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ستادیاخبار

)۰۶:۳۴-۹۹/۱۰/۰۸(امسالماهههشتدرتصادفاتتلفاتدرصدی14کاهش

جا سال ماهه هشت و10یردر تلفات775هزار آمار که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در و12نفر بود،523هزار 14نفر
است.یافتهکاهشدرصد

بودند.نزنفر1943ومردنفر8832یرجاسالماهه8مدتایندررانندگیحوادثتلفاتکلازایسنا،گزارشبه

با فارس های استان امسال ماهه هشت با821در تهران با796، اصفهان باربیشت709و ایالم های استان و با73ین بویراحمد و کهگیلویه چهارمحال127، و

اند.داشتهراتصادفاتتلفاتآمارینرکمتنفر143بایربختیاو

مدت این و195در مراکز790هزار به نیز رانندگی حوادث قانونیمصدوم تعدادپزشکی این از که کردند و146مراجعه و585هزار مرد و49نفر نفر205هزار

بودند.نز

است.یافتهکاهشدرصد23.8قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرامسالماههشتدررانندگیحوادثمصدومانآمار

امسالآباندرتلفاتکاهش

رسید.امسالآباندرنفر1376بهقبلسالماهآباندرنفر1497ازویافتکاهشدرصد8.1نیزامسالماهآباندرتصادفاتتلفاتآمار

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره گزارش اساس قانونیبر وپزشکی یکهزار امسال ماه آبان تصادفات تلفات کل از و143کشور، مرد 233نفر

بودند.نزنفر

پیامانتهای

افکار،جم،جامصبح،ستارهروزان،ایرانیان،عصرامروز،وطنشروع،نو،صبحابتکار،روزنامهپانا/ایرنا،ایسکانیوز،مهر،سیما،وصداموج،ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع
پدالکار،وخودرخبر،ینرآخایونانیوز،نیوز،یرشهرداخودرو،پرشینخودرو،عصرتهران،نویدانتخاب،نیوز،افکارآنالین،ایرانیرخبپایگاهاطالعات/ملی،یرهمکا
پرسسورایمنا،نیوز،تهراننیوز،ترابرنیوز،تیننیوز،مرورنیوز،

)۰۹:۴۷-۹۹/۱۰/۰۸(نیافتافزایشایراندرکروناازبعدخودکشیآمار

م استررئیس نداشته جدی افزایش کرونا شیوع از بعد ایران در خودکشی میزان گفت: پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت اجتماعی و روانی سالمت کز

است.پوشیچشمقابلکهاستاندکحدیبهآنتغییراتو

خب نشست در یکشنبه روز حاجبی براحمد بهداشت وزارت محل از آنالین کشورری در آمار ثبت نوع دو خودکشی آمار مورد در افزود: ایرنا به پاسخ در شد، گزار

سازمان در که است خودکشی فوتی موارد یکی دارد، قانونیوجود میپزشکی ارجاع بیمارستانها به که است خودکشی به اقدام موارد دیگر و شود می انجام

است دقیقتر بهداشت وزارت در خودکشی به اقدام آمار بسیازشود، درریرا ای پرونده کنند می پیدا نجات و کنند می خودکشی به اقدام که افرادی از پزشکیی

رسند.نمیبیمارستانبهاساساخودکشیفوتیمواردازیربسیایرازاستتردقیققانونیپزشکیسازماندرخودکشیهایفوتیآماراماندارندقانونی
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سازمان آمار هم و بهداشت وزارت آمار هم افزود: قانونیوی درپزشکی خصوص به و کرونا شیوع زمان از که دهد می چندانی8نشان افزایش گذشته ماه

مدی که دهد می نشان این و است پوشی چشم قابل گذشته به نسبت آمار این تغییرات و ایم نداشته خودکشی موارد درردر روانی اختالالت و استرس یت

مدی کرونا از بعد روانی اختالالت بحران و شده انجام خوبی به اختالالترکشور افزایش مشابه های بحران با دنیا کشورهای اکثر در که حالی در است شده یت

است.توجهقابلخودکشیوروانی

گی همه در خصوص به ایران و دنیا تجارب به توجه با گفت: کرونا شیوع از بعد روانی اختالالت افزایش درباره ایرنا دیگر پرسش به پاسخ در یرحاجبی

د19کووید کشورها سایر مثل نیز ایران که کنیم می ابوالرمشاهده و مرس سارس، تجربه هم قبال البته است شده دیگر آن روانی اختالالت و مساله این با گیر

شوند.میروبهروهمروانسالمتمشکالتباهایربیمااینبهمبتالیانمعموالیرازداشتیمهمراآنازپسروانیتبعاتو

شایعت افزود: دروی دنبال به که است افسردگی و اضطراب دنیا همه مثل نیز ایران در کرونا از پس روانی اختالالت دادنرگیرین دست از یا کرونا عفونت با ی

اررنزدیکان اما دهد می آمازخ نداریابی کرونا از بعد افسردگی و اضطراب میزان افزایش از کاری چنین انجام اساسا و نیستریم امکانپذیر ارزی برای یابیزیرا

ار را ها خانواده وضعیت بتوانیم تا کنیم مراجعه مردم های خانه در به باید موضوع چنینزاین کرونا انتشار خطر به توجه با که کنیم مقایسه گذشته با و یابی

ار مرسوم های روش با مساله این بررسی و نیست مقدور اپیدمی شرایط در نمیزاقدامی انجام را اقدامی چنین نیز دنیا جای هیچ در و نیست امکانپذیر یابی

دهند.

م شایعتررئیس این وجود با داد: ادامه بهداشت وزارت اجتماعی و روانی سالمت اختاللرکز البته و است افسردگی و اضطراب کرونا از پس روانی اختالالت ین

است.یافتهافزایش19کوویدیرگیهمهدنبالبهکههستهمحادثهازپساسترس

مهمت است. یافته افزایش کشور در هدف گروههای برای کرونا از بعد روان سالمت خدمات گفت: خاصروی طور به اما است عمومی جمعیت هدف گروه ین

بیما این بهبودیافتگان نیز و کرونا شدگان فوت بازماندگان و خانواده بیشتربرای های برنامه ازری است. شده انجام سال20ی مشاوره98اسفند خدمات ،

سامانه خدمات به نیز روان به4030سالمت تاکنون و شد دو700اضافه از بیش و صحبت دقیقه سه متوسط با روان سالمت با مرتبط تلفنی تماس هزار

است.شدهدادهپاسخمکالمهدقیقهمیلیون

و هستند رسانی خدمات مشغول کشور بهداشتی شبکه در هم روان سالمت کارشناس هزار دو از بیش افزود: مدی30حاجبی برای مطلب استرسرعنوان یت

است.شدهدادهقرارسالمتنظامکارشناساختیاردراضطرابو

نیوزیرشهردایرخبپایگاهدیگر:منابع

خانگینزاعهایافزایشکرونا/حوزهدرساختگیاطالعاتوشایعاتانتشاربامقابلهکرد؛عنوانکشورقانونیپزشکیسازمانرییس
)۱۶:۰۶-۹۹/۱۰/۰۸(کرونادوراندر

مط کرونا روانشناختی و اجتماعی صدمات از ناشی تبعات بار کاهش جهت راهکارهایی کرونا، روانشناختی و اجتماعی منفی تبعات به اشاره با کشور قانونی پزشکی سازمان حررییس
کرد.

اندیشی هم نشست در بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه بالینی روانشناسی گروه مدیر و علمی هیئت عضو آرانی مسجدی عباس دکتر ایسنا، گزارش به

منفی تبعات کاهش برای مناسبی راهکار را اجتماعی مولفههای به توجه کرونا، مختلف ابعاد به اشاره با کرونا از ناشی روانی اجتماعی پیامدهای بررسی

نیافتایشافزانایردرکروناازبعدکشیدخوآمارنیوز:صنعت|خبرخبرادامهادامه
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است.اجتماعیهایمولفهسالمتدرگذاررتاثیعواملازدرصد75گفت:وکردذکرپاندمی

سطح وارتقای سالمت تیم از مردم و مسئوالن گسترده حمایت کروناآوی مثبت اجتماعی مولفههای جمله از را سالمت و بهداشت حوزه در گاهیمردم

شد.خواستارکرونامهاربرایراجهادیکتهایرحیرگیشکلوهمبستگیحستقویتفرآیندها،وخدماتسیستمیزساهوشمندبرایتالشودانست

مدی بحث مسجدی نسبتردکتر نگرش درباره گاها که نادرستی مباحث نمونه عنوان به گفت: و کرد عنوان جدی را اجتماعی رسانههای بر نظارت و یت

مط واکسیناسیون تزربه فوبیای روانشناسی منظر از شده، افرادرح از برخی اظهارنظر و ساختگی اخبار شایعات، همچنین است. کرده ایجاد را واکسن یق

است.توجهقابلمباحثدیگرازحوزهایندرمختلفادعاهایوتقلبیدرمانهایغیرمسئول،

شد.خواستارراساختگیاطالعاتوشایعاتانتشارازپرهیزرسانهها،موقعبهوکارآمدصحیح،رسانیاطالعوفعالیتاهمیتبرتاکیدباوی

بین خانگی نزاعهای و اجتماعی انزوای افزایش به مساله این گفت: و دانست توجه قابل بسیار را کرونا دوران در دوستان و خانواده از جدایی همچنین وی

است.شدهمنجرفرزندانووالدینبینوزوجین

سازمان قانونیرئیس برنامهپزشکی ضرورت کرونا، بحران در دستمزدها دادن دست از و موادغذایی دارو، کمبود به اشاره با درزیرکشور الزم تمهیدات و ی

داد.قرارتاکیدموردراکروناملیستاد

بیکا اقتصادی، مشکالت از همچنین بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه بالینی روانشناسی گروه ازرمدیر ناشی انزوای مستاجران، مشکالت گسترده، یهای

برد.نامکرونامنفیاجتماعیتبعاتعنوانبهمعلمانومادرانمسئولیتبارافزایشومدارستعطیلیقرنطینه،

مدی در رسانهها نقش بر همچنین مسجدی دیالردکتر نحوه میان این در گفت: و کرد تاکید کرونا اجتماعی و روانشناختی تبعات گفتویت و مسئوالنوگ گوی

بگیرد.قرارتوجهموردبایدکهداردشرایطیترمدیدربسزاییاهمیتنیزرسانههاومردمبا

سازمان قانونیرئیس برنامهپزشکی پایان، در کنتزیرکشور هدف با منابع تخصیص درخصوص مناسب همدلیری روحیه تقویت شایعات، با مقابله کرونا، ل

مستندسا پذیر، آسیب خانوادههای و مشاغل به کمک دوستی، طزونوع از اعتماد حفظ تولیدکنندگان، از حمایت جهادی، فعالیتهای صادقانه،ری روابط یق

مدی دستورالعمل سرتدوین زمینه در روانشناختی اقدامات اضطراب، کاویت از روانی حمایت کرونایی، کردنرگهای فراهم آنان، خانوادههای و سالمت کنان

شد.خواستارراکروناصدماتازناشیبارکاهشبرایراهکارهاییعنوانبهراذهنیکمتوانافرادوسالمندانبهپیشازبیشتوجهویرساختهاز

پیامانتهای

گسترش،آنالین،تجارتآنالین،صبحانهفارس،اکوآنالین،ایراننیوز،صراطبولتن،یرخبپایگاهسیما/وصداایلنا،خبرنگاران،باشگاهپانا،یرگزارخبدیگر:منابع
نیوزافکارراسخون،نیوز،ساعدجارستان،خبر،ینرآخآنالین،-اقتصاددنیایخبر،گیلشفقنا،

)۱۶:۲۷-۹۹/۱۰/۰۸(دادهافزایشراخانگینزاعهایواجتماعیانزوایکروناقانونی:پزشکی

مط کرونا روانشناختی و اجتماعی صدمات از ناشی تبعات بار کاهش جهت راهکارهایی کرونا، روانشناختی و اجتماعی منفی تبعات به اشاره با کشور قانونی پزشکی سازمان حررییس
والدین بین و زوجین بین خانگی نزاعهای و اجتماعی انزوای افزایش به مساله این گفت: و دانست توجه قابل بسیار را کرونا دوران در دوستان و خانواده از جدایی همچنین وی کرد.

است.شدهمنجرفرزندانو

سازمان قانونیرییس وپزشکی اجتماعی صدمات از ناشی تبعات بار کاهش جهت راهکارهایی کرونا، روانشناختی و اجتماعی منفی تبعات به اشاره با کشور

کرد.حرمطکروناروانشناختی

کرونااندوردرخانگیاعهاینزایشکرونا/افزهحوزدرساختگیاطالعاتوشایعاتانتشاربامقابلهایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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اندیشی هم نشست در بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه بالینی روانشناسی گروه مدیر و علمی هیئت عضو آرانی مسجدی عباس دکتر ایسنا، گزارش به

منفی تبعات کاهش برای مناسبی راهکار را اجتماعی مولفههای به توجه کرونا، مختلف ابعاد به اشاره با کرونا از ناشی روانی اجتماعی پیامدهای بررسی

است.اجتماعیهایمولفهسالمتدرگذاررتاثیعواملازدرصد75گفت:وکردذکرپاندمی

سطح وارتقای سالمت تیم از مردم و مسئوالن گسترده حمایت کروناآوی مثبت اجتماعی مولفههای جمله از را سالمت و بهداشت حوزه در گاهیمردم

شد.خواستارکرونامهاربرایراجهادیکتهایرحیرگیشکلوهمبستگیحستقویتفرآیندها،وخدماتسیستمیزساهوشمندبرایتالشودانست

مدی بحث مسجدی نسبتردکتر نگرش درباره گاها که نادرستی مباحث نمونه عنوان به گفت: و کرد عنوان جدی را اجتماعی رسانههای بر نظارت و یت

مط واکسیناسیون تزربه فوبیای روانشناسی منظر از شده، افرادرح از برخی اظهارنظر و ساختگی اخبار شایعات، همچنین است. کرده ایجاد را واکسن یق

است.توجهقابلمباحثدیگرازحوزهایندرمختلفادعاهایوتقلبیدرمانهایغیرمسئول،

شد.خواستارراساختگیاطالعاتوشایعاتانتشارازپرهیزرسانهها،موقعبهوکارآمدصحیح،رسانیاطالعوفعالیتاهمیتبرتاکیدباوی

بین خانگی نزاعهای و اجتماعی انزوای افزایش به مساله این گفت: و دانست توجه قابل بسیار را کرونا دوران در دوستان و خانواده از جدایی همچنین وی

است.شدهمنجرفرزندانووالدینبینوزوجین

سازمان قانونیرئیس برنامهپزشکی ضرورت کرونا، بحران در دستمزدها دادن دست از و موادغذایی دارو، کمبود به اشاره با درزیرکشور الزم تمهیدات و ی

داد.قرارتاکیدموردراکروناملیستاد

بیکا اقتصادی، مشکالت از همچنین بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه بالینی روانشناسی گروه ازرمدیر ناشی انزوای مستاجران، مشکالت گسترده، یهای

برد.نامکرونامنفیاجتماعیتبعاتعنوانبهمعلمانومادرانمسئولیتبارافزایشومدارستعطیلیقرنطینه،

مدی در رسانهها نقش بر همچنین مسجدی دیالردکتر نحوه میان این در گفت: و کرد تاکید کرونا اجتماعی و روانشناختی تبعات گفتویت و مسئوالنوگ گوی

بگیرد.قرارتوجهموردبایدکهداردشرایطیترمدیدربسزاییاهمیتنیزرسانههاومردمبا

سازمان قانونیرئیس برنامهپزشکی پایان، در کنتزیرکشور هدف با منابع تخصیص درخصوص مناسب همدلیری روحیه تقویت شایعات، با مقابله کرونا، ل

مستندسا پذیر، آسیب خانوادههای و مشاغل به کمک دوستی، طزونوع از اعتماد حفظ تولیدکنندگان، از حمایت جهادی، فعالیتهای صادقانه،ری روابط یق

مدی دستورالعمل سرتدوین زمینه در روانشناختی اقدامات اضطراب، کاویت از روانی حمایت کرونایی، کردنرگهای فراهم آنان، خانوادههای و سالمت کنان

شد.خواستارراکروناصدماتازناشیبارکاهشبرایراهکارهاییعنوانبهراذهنیکمتوانافرادوسالمندانبهپیشازبیشتوجهویرساختهاز

آنالین24،55ساعتایران،عصریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۵:۰۲-۹۹/۱۰/۰۹(کرد!یادزهمراخانوادگییرکتککاکروناببینید:

سوژه که موضوعی است" توجه قابل بسیار کرونا دوران در دوستان و خانواده از "جدایی گفته و داده خبر کرونا دوران در خانگی نزاعهای افزایش از قانونی پزشکی سازمان رییس
6060شد.خبرآنالیندریزیزعمهدیازکارتونی

اقتصادنیوزیرخبپایگاهدیگر:منابع

دادهایشافزارخانگیاعهاینزواجتماعیانزوایکروناقانونی:شکیپزانتخاب:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۹/۱۰/۰۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIJX1VVR


)۰۵:۲۸-۹۹/۱۰/۰۹(اجتماعیمسئلهوتهدیدخودکشی،

د!کریادزهمارگیدخانوایکتککارکروناببینید:خبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه

۱۰

۱۳۹۹/۱۰/۰۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IIJLXFVX


)۰۵:۳۲-۹۹/۱۰/۰۹(است؟دادهرویاستانهاکدامدرتصادفاتازناشیتلفاتینربیشت

نیوزصراطیرخبپایگاهدیگر:منابع

۱ ۶

۱۳۹۹/۱۰/۰۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۸
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KIJXFVCS


استانیاخبار

/۹۹(پزشکیقانونیبهتهرانارتفاعاتدربهمنسقوطحادثهجانباخته12پیکرانتقالداد:خبرتهراناستانقانونیپزشکیکلمدیر
۱۰/۰۸-۰۶:۳۹(

است.شدهارجاعتهراناستانقانونیپزشکیکزرمبهبهمنسقوطحادثهجانباختگانازتن12اجسادگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلمدیر

تاکنون گفت: فروزش مهدی دکتر ایلنا، گزارش تش12به سالن به کارشناسی بررسیهای و فوت علت تعیین برای مرجسد وریح تشخیصی کز

بودهاند.مردآنانهمگیکهاستشدهتحویلتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهی

میشود.اعالمقضاییمرجعبهفوتعلتومعاینههانتایجکارشناسی،بررسیهایازپسداد:ادامهوی

است.شدهتحویلمتوفیانخانوادهبهجسد8تاکنونگفت:فروزش

تدبیر،24رویدادآنالین،55لرستان،ندایفارس،پیامتیک،اندیش،نوتازه،افقایران،عصریرخبپایگاهاعتماد/روزنامهدیگر:منابع

)۰۷:۵۲-۹۹/۱۰/۰۸(گلستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاععلتبهنفرهزار10ازبیشمراجعهشد؛انجامامسالماهه8در

کردند.مراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعازناشیصدماتدلیلبهنفر380وهزار10امسالنخستماهههشتدرگلستانایسنا/

قانونی امسالپزشکی نخست ماهه هشت در کرد: اعالم گلستان و10استان مراکز380هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر استانپزشکی

بودند.نزنفر168وهزار3ومردنفر212وهزار7تعداد،اینازکهکردندمراجعه

بود.گرفتهانجاماستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعازناشیصدماتمراجعه443وهزار10گذشته،سالمشابهمدتدر

است.نزاعباارتباطدراستانقانونیپزشکیمراکزبهارجاعیپروندههایینربیشت

پیامانتهای

۱۰

۱۳۹۹/۱۰/۰۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۹
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JIJWQ3HA
http://www.newswire.ir/GMIJXGH7


)۱۱:۱۱-۹۹/۱۰/۰۸(یمردامروروعبورتخلفاتثبتسامانه30کرمانشاه/درجادهایتصادفاتدرصدی23کاهش

کاهش از کرمانشاه، استان راه پلیس طی23رئیس استان جادههای در تلفات بزودی9درصدی گفت: و داد خبر امسال سامانه95ماهه پوشش تحت استان اصلی جادههای درصد
میگیرد.قرارجادهایسرعتتخلفاتثبت

خب گزارش حیدرگزاربه محمد کرمانشاه، از فارس طیری تصادفات آمار به اشاره با رسانه اصحاب جمع در امروز سپ9ی جارماهه سال از شده اظهارری ی،

است.داشتهکاهشیرونداستاندرتصادفاتآمارروندامسال،ماهه9واخیرسالسالدویکیطیآمارهایبراساسداشت:

کاهش از طی23وی استان جادههای در تلفات بین9درصدی هماهنگی و همراهی و مردم خود نقش به آمار کاهش این افزود: و داد خبر امسال ماهه

است.شدهحاصلجادهایحوادثبامرتبطدستگاههای

را استانی محورهای در جانی تلفات تعداد کرمانشاه استان راه پلیس فوتیها225رئیس این از درصد چند که آمار این تبعات به نگاه با افزود: و کرد اعالم نفر

است.باالییآمارهم،نفریکشدنکشتهحتیهستند،سال50تا20سنیگروهبینجامعهفعالقشرجزءدرصدچندوهستندخانوارنانآوروپرسترس

بیما اینکه بیان با آمارروی براساس دارد، مستقیم ارتباط تصادفات کاهش در تردد کاهش گفت: بوده، موثر ترددها کاهش در کرونا قانونیی مدتپزشکی در

است.بودهباالترکشورمیانگینازکاهشدرصد23بااستانمیانگینکهداشتهایمراکشورکلدرتلفاتکاهشدرصد13.5ماهه،هشت

طی ترددها کاهش سپ9وی کشورماهه میانگین براساس را سال از شده زمانی،40الی35یری بازده این در استان در تردد آمار گفت: و کرد عنوان درصد

است.استانیدرونمسافرتهایبودنبیشتربیانگراینویافتهکاهشدرصد20

طرحید اجرای به هم اشارهای ادامه در ازری زمستان راهدا20ح حوزه دستگاهها، سایر همراهی و همکاران با پلیس افزود: و داشت ماده سه مدت به ی،رآذر

پیشگی حوادث به موقع به رسیدگی مرور و عبور تسهیل در تا میشوند مستقر استان برفگیر گردنههای در نجات و رارامداد خود نقش معابر انسداد از ی

کنند.ایفانامناسبجویشرایط

ساله( سه زمانی بازده یک در تصادفات آمار از شده انجام بررسی طبق گفت: نیز، استان حادثهخیز نقاط خصوص در حدود98و96،97وی در148) نقطه

است.شدهشناسایییرراهداحوزهیرهمکابااستانسطح

تصرحید آشکارساری صورت به مدت کوتاه و نقاط این فنی اصالح با مدت بلند قالب در نقاط این اصالح برای ما برنامه کرد: عالئمزیح نصب با نقاط این ی

است.شدهیفرتع

جا سال ماهه هشت و گذشته سال زمانی بازده در شده اصالح نقاط تعداد راروی افزود:13ی و کرد عنوان اقدامات135نقطه قالب در که باقیمانده نقطه

است.نقاطاینبربیشترراهپلیسهمکارانکزرتموهستندمشخصمدتکوتاه

دارایرحید کرمانشاه استان مواصالتی محورهای داد: ادامه آینده30ی ماه دو یکی طی که است جادهای سرعت تخلفات ثبت سامانه دستگاه30دستگاه

بهرهبردا با که میشود فعال نیز آنهاردیگر از برنامه95ی آن از بعد که میگیرد قرار سامانه این پوشش تحت استان اصلی جادههای بیشترزیردرصد ما ی

بود.خواهدفرعیجادههایسمتبهامکاناتکزرتمبرای

پپیام/انتهای

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

۱

۱۳۹۹/۱۰/۰۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GOIJXRTR


)۱۱:۴۷-۹۹/۱۰/۰۸(اردبیلاستاندرجرحیتصادفاتدرصدی22کاهش

است.یافتهکاهشدرصد22گذشتهسالبامقایسهدرکهدادهاندپروندهتشکیلتصادفادعایبانفر322وهزارسهامسالماههشتدرکهکرداعالماردبیلقانونیپزشکی

بودند.نزنفر834ومردنفر488وهزار2تعداداینازکرد،اعالماردبیلاستانقانونیپزشکیکلاداره

در تصادف ادعای با شده تشکیل پروندههای تعداد به توجه قانونیبا شهپزشکی مدت این در مراجعانراردبیل تعداد با بیشت495یورماه ورنفر تعداد ین

است.داشتهراحرجبهمنجرتصادفاتمراجعانینرکمتنفر248تعدادباماهفروردین

ماده در بدنی تلفات به منجر رانندگی تصادف تع717مجازات بخش اسالمی مجازات بیمباالتیزقانون ، بیاحتیاطی گاه هر ماده این طبق ، است آمده یرات

طرف از مطالبه صورت در دیه پرداخت و ماه پنج تا یک از حبس به مرتکب شود بدنی صدمه موجب راننده مهارت عدم یا و دولتی نظامات رعایت عدم ،

میشود.محکوم،مصدوم

وظایف که بدن از عضوی افتادن کار از ، حواس از یکی رفتن بین از باعث یا ، شود عالج غیرقابل مرض یک موجب که باشد نحوی به بدنی صدمه این اگر

ازرضرو حبس مرتکب مجازات شود جنین سقط یا شخص صورت یا عضو دایمی شکل تغییر به منجر یا و میدهد انجام را انسان زندگی سال2ی یک تا ماه

بودخواهدمصدومطرفازمطالبهصورتدردیهپرداختو

یافتکاهشدرصد21اردبیلدریرشهبرونتصادفاتتلفات

اخیرماه10تصادفاتدرهزار15گرم

قربچراغتیرباوحشتناکتصادف

یرکالهبردابرایساختگیتصادففقره30

۱۳۹۹/۱۰/۰۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MIJXTMGK


)۰۵:۲۹-۹۹/۱۰/۰۹(کیست؟باکوهنوردانجانباختنمسئولیتورزش:وزارتبهخطاب90اصلکمیسیونعضو

ایرانی-آنالینتوسعهیرخبپایگاهدیگر:منابع

۱ ۶

۱۳۹۹/۱۰/۰۹ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GUIJXF9C


سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۱۰/۰۹۱۳۹۹/۱۰/۰۹
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