندمصدومماهخردادتصادفاتدرنز587ومرد646هزارشد:یادآوروی

بیشت ماه تیر اینکه اعالم با ماه،رذباح این در گفت: است، داشته را تصادفات در مصدوم تعداد شه28ین درون تصادف در برون47ی،رنفر تصادف در نفر

کردند.فوتروستاییتصادفدرنفر7ویرشه

عمومی روابط قانونیمدیر تصپزشکی رضوی کرد:رخراسان و2یح مرد هشت و مجموعز657هزار در که شدند مصدوم ماه تیر استانی تصادفات در هزار2ن

شدند.مصدومماهایندرنفر665و

اینکه بیان با ت112وی فوتی پر را ماه این دادند، جان ماه مرداد تصادفات در جارنفر سال ماه گفت:رین و دانست شه41ی درون تصادف در نفر46ی،رنفر

دادند.دستازراخودجانروستایی،جادهدرنفر25ویرشهبرونتصادفدر

شدند.مصدومنفر412وهزار2مجموعدروشدندمصدومماهمردادتصادفاتدرنز592ومرد820وهزارکرد:نشانخاطرذباح

عمومی روابط قانونیمدیر شهپزشکی در گفت: رضوی ماهرخراسان که120یور کردند فوت تصادفات واسطه به شه36نفر درون تصادفات در نفر67ی،رنفر

دادند.جانروستاییجادهتصادفاتدرنفر17ویرشهبرونتصادفاتدر

شدند.مصدومماهیوررشهتصادفاتدرنز663ومرد853وهزارشاملنفر516وهزار2شد:متذکروی

کلی طور به کرد: اعالم در517ذباح که6نفر شدند کشته تصادفات در سال ابتدایی شه189ماه درون تصادف در شه252ی،رنفر برون تصادف در 75ی،رنفر

است.بودهسایرراهتصادفدرهمنفریکوروستاییتصادفدرنفر

عمومی روابط قانونیمدیر کرد:پزشکی تاکید رضوی و12خراسان شامل738هزار نیز و9نفر و464هزار و3مرد مصدومز274هزار تصادفات این در ن

شدند.

فو مشهد گزارش درربه قانونی، پزشکی به شده داده ارجاع رانندگی حوادث از ناشی مصدومین و فوتیها آمار خصوص در ذباح رئوف ، سال6ی اول ماهه
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جمعارجا ماه فروردین در گفت: که44ی، باختند جان استان تصادفات در شه18نفر درون تصادف در شه21ی،رنفر برون تصادف در دررنفر نفر چهار ی،

باخت.جانسایرراهتصادفدرهمنفریکوروستاییتصادف

عمومی روابط قانونیمدیر راپزشکی تصادفات این در شده مصدوم مردان تعداد رضوی افزود:672خراسان و برشمرد هم302نفر درزمصدوم که بودند ن

شدند.مصدومرانندگیتصادفاتواسطهبهاستانسطحدرنفر974ماهفروردینطیمجموع

ماه اردیبهشت در که میدهد نشان آمار کرد: نشان خاطر شه28وی درون تصادف در شه19ی،رنفر برون تصادف در ورنفر روستایی7ی تصادفات در نفر

است.ماهاینتصادفاتدرفوتی54بابرابرآنجمعکهکردندفوت

و هزار اینکه بیان با مصدومان465ذباح تعداد گفت: شدند، مصدوم ماه اردیبهشت در همزمرد ماه473ن اردیبهشت در مصدومین کل آمار و بوده نفر

است.نفر938وهزار

عمومی روابط قانونیمدیر فوتپزشکی از رضوی افزود:105خراسان و داد خبر ماه خرداد تصادفات در شه38نفر درون تصادف در تصادف52ی،رنفر در نفر

دادند.دستازراخودجانایجادهتصادفدرنفر15ویرشهبرون

است.شدهگزارشنفر233وهزار2مصدومینآمارمجموعدرکهشدندمصدومماهخردادتصادفاتدرنز587ومرد646هزارشد:یادآوروی

بیشت ماه تیر اینکه اعالم با ماه،رذباح این در گفت: است، داشته را تصادفات در مصدوم تعداد شه28ین درون تصادف در برون47ی،رنفر تصادف در نفر

کردند.فوتروستاییتصادفدرنفر7ویرشه

عمومی روابط قانونیمدیر تصپزشکی رضوی کرد:رخراسان و2یح مرد هشت و مجموعز657هزار در که شدند مصدوم ماه تیر استانی تصادفات در هزار2ن

شدند.مصدومماهایندرنفر665و

اینکه بیان با ت112وی فوتی پر را ماه این دادند، جان ماه مرداد تصادفات در جارنفر سال ماه گفت:رین و دانست شه41ی درون تصادف در نفر46ی،رنفر

دادند.دستازراخودجانروستایی،جادهدرنفر25ویرشهبرونتصادفدر

شدند.مصدومنفر412وهزار2مجموعدروشدندمصدومماهمردادتصادفاتدرنز592ومرد820وهزارکرد:نشانخاطرذباح

عمومی روابط قانونیمدیر شهپزشکی در گفت: رضوی ماهرخراسان که120یور کردند فوت تصادفات واسطه به شه36نفر درون تصادفات در نفر67ی،رنفر

دادند.جانروستاییجادهتصادفاتدرنفر17ویرشهبرونتصادفاتدر

شدند.مصدومماهیوررشهتصادفاتدرنز663ومرد853وهزارشاملنفر516وهزار2شد:متذکروی

کلی طور به کرد: اعالم در517ذباح که6نفر شدند کشته تصادفات در سال ابتدایی شه189ماه درون تصادف در شه252ی،رنفر برون تصادف در 75ی،رنفر

است.بودهسایرراهتصادفدرهمنفریکوروستاییتصادفدرنفر

عمومی روابط قانونیمدیر کرد:پزشکی تاکید رضوی و12خراسان شامل738هزار نیز و9نفر و464هزار و3مرد مصدومز274هزار تصادفات این در ن

شدند.

ایرنافارس،یرگزارخبدیگر:منابع

ضویراسانخرجادهایتصادفاتدرمصدومارهز12ازبیشدند/کرفوتماهدادمرتصادفاتدرنفر112ی:فورمشهد|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۳۷-۹۹/۰۸/۲۷((تهران)استعدالتاجرایراستایدرجامعهبهکمکقانونیپزشکینقشینرتعمده؛پاکدشتشهردار

س با پاکدشت سازمانرشهردار قانونیپرست فعالیتپزشکی از کیانی، میناسادات دکتر با تاجیک محسن دیدار در . کرد گفتگو و دیدار پاکدشت شهرستان

.گردیدتشکروقدردانیپاکدشتشهرستانقانونیپزشکیهای

شهردا عمومی روابط از نقل به ، سالمت صبای گزارش سازمانربه های فعالیت از گزارشی کیانی دکتر نشست این در پاکدشت، شهر اسالمی شورای و پزشکیی

نمود.تشکرپاکدشتیرشهرداهمراهیازوکردارائهمختلفهایپروژهاجرای،یحرتش،معایناتهایزمینهدرپاکدشتقانونی

سازمان رئیس از قدردانی با نیز قانونیتاجیک درپزشکی کار گفت: ، کرونا ویروس شیوع سخت دوران در ویژه به پاکدشت قانونیشهرستان مشکلپزشکی

است.دشوارو

است.عدالتاجرایراستایدرجامعهبهکمکقانونیپزشکیکلادارهنقشینرتعمدهازافزود:سپسپاکدشتشهردار

.کردندتاکیدنیزآیندهدرمستمرهماهنگیجلساتیرگزارببرطرفدونشستایندر

)۰۸:۲۹-۹۹/۰۸/۲۸(گان)زهرم(شدمشخصماهیکازپسقشمپودرماهیکترشگررکا5فوتدالیل

کا پنج فوت به منجر که تلخ حادثه از ماه یک گذشت با . استانها شرگروه از یکی زحمتکش اصلیرگر دالیل مورد در قشم شهرستان مسئوالن نظرات شد، قشم در "پودرماهی کتهای
شد.اعالمگرانرکااینفوت

خب گزارش قشم،رگزاربه از تسنیم کا27ی چهار "فوت خبر این که بود امسال بسترمهرماه و قشم سوزای شهر پودرماهی کارخانه دررگر نفر یک شدن ی

کردند.همدردیداغدارخانوادههایباحادثه،اینازاطالعباشهرستاناینمردموشدمنتشرتسنیمیرگزارخبتوسطاعظم(ص)پیامبربیمارستان

و یافتند حضور حادثه محل در ساعت اولین در قشم شهرستان انتظامی فرمانده همراه به قشم شهرستان دادستان بالفاصله که بود دردناک حدی به خبر

شد.آغازقشمشهرستانقانونیپزشکوآزادمنطقهسازمانکارادارهبازرسانوکارشناسانسویازهماولیهتحقیقات

کا پنج فوت به منجر که تلخ حادثه این از ماه یک گذشت با شراینک از یکی زحمتکش مسئوالنرگر نظرات گرفتیم تصمیم قشم"، در "پودرماهی کتهای

برسانیم.گرامییانشمااطالعبهراروز30ایندرشدهانجاماقداماتمورددرقشمشهرستان

قشمماهیپودرکترشگررکا5گرمعاملنژاکسیکمبود

قانونیرئیس کاپزشکی پنج فوت مورد در شده انجام اقدامات با رابطه در قشم شرشهرستان آزمایشگاههایرگر در فوت، علت آزمایش مراحل گفت: مذکور کت

میکشد.طولماهسهحوادثگونهاینپاسخمعموالکهاستبررسیدستدریرکشومعتبر

اتفاق شبیه حادثهای داشت: اظهار اسالمی رضا محمد ش27دکتر در حدودرمهرماه را شده یاد حادثه،15کت آن فوت دلیل که داشتیم قشم در هم پیش سال

شد.اعالمکارمحیطدرموجودنژاکسیکمبود

ش در فاسد ماهیهای از شده متصاعد آمونیاک و متان گاز گفت: اکسیروی کمبود و قشم ماهی پودر کاژکت پنج خفگی موجب نیاز، مورد شرن این ورگر کت

است.بودهماهیحوضچهدرآنانسقوط

قانونیرئیس تصپزشکی حادثه، این داغدار خانوادههای با همدردی اظهار ضمن قشم کارشهرستان جان حفظ اهمیت کرد: عهدهریح بر قانون براساس گران

کنند.فراهمخودواحدهایدرراکارسالمتشرایطنیازموردایمنیایجادبابایدکهاستکارفرمایان
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ش کارفرمایان میرسد نظر به اتفاق، این خطربا زنگ مثابه به را تلخ حادثه این باید ایران از نقطه هر در و قشم در فعال مختلف محیطرکتهای پیرامون ی

نباشیم.دستاینازحوادثیشاهددیگرتانماینداقدامکارنیروهایاطرافدرموجودمشکالترفعبهنسبتزودترهرچهوکنندتلقیخودکار

استقشمدرماهیپودرکترشگررکا5گرمحادثهاصلیدلیلکارمحیطدرایمنینبود

ش پنج دقیق و فنی بازرسی از هم قشم آزاد منطقه سازمان اجتماعی رفاه و کار تعاون، غمانگیزرمدیر حادثه از پس شهرستان این در دیگر فعال پودرماهی کت

داد.خبرقشمدرکترشاینگررکاپنجفوت

رنجب هرمرسلیمان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره بازرسان حضور با که بازرسیها این در افزود: هرزی نواقص شد، انجام آتشنشانی مسئوالن و گان

است.شدهتاکیدآنرفعبهنسبتواعالمکارفرمایانبهکتهارشازیک

ش از بازرسیها گزارش اینکه اعالم با اینروی در نیاز مورد ایمنی نبود به حادثه، این اصلی دلیل افزود: است، شده ارائه قشم شهرستان دادستان به مذکور کت

میشود.مربوطکترش

شد.خواهدپرداختبیمهکترشیقرطازآناندیهبودند،حوادثبیمهدارایشدگانفوتاینکهبهتوجهباشد:یادآوروی

ش از بازرسی در قشم، آزاد منطقه سازمان اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیر گفته هرمربه استان اعزامی نمایندگان شده، یاد عملیاتزکت از حاصل گاز هم گان

است.شدهارائهقضادستگاهبهبازرسیهااینکاملگزارشوکردندیراندازهگیراماهیپودرتولید

ش صاحبان بیتوجهی دلیل به هم آن حوادثی چنین وقوع کشورمان، مردم روزه هر باختن جان و کرونایی سخت دوران است.ردر تاسف موجب بسیار کتها

س ورود حادثه، این سختیهای همه با کهراما شد خانوادههایی دل بر مرهمی دردناک، واقعه این علل بررسی برای قشم شهرستان و استانی مسئوالن یع

دادند.دستازیزپائیتلخروزیکدرراخودیزانزع

دادگست کل رئیس صالحی هرمرعلی استان کازی باختن جان خصوص در قضایی تحقیقات دستور بالفاصله شرگان رارگران قشم سوزای شهر ماهی پودر کت

نمود.حادثهاینعللبررسیمامورراقشمشهرستانانقالبوعمومیدادستانوکردصادر

ش این در تخلف شدن مشخص صورت در قانونی برخورد بر تاکید و حادثه این قربانیان خانواده با همدردی اظهار ضمن بهروی ویژه توجه خواستار کت،

شد.گرانرکاجانازصیانتهدفباقشمصنعتیواحدهایدیگروکترشایندرایمنیتجهیزاتکمبودهایشدنمشخص

مدی ابراهیمی هرمرهادی اجتماعی رفاه و کار تعاون، ابعادزکل بررسی هدف با را بازرسان و کارشناسان از گروهی حادثه، این ساعات نخستین در هم گان

کرد.اعزامقشمسوزایشهربهحادثهمختلف

عملیات و است بوده ایمنی نکات به بیتوجهی نشاندهنده قشم سوزای شهر در دلخراش حادثه اولیه بررسیهای گفت: خود نظر اظهار نخستین در وی

است.رساندهاثباتبهراکارمحیطنژاکسیکاهشوکربنمنواکسیدونژهیدروسولفیدگازتجمعکارشناسان،گازسنجی

کا فعالیت انجام محل حوضچه محل در مناسب تهویه نبود میرسد نظر کاربه عملکرد بر نکردن نظارت و توجهی کم اررگران، خطرهایزگران، نشدن یابی

کا ورود از قبل نشدن گازسنجی و کارفرما سوی از تلخراحتمالی حادثه وقوع عوامل جمله از بسته فضای به ش27گران در سوزایرمهرماه شهر ماهی پودر کت

است.بودهقشم

کا برای مناسب فردی حفاظت وسایل چنینرنبود شاهد بود، شده توجه آن به اگر که است نواقصی دیگر از هم حمایلبند و تنفسی ماسک شامل گران

نمیشدیم.حادثهای

ش رئیس بازداشت دستور حادثه، محل از کارشناسان سوی از گرفته صورت اولیه بررسیهای از پس هم قشم شهرستان دادستان صفایی ماهیررضا پودر کت

نمود.اقدامدستوراینبهنسبتهمانتظامینیرویوکردصادرراقشمسوزا

سوی از شد اشاره آن به که اقداماتی مدت این در و شد پلمب قشم دادستان دستور با فنی ببیشتر بررسیهای هدف با هم کارخانه محل وی، بازداشت با

گان)مز(هرشدمشخصماهیکازپسقشمماهیپودرکتشرگرکار5فوتدالیلتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهانجامامرکارشناسانوبازرسانومسئوالن

همدرگزارخب اظهار حادثه این داغدار خانوادههای با باردیگر قشم تسنیم پیگیری با میداند خود وظیفه و کرده توجهری دیگر بار مهم، بسیار موضوع این ی

کند.معطوفکارازپیشایمنیاهمیتبهرامختلفحوزههایدرکارفرمایان

)۰۸:۴۳-۹۹/۰۸/۲۸(گلستان

کراترودخانهازاستانقربنیروییعزتوکترشمدیرعاملواستانداربازدید

ش تورمدیرعامل بزکت نیروی درحاریع پروژههای از گلستان استاندار معیت در مراوهتپه شهرستان پروژههای افتتاح و بازدید حاشیه در گلستان وق ِلاجرای

مدی رسیده توربهاتمام بزیت فیریع پیشرفت روند از نزدیک از و بازدید مراوهتپه نصیزق علیاکبر گرفت. قرار پروژه این شهرستانریکی به یکروزه سفر این در ی

سال ابتدای سیل «در افزود: گرفت، صورت اجرایی دستگاههای مدیران برخی و گلستان استاندار باحضور که شبکههای98مراوهتپه به فراوانی خسارتهای

بهطولرب متوسط فشار شبکه اصالح خسارتها، این جبران جهت که شد وارد شهرستان این گا2200ق سکسیونر دستگاه دو نصب و روستایزمتر در واقع ی

نصی شد». انجام اترفرقسر رودخانه روی بر که سیل) غیرمترقبه حوادث از آسیبدیده پروژههای (از دره بسطام پیلون «پروژه گفت: اسپنری طول با متر670ک

حدود اعتبار شرمیلیارد20با مدیرعامل است». بیسابقه گلستان استان در خود نوع در و بوده اجرا درحال توریال بزکت نیروی «درریع کرد: اضافه گلستان ق

ش به یکروزه سفر براین پروژه از استان برق پروژههای از یکی تپه قوشه روستای شده بیبرقدار روستاهای به پیشرفترقرسانی خوشبختانه که شد بازدید ق،

شد».انجامگووگفتمراوهتپهقربیترمدیویعزتوکترشهمکارانعملکردازرضایتدرخصوصروستااهالیبانزدیکازوداردخوبی

استانجادهایتلفاتدرصدی16کاهش

کاهش از گلستان پلیسراه «16رئیس گفت: و داد خبر استان جادهای تلفات موتورسیکلتسواران80درصدی را گلستان جادههای تصادفات قربانیان از درصد

«حدود کرد: اظهار قانونمند، موتورسیکلتسواران همایش در عبدی علی سرهنگ میدهند». تشکیل پیاده عابران جادههای80و تصادفات قربانیان از درصد

برونشه و آمارردرون «باتوجهبه افزود: وی میدهند». تشکیل پیاده عابران و موتورسیکلتسواران را، گلستان قانونیی پایانپزشکی تا امسال ابتدای از

گلستان در تصادف از ناشی فوتیهای قبل، سال مشابه مدت درمقایسهبا مصدومان16مهر، مدت، این در «همچنین گفت: عبدی است». یافته کاهش درصد

هم استان جادهای راهدا18حوادث ادارهکل حملونقل معاون درادامه همچنین است». یافته کاهش «امسالردرصد گفت: گلستان جادهای حملونقل و ی

تو استان موتورسواران بین در ایمنی کاله اززسههزار بیش چندسالگذشته در بابیاناینکه میرشاهی ایوب است». شده تو50یع استان در کاله شدهزهزار یع

شود».کمترجادهایتلفاتتاکردهاستفادهایمنیکالههایاینازموتورسوارانکهیمردا«انتظارافزود:است،

مردم؛بامسئولینعمومیمالقات

آنانمشکالتومسائلتسهیلکننده

شرس شمال راهآهن ادارهکل تک2قرپرست درراستای و پیشین هفتههای مشابه مردمربه و شهروندان با چهرهای به چهره عمومی مالقات اربابرجوع، یم

کارش و استان متدین و بهگزارریف داشتند. شکنان شمال راهآهن ادارهکل روابطعمومی س2قرِش شر؛ شمال راهآهن ادارهکل مالقات2قرپرست «این گفت:

ب مراجعین درخواستهای به رسیدگی و بررسی باهدف و اعالمی پروتکلهای براساس و بهداشتی اصول رعایت «یکیربا گفت: اعتماد محسن میشود». گزار

جمهو مقدس نظام خادمان اهداف جمله تکراز و چهره به چهره دیدار اجرایی دستگاههای مدیران و اسالمی مردمری مسائل بررسی درراستای اربابرجوع یم

بز نعمتی دیدارها این بهنوبهخود و میشود مردم با مسئولین و مدیران روابط تحکیم باعث دیدارها این که داد:ربوده ادامه وی است». مسئولین همه برای گ

گان)مز(هرشدمشخصماهیکازپسقشمماهیپودرکتشرگرکار5فوتدالیلتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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و موارد و بومی پیمانکاران و متخصصین از استفاده و انتقالی و اشتغال بحث پیرامون مواردی دیدارها این در که موضوعاتی مالقاتکنندهها و «شهروندان

مط آن مشابه طرمشکالت اهمیت بااشارهبه دیدارها این در اعتماد کردند». تکرح ارح و اربابرجوع مشکالتریم و مسائل رفع و مردم حقوق و بهحق جنهادن

مأمو از «یکی گفت: شرآنها شمال راهآهن ادارهکل مجموعه و ج.ا.ا راهآهن که تس2قریتهایی تسهیل، کل ادارات همه روانسارو و خدمتزیع مسیر در ی

اج خدا بندگان و مردم به خدمت شک بدون و اسالمیست ایران مردم حضوربه مراجعه با درخواستکنندگان دارد. معنوی برایری را مالقات زمان تلفنی یا ی

س و میکنند ثبتنام مربوطه فرمهای در و تعیین هفته هر چهارشنبه شرروزهای شمال راهآهن ادارهکل متقاضیان2قرپرست درخواست بررسی از پس نیز

میکنند».ابالغمربوطهواحدهایبهراتصمیمنتیجهواتخاذراالزمتصمیمات

)۰۹:۰۱-۹۹/۰۸/۲۸(کردندفوتگرفتگیزگاعلتبهکرمانشاهدرنفر۱۳امسال

مدی ایرنا- کرد:رکرمانشاه- اعالم کرمانشاه قانونی پزشکی (۱۳کل وز۲نفر سپ۱۱ن ماه هفت در جارمرد) سال از شده فوتری استان در مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت علت به ی
کردند.

عمومی قانونیروابط مراکزپزشکی در شده معاینه اجساد افزود: خانی سلیم از نقل به چهارشنبه روز کرمانشاه قانونیاستان علتپزشکی باتشخیص استان

است.داشتهافزایشبودند،مردهشتونزچهارکهقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهبودهنفر۱۳کربن،مونواکسیدگازبامسمومیتگرم

داد.خبرمهرماهپایانتایرجاسالابتدایازاستانآبهایدرنفر۳۱شدنقرغازهمچنینکرمانشاه،استانقانونیپزشکیکلرمدی

تعداد این از گفت: د۱۷خانی در نفر چهار رودخانه، در درنفر در نفر هشت سد، و مصنوعی آبیریاچه های حوضچه در نفر یک و استخر نفر یک طبیعی، یاچه

اند.شدهقرغ

بودند.شدهقرغکرمانشاهاستانآبهایدرمرد)۲۰ونز(یکنفر۲۱قبلسالمشابهمدتدروی،گفتهبه

قانونیکلرمدی مپزشکی از ادامه در (یک۲۳گرکرمانشاه، وزنفر جا۲۲ن سال در کار از ناشی حوادث براثر کهرمرد) داد خبر مراکزی قانونیدر استانپزشکی

گرفتند.قرارمعاینهمورد

آن از قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این داشت: اظهار ماه(وی سالهفت متوفیان۱۳۹۸ابتدایی آمار که افزایش(نفر۱۹) بودند، مرد) همگی

است.داشته

با خانی، گفته به نیز امسال کار حوادث از ناشی مصدومین (۳۹۲آمار شامل وز۱۱مورد ماه۳۸۱ن هفت به نسبت گذشتهمرد) (۴۳۱کهسال شامل نز۹مورد

است.داشتهکاهشبوده،مرد)۴۲۲و

)۰۹:۳۳-۹۹/۰۸/۲۸(کارازناشیحوادثاثربرکرمانشاهی23باختنجان

اند.دادهدستازراخودجانکارازناشیحوادثاثربرکرمانشاهاستاندرنفر23امسالماهه7در

گلستانسایه:|خبرخبرادامهادامه
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http://www.newswire.ir/JIIQQF55
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خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا مدیری ، کرمانشاه قانونیکلرکز باپزشکی قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این گفت: باخته19استان جان نفر

است.داشتهافزایش

جا سال ماهه هفت در همچنین افزود: خانی باردکتر کار حوادث از ناشی مصدومان آمار با392ی گذشته سال مشابه مدت به نسبت کاهش431مورد مورد

است.داشته

کرمانشاهاستانآبهایدرنفر31شدنقرغ

قانونیکلرمدی غپزشکی شدنراز جا31ق سال ماهه هفت طی استان آبهای در تعدادرنفر این از گفت: و داد خبر نیز در17ی نفر چهار رودخانه، در نفر

اند.شدهقرغآبیحوضچههایدرنفریکواستخرنفریکطبیعی،یاچهرددرنفرهشتسد،ومصنوعییاچهرد

است.داشتهافزایشنفر،21باقبلسالمشابهمدتبهنسبتآماراینکرد:خاطرنشانخانیدکتر

م از همچنین مون13گروی گاز با مسمومیت اثر بر کرمانشاهی باختهوشهروند جان تعداد این از گفت: و داد خبر مدت این در کربن و11کسید مرد نفر2نفر

اند.بودهخانم

کارازناشیحوادثاثربرمانشاهیکر23باختنجانسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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