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استانیاخبار

)۰۶:۳۳-۹۹/۱۰/۱۵(زنجانجادههایدرنفر200باختنجان

شدند.کشتهزنجاناستاندرتصادفاتبراثرنفر200امسال

خب اجتماعی گروه گزارش مرگزاربه سیما و صدا مدیری ؛ زنجان قانونیکلرکز امسالپزشکی ماه هشت طی گفت: زنجان در200استان تصادفات براثر نفر

دادند.دستازراخودجانزنجاناستان

اینکه بیان با قانونیستاره زمانیپزشکی بازه همین در گذشته سال طی گفت: است، جدی بسیار تصادفات آمار تهیه در در228استان تصادفات براثر نفر

کردند.فوتاستان

دارد.کاهشدرصد12.3گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتامسالماههشتطیاستاندرفوتیتصادفاتگفت:زنجاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

امسال ماه هشت طی اینکه بیان با گذشته57ستاره سال در تعداد این کرد: تاکید دادند، دست از را خود جان تصادفات در که99خانم بود درصد31نفر

دارد.کاهش

هم امسال ماه هشت طی همچنین افزود: گذشته161وی سال در تعداد این که شدند فوت تصادف براثر استان جادههای در امسال171مرد که بود 58نفر

دارد.کاهشدرصد

دارد.کاهشگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتاستانجادههایدرجرحیتصادفاتامسالماههشتطیدرمجموع:گفتزنجانقانونیپزشکیکلرمدی

)۰۶:۵۲-۹۹/۱۰/۱۵(کردستاناستاندرالکلبامسمومیتازناشیمیروگرمکاهشکردستان:قانونیپزشکیکلرمدی

مدی جارایسنا/کردستان سال ماهه هشت در گفت: کردستان، قانونی پزشکی به7یرکل نسبت که دادند دست از را خود جان کردستان استان در الکل با براثرمسمومیت فوت9نفر نفر
است.یافتهکاهشمورد2قبلسالمشابهمدتشدگان

گفت در خانیآباد جاوبهتاش سال ماهه هشت در کرد: اظهار ایسنا، با ازرگو که است حالی در این بودند مرد الکل با مسمومیت شدگان فوت کل فوت9ی نفر

بودندنزدیگرنفریکومردنفر8قبلسالمشابهمدتشدگان

در افزود: جا8وی سال قبل27یرماهه سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کردستان استان در مخدر مواد مصرف اثر بر نفر
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است.بودهتغییربدونه

بودند.نزنفر3ومردنفر24مخدرموادمصرفسوءشدگانفوتکلازکرد:بیانکردستان،قانونیپزشکیکلرمدی

ب اثر بر نفر شش کرد: ذکر بهرخانیآباد نسبت که دادند دست از را خود جان کردستان استان در گرفتگی قبل7ق سال مشابه مدت شدگان فوت مورد1نفر

ب حوادث شدگان فوت کل در است، یافته گرفتگیرکاهش نفر5ق یک و مرد هرزنفر که است حالی در این بودند قبل7ن سال مشابه مدت شدگان فوت نفر

بودند.مرد

مدت این در همچنین کرد: عنوان است.9وی بوده تغییر بدونه قبل سال مشابه مدت به نسبت که دادند دست از را خود جان استان در گرفتگی گاز اثر بر نفر

قانونیکلرمدی امسالپزشکی کرد: خاطرنشان قبل273کردستان، سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر

است.یافتهدرصدرشد10بود،نفر248تلفاتآمارکه

پیامانتهای

افکارروزنامهدیگر:منابع

/۹۹/۱۰(لرستان-1400بهاردردورودشهرستانقانونیپزشکیساختمانازیربهرهبرداداد:خبرلرستانقانونیپزشکیکلرمدی
۱۵-۰۷:۳۱(

داد.خبر1400بهاردردورودشهرستانقانونیپزشکیساختمانیربهرهبرداازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

گفت در نظیفی حمیدرضا سازمانودکتر ارشد مسئولین بازدید دنبال به کرد: اظهار ایسنا با قانونیگو ساختپزشکی حال در پروژه از پزشکیکشور

برسد.یربهرهبردابهوتکمیل1400سالخردادپایانتاپروژهاینشدمقرراستیحرتشسالنومعایناتکزرمازمتشکلکهدورودشهرستانقانونی

کرد: اضافه قانونیوی ازپزشکی بیش حاضر حال در دورود فی50شهرستان پیشرفت مساحتزدرصد به زمینی در و داشته بخش1600یکی دو در مترمربع

است.احداثحالدردورودشهروندانحالرفاهومناسبدسترسیهدفباوشدهبناحرتشسالنوبالینیمعاینات

بردا بهره با گفت: ساختمانرنظیفی صاحب دورود شهرستان ساختمان این از قانونیی مردمپزشکی جایگاه و شأن خور در و روز استانداردهای با مطابق

بود.خواهد

قانونیکلرمدی مپزشکی تکمیل با همچنین کرد: عنوان مرلرستان به شهرستان اجساد انتقال به نیاز دیگر تمامرکز و نیست شهرستانها دیگر یا و استان کز

میشود.انجامشهرستانسطحدرخدمات

اعتبا با پروژه این شد: یادآور حدودروی سالرمیلیارد18ی در بهار1396یال در میشود بینی پیش که شده واگذار پیمانکار بهرهبردا1400به مورد و یرتکمیل

گیرد.قرار

پیامانتهای

دستانکراستاندرلکلابامسمومیتازناشیمیروگمرکاهشدستان:کرقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۳:۳۱-۹۹/۱۰/۱۶(همدانگذاشتهایم-دسترویدستبازارکسادیازناالنند/همخودروکارانرتعمیمیدهد؛گزارشبازار

س با روزها این تعمیرهمدان- به افراد مراجعه تردد های محدودیت اعمال و جامعه در کرونا ویروس بهطورگردانی شده کم بسیار خودرو تعمیرگاههای درآمد که خری ورگاهها ج
کازه چراکه شدهاند تعدیل صنف این در نیروها برخی حتی و نمیدهد پوشش را آنها گوییرینههای نیست انجام برای راری واحدها برخی و شده فرما حکم شهر های مکانیکی بر کود
است.دادهقرارتعطیلیآستانهدر

برخی که گونهای به رساند هم سودهایی داشت که تلخیهایی و بدیها همه با کرونا ویروس استانها: گروه ؛ کمکربازار حتی و کرد کم را یختوپاشها

بدانیم.رازندگیقدربیشترماازبعضیشدباعثشایدوبروندسرزندگییرکمتقرضوقولهبازوجهاتاکرد

کا یک کرونا بیماراما این که سالی اینیک در اینکه آنهم و کارستان مرکرد عامل ازری بیش روزانه پی100گ در دولت که مواردی از یکی شده کشور در نفر

پیوست.وقوعبهحدودیتامیدیدرادرصدی31کاهشبایدتوسعهششمبرنامهاساسبرکهتصادفازناشیگومیررموپیوستهوقوعبهبودآنانجام

شدهاندمصدومنفرسهوهزارسهحدودوکردهفوترانندگیسوانحبراثرنفر48روزانهکشوردرمیانگینبهطورکروناشیوعازپیش

روزانه کشور در میانگین بهطور کرونا شیوع از پیش تا منتشرشده بارها که ارقامی و آمار سه48طبق و هزار سه حدود و کرده فوت رانندگی سوانح براثر نفر

سال در تصادفات کشتههای که جایی تا شدهاند مصدوم ایران97نفر سال28در در تعداد این که بوده نفر رقم98هزار و16به نسبت947هزار که رسیده نفر

میدهد.نشانراکاهشدرصد1.4تنهاآنازقبلسالبه

میکنیم بررسی دقیقتر که را سال78.2آمار در رانندگی حوادث از ناشی کشتههای از (98درصد و13مرد ورنف256هزار و(نزدرصد21.8) هزار 691سه

افرادرنف در اینکه ضمن بودهاند باال،18) به و72.1سال متأهل رانندگی حوادث تلفات تأهل26.7درصد وضعیت و بودهاند مجرد نیز1.2درصد آنان درصد

است.بودهنامشخص

است جادهها تصادفات تلفات ارقام و آمار کاهش در کرونا ویروس نقش میکند جلب خود به را ما نظر که موضوعی میکنیم نگاه ارقام و اعداد به وقتی

پیشگی اداره رئیس کاهشرچراکه از بهداشت وزارت حوادث و سوانح از م14ی ازردرصدی گفته و داده خبر کرونا شیوع دنبال به تصادف از ناشی گومیر

است.ترددهاکاهشدلیلبهمقولهاینکهکاهشیافتهدرصد25ترافیکیحوادثمصدومیتودرصد14گرمکروناشیوعابتدای

ا دیگر و راهور و پلیسراه سوی از که تالشهایی توانستهرباوجود که بوده ترددها کاهش این اما انجامشده جادهای حوادث تلفات رقم کاهش برای گانها

دهدکاهشراتصادففوتیهایآمار

ا دیگر و راهور و پلیسراه سوی از که تالشهایی باوجود کهردرواقع بوده ترددها کاهش این اما انجامشده جادهای حوادث تلفات رقم کاهش برای گانها

کاهش البته که دهد کاهش را تصادف فوتیهای آمار امیدوا14توانسته جای و است چشمگیر بسیار باالخرهردرصدی خدمتی نا بااینهمه کرونا که است ی

است.کردههمخدمتی

قطع کاهش این شایداما بهنحویکه گشت بازخواهیم قبل آمار به بازهم شود عادی شرایط که زمانی و دارد وجود محدودیتها و کرونا شیوع زمان تا ًا

ندارد.خوشیرویبرخورداینکهصورتمسئلهکردنپاکیعنیفعلیآماربهکردندلخوش

پیگی استانی را مدیرآمار از منتشرشده ارقام و اعداد به و کرده قانونیکلری طیپزشکی کرد: بیان دراینباره که رسیدیم همدان در8استان امسال ماه

برونشه و درون ترتیبرمسیرهای به همدان استان چشمگیر34و23ی کاهش با محورها سایر در و داشتهایم را تلفات کاهش روبرو58درصد درصدی

بودهایم.

همداندرتصادفاتفوتیهایدرصدی25کاهش

جا سال در موردنظر مدت در داد: ادامه کمالی وز59یرآرتین قبل192ن سال مشابه مدت در و وز81مرد که256ن جانباختهاند رانندگی حوادث در مرد
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میدهد.نشانرافوتیهادرصدی25کاهشآمارها

کاهش به اشاره با هم همدان استان پلیسراه حوزه18رئیس در تصادفات کاهش باعث سفر تعداد کاهش و کرونا گفت: همدان جادههای در تردد درصدی

است.شدهغیربومیهاتردد

ع رضا گذشتهزیزسرهنگ سال ماه هفت طی استان جادههای در خودرو تردد اینکه بابیان و128ی مدت109میلیون در کرد: اظهار است؛ بوده مورد هزار

بودیم.شاهدراکاهشموردهزار103ومیلیون22کهبودهموردهزارششومیلیون106ترددتعدادامسالمشابه

است.داشتهنزولیسیرمسافرانورودکاهشخاطربهتصادفاتمیزانمدتایندرگفت:ودانستدرصد18رازمانیبازهایندرکاهشمیزانوی

م کرونای همین کروناست؛ کارستان این مرگآورو در مردم ناجی حاال که ازری کرونا ویروس بستن رخت با میرود امید اینکه ضمن شده جادهای گومیرهای

نباشیم.شودعنوانمسافرتهابهمردمشدنگسیلشایدآنچهعلتبهتصادفاتفوتیهایارقاموآمارقابلتوجهجهششاهدبهیکبارهکشور

ازدستدادهاندخودروسرویسهایسایروتصادفازبعدتعمیراتسفر،ازقبلخودروتعمیراتومعاینهٔهدرزمینراخوددرآمدخودروکارانرتعمی

ترددها کاهش سود در تعمیزاما دارد؛ وجود مشاغل برخی برای درزمینریانی را خود درآمد خودرو بعدکاران تعمیرات سفر، از قبل خودرو تعمیرات و معاینه ٔه

ب هم مراسم دیگر و عروسی ازآنجاکه و ازدستدادهاند خودرو سرویسهای سایر و تصادف صافکاراز به تمایلی چندان خودرو مالکان نمیشود ورگزار رنگ ی،

میخوانید.ادامهدرکهداشتهایمگفتگوییهمداناستاندرخودروکارانرتعمیازیکیبازمینهایندرکهنمیدهندنشانخودروظاهرخدماتدیگر

باط تخصصش که فراقیان مشتزیسارامیر تا بگذراند کسبش محل در را وقتش باید کاسب اینکه بابیان بازار خبرنگار با گفتگو در است دستری از را یهایش

شود.روشندخلمانچراغبلکهتایمرنمیگذاخالیراکسبمانمحلاماگذاشتهایمدسترویدستبازارکسادیازبااینکههمکارانرتعمیماگفت:ندهد،

ت با کسبأفراقیان بههرحال گفت: هستم، خوشحال تصادفات کاهش از اینکه بر تقوکید بااینکه و گرهخورده تصادف و خودرو نواقص با ما درصد40ًایبرکار

خوشحالیم.شدهدورهموطنانمانازخودروخرابیوتصادفضرراینکهازاماازدستدادهایمراخودکاروکسب

خودرو از چون و شده بیکار هم مدارس سرویسهای مدرسهها، تعطیلی با که میشدند اضافه ما بازار به هم مدارس سرویسهای هرسال اینکه بابیان وی

نیا میکنند استفاده وزکمتر کسادی البته داد: ادامه نمیکنند، پیدا سرویس به هم بلکهری ندارد ارتباط عروسیها و میهمانی و سفر کاهش به تنها ما کار کود

است.گذارراثمااقتصادیاوضاعبرنیزدیگرکارهایوکسبکودریارونق

کنندجرخخودروتعمیراتبرایرامبلغیبتوانندافرادتانیستروبهراهیرکاوکسبهیچاوضاعروزهااین

تعمی کسبراین هیچ اوضاع روزها این اما بازمیگردد خودرو مالک درآمد به آن بهموقع و دائم سرویس به رسیدگی و خودرو تعمیر افزود: خودرو یرکاوکار

خ خودرو تعمیرات برای را مبلغی بتوانند افراد تا نیست ضرورروبهراه تعمیرات این بااینکه و کنند اینرج به و نمیدهند قرار خود اولویت در را آن اما است ی

میشود.راکدنیزماکاروکسبدلیل

از یکی که تاکسیدارها چراکه میکند صدق هم تاکسیداران مورد در وضعیت همین و است متصل هم به بهنوعی شهروندان ما جیب درواقع گفت: وی

ندارند.خوبیبازارروزهااینهمهستندمایهایرمشتینرمهمت

کسب هوای خواست مسئوالن از ادامه در امیدواووی بازار اوضاع این با گفت: و باشند داشته را درکارها را ما مالیاتی امور و دارایی اداره درریم و کنند ک

بگیرند.نظردررابازارکساداوضاعمالیاتوضع

میشود.تبدیلجدیدیمشکلبهبازاروحشتناکاوضاعباوجودوامهااینپرداختزباکرد:اضافهنکردهاستفادهکروناتسهیالتازکهفراقیان

دولت اگر بلکه است انتظار در ملی فاجعه یک و رود می ورشکستگی به رو مشاغل بیشتر تنها نه بماند باقی همچنان ایران در کرونا اگر معتقدند کارشناسان

بود.چارهفکربایدنشدهدیرتابنابراینزدرامشاغلیقیدبایدونیستکارسازایایدهوحرطهیچدیگرکهرسدمیفرازمانینیندیشدکارچاره
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)۱۱:۴۹-۹۹/۱۰/۱۵(مازندراناستانبرفگیرهایجادهبرفروبیعملیاتبرایماسهونمکتنهزار60دپوی

مدی ، نقل و حمل پرتال گزارش راهداربه :رکل گفت مازندران استان جادهای نقل و حمل و های60ی جاده زدایی یخ عملیات برای ماسه و نمک تن هزار

.گردیددپویرجاسالدربرفروبیعملیاتجهتمازندرانبرفگیر

حدود ساالنه : داشت اظهار نجفی هراز30عباسعلی ، کندوان برفگیر و کوهستانی محورهای در زدایی یخ عملیات برای ماسه مقدار همین به و نمک تن هزار

ش برفگیر مناطق و فرعی محورهای و کیاسر ، سوادکوه گلر، ، مازندران دیگروق و نوشهر آباد عباس ، تنکابن ، رامسر مازندران غرب مناطق و نکا ، بهشهر ، گاه

.میرسدمصرفبهمناطق

راهدارمدی سالرکل اواخر باران و برف بارش به اشاره با مازندران جادهای نقل و حمل و اوایل97ی در98و : گفت استان راههای به وارده سنگین خسارت و

که219تعداد98سال شد شناسایی تصادف پر جا165نقطه سال ابتدای از و است شده رفع آن مجددرمورد بررسیهای و بازبینی با خیز53ی حادثه نقطه

اکنون هم و شناسایی نیز مشکل107دیگر سال پایان تا که دارد وجود استان سطح در تصادف پر این35نقطه رفع برای که شد خواهد مرتفع نقطه35نقطه

.استنیازمورداعتبارتومانمیلیارد70حداقلتصادفپر

طی در : گفت جادهای تلفات آمار خصوص در در4نجفی و هستیم شاهد را فوتیها کاهش مازندران در متوالی جا8سال سال کاهشرماهه رغم علی ی

.رسیدثبتبهاستانهایگاهرددرفوتیکاهشدرصد21قانونیپزشکیوراهپلیسآماربراساسیادزسرعتوتردد

راهدارمدی اینکهرکل بیان با مازندران جادهای نقل و حمل و و45ی تصویر نظارت اظهار105دوربین است شده نصب استان های راه در تخلف ثبت دوربین

.کندپیداادامهنیزپیاپیسالپنجمینبرایآنازناشیفوتیهایوتصادفاتکاهشکهکردیرامیدوا

یزشهرساوراهوزارتیرخبپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۶:۲۳-۹۹/۱۰/۱۶(مازندراندرپیادهعابرانومیرگرمدرصدی23کاهشکرد؛عنوانمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

شدند.کشتهتصادفاتدرپیادهعابرانازنفر135امسالگفت:استاندریرجاسالطیپیادهعابرانگرمدرصدی23کاهشبهاشارهبامازندرانقانونیپزشکیکلرمدیی-رسا

خب گزارش مرگزاربه به اشاره با عباسی علی ، مهر تعداد135گری ازاین داشت: اظهار استان در تصادف براثر پیاده عابران از بقیه103نفر و مرد هستند.زنفر ن

باالت خصوص در بارعباسی بابل شهرستانهای گفت: استان در پیاده عابران متوفیات آمار با19ین آمل سا17، بارو بیشت16ی شدهرنفر فوت عابران تعداد ین

است.شدهثبتآندرمتوفیعابرانتعدادینرکمتفوتییکبامیاندرودشهرستانوانددادهاختصاصخودبهامسالماهنهدررا

با ماه مرداد افزود: (20وی و17فوتی باز3مرد آبان و بیشتز3مردو16(19ن) بارن) ماه فروردین و (7ین یک6فوتی و کمتزمرد مورد ماههاییرن) ین

است.شدهگزارشفوتیآندرکههستند

ایلناپانا،سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۱۰/۱۶۱۳۹۹/۱۰/۱۶
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