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ستادیاخبار

)۰۸:۰۸-۹۹/۱۰/۲۰(بیمهگرانباپایتختموتورسیکلتسواراننبرد

بینصیب خود آسیبهای از نیز را بیمه صنعت میکنند، سلب را مردم آسایش شهروندی، حقوق و رانندگی و راهنمایی قوانین نقض با موتورسیکلت راکبان که موازاتی به - ایرنا – تهران
نگذاشتهاند.

آخ حدودرطبق انتظامی نیروی راهور پلیس آمارهای و۱۱ین حدود۶۵۰میلیون که دارد وجود کشور در موتورسیکلت دستگاه نقلیه۳۵هزار وسایل از درصد

دهد.میتشکیلراشدهیرگذاشماره

داشتن اختیار در با خوزستان و فارس اصفهان، رضوی، خراسان تهران، میان این نقلیه۵۶در وسیله این از استفاده در کشور های موتورسیکلت درصد

از بیش تنهایی به تهران کالنشهر که ای گونه به هستند کل۲۱پیشتاز از پنجم یک حدود یعنی است داده جای خود در را کشور موتورسیکلتهای درصد

ایران.موتورسیکلتهای

آالیندگی مثل اجتماعی مشکالت از جدای و شود نمی ختم نقلیه وسیله این از استفاده فراوانی به ها موتورسیکلت موضوع در تهران مشکل یستزاما

است.نهفتهشهرهایالیهیرززمینهایندرنیزیریانبازاقتصادیتبعاتصوتی،ومحیطی

توان می را بیمه کردزصنعت قلمداد موتورسیکلتها موضوع در اصلی گفته،زیانکار انتظامی نیروی راهور پلیس رئیس هادیانفر سیدکمال سردار که آنطور یرا

سهم۶حدود اگر که هستند پالک فاقد کشور در موجود سیکلت موتور یک۲۰میلیون عدد به شویم، قائل زمینه این در را تهران استان ودرصدی ۲۰۰میلیون

میشوند.دردسرسازتصادفبروزموقعوندارندثالثشخصنامهبیمهحتمطوربهکهرسیممیتهراندرپالکفاقدموتورسیکلتهزار

پنج حدود هادیانفر سردار آمار اساس بر و دیگر سوی واز اگر۴۰۰میلیون یعنی هستند موتورسیکلت گواهینامه فاقد موتورسیکلت دارندگان نفراز هزار

شود.میمشکلدچارحادثهمقصرهموبیمهصنعتهمنامه،بیمهفقداندلیلبهشد،سانحهدچارآنسرنشین

شهروندانیرسواموتورسیکلتازبیمهصنعتیانز

آثار زوایای برزبررسی سواران سیکلت موتور نمیزیانبار ختم ها سیکلت موتور تعداد از ابتدایی آمار این به فقط بیمه صنعت و کالن اقتصاد یرساختهای

شود.

عامل «بیاحتیاطی» بیمه، پژوهشکده بررسی بهدرص۹۰طبق مربوط رانندگی تصادفات کل از چهارم یک اینکه تر جالب نکته و است موتورسواران تصادفات ِد

روند.میشماربهجادهایحوادثدرافرادینرآسیبپذیرتکهاستموتورسواران

باالی که دهد می نشان ها به۸۰بررسی دیه پرداخت مستلزم یعنی است جرحی ها موتورسیکلت تصادفات موتورسیکلتزدرصد اگر حال است. دیده یان

افتد؟میاتفاقیچهنباشد،نامهبیمهفاقد

منابع که کرده بینی پیش را بدنی خسارت تامین صندوق نباشد، دسترس در یا و باشد نامه بیمه فاقد حادثه مقصر که مواردی در ثالث شخص بیمه قانون

هشت پرداخت محل از را بهخود تا کند می تامین رانندگان ثالث شخص های نامه بیمه حق وزدرصد کرده پرداخت خسارت رانندگی حوادث دیدگان یان

کند.یافتزباحادثهمقصرازبعدا

موتو نقلیه وسایل دارندگان و بیمه صنعت اجتماعی مسئولیت نقش ایفای نوعی را آن بیمه صنعت ناظران امارهرچند دانند می رانندگی حوادث قبال در ی
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که است ابتدایی حل راه یک خاین نامه بیمه و بوده پایبند قوانین به که کسانی سهم از درقانون پول اند، هریده تا کند می مبادالتیزیافت بی از ناشی ینه

دهد.پوششراینرسای

ط نوبت چندین در اخیر های سال در و مشکل این رفع دیربرای جرایم بخشودگی موتورسیکلترح تا شد اجرا کشور در شخصثالث بیمهنامه تمدید کرد

یدند.رخنامهبیمهوکردهاستفادهیتزماینازموتورسیلکتدارندگانازنفرمیلیونیکشدگفتهحتیوشوندترغیبنامهبیمهیدرخبهسواران

هستند.نامهبیمهفاقدهاموتورسیکلتدرصد۸۰حدودگویندمیبیمهصنعتمسووالنکهآنطورهنوزحالاینبا

ضرو نکته این ذکر میان این ازردر که است از۳۲۰ی بیش سال، در رانندگی حوادث مصدوم از۱۰۰هزار و دارد اختصاص موتورسیکلت راکبان به مورد هزار

کرد.۱۶حدود منظور تهران برای را ارقام این از باالیی سهم باید که است نفر هزار پنج حدود سواران موتورسیکلت سهم نیز رانندگی حوادث از ناشی فوتی هزار

رانندگی نامه گواهی و نامه بیمه نداشتن مجموع بین۲در دسته این و است موتورسیکلت دارندگان با ارتباط در بیمه صنعت و پلیس درصد۳۰تا۲۵مشکل

دارند.سهمحرجوفوتبهمنجررانندگیحوادثدر

پایتختموتورسیکلتراکبانوضعیت

تا مشازبه و آموزش معاون میزانی وهاب شهردارگی ترافیک و نقل و حمل سازمان مردمی کهرکتهای کرده اعالم راهور پلیس آمارهای استناد به تهران ۴۶ی

هستند.موتورسیکلتراکبانتهرانشهردرتصادفاتمتوفیاندرصد

میشود.سوارانموتورسیکلتبهمربوطنیزتهرانشهردرجرحیتصادفاتازدرصد۶۲متأسفانهآمارایناساسبر

قانونیآمار طوپزشکی به دارند رانندگی تلفات در باالیی سهم موتورسیکلت راکبان است آن موید هم ها موتورسیکلت تصادف تلفات گذشتهردرباره سال که ی

دادند.دستازراخودجانرانندگیحوادثدرکشورکلدرموتورسوار۳۰۴وهزارسه

کشور در سواران موتورسیکلت تلفات آمار کلی طور با۱۹.۵به تهران استان و بوده گذشته سال در رانندگی حوادث تلفات کل از قرار۳۲۱درصد جدول صدر در

است.دادهاختصاصخودبهرابخشاینهایفوتیازدرصد۱۰یعنیگرفته

است؟چقدرسیکلتموتوربراینامهبیمهیکیدرخینهزه

و کسب یا شهرو در تردد برای وسیلهای عنوان به آن از موتور دارندگان اغلب خرند، می سیکلت موتور شخصی عالقه دلیل به که کسانی و جوانان از جدای

کنند.میاستفادهکار

م در آن تردد باالی حجم هم آن عینی طرشاهد محدودیت که است نقاطی و شهر پرسشرکز این شرایط این در شود؛ می اعمال خودروها برای ترافیک ح

خرند؟نمینامهبیمهآنینهزهبخاطرسیکلتموتوردارندگانآیاکهآیدمیپیش

ن به شرنگاهی هرخ که دهد می نشان خصوص این در بیمه های حدودزکت موتورسیکلت یکساله بیمه روزهای۵۷۰ینه تعداد بر اگر که است تومان هزار

است.کمترهمشیرپاکتیکینهزهازحتیکهرسیممیروزدرتومان۱۶۰۰عددبهکنیمتقسیمسال

اتفاقی که زمانی دیهراما پرداخت همان که کند می وارد اش خانواده و خود به هنگفتی مادی خسارت آنگاه باشد حادثه مقصر موتورسیکلت راکب و دهد خ

است.ساالنهخرناساسبر

دهد می نشان بیمه صنعت کارشناسان توان۸۰بررسی خسارت بروز صورت در و نبوده جامعه مرفه قشر از کنند می استفاده موتورسیکلت از که افرادی درصد

رود.میبدنیهایخسارتتامینصندوقسمتبهآنهاخسارتبنابراینندارند؛رادیهپرداخت

کرد؟بایدچه

کاست؟سوارانموتورسیکلتاقتصادییانبارزآثارازتوانمیچگونهوکردبایدچهکهاستایننخستپرسششرایطیچنیندر

باخت «وحیدرضا رابطه این دادگستردر رسمی کارشناس و بیمه صنعت کارشناس هاری» موتورسیکلت موضوع در ابتدایی مشکل گوید: می ایرنا خبرنگار به ی
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گردد.میبازوسیلهاینازروزبهودقیقاطالعاتنبودبهنامهبیمهیدرخبهآنهاصاحباننداشتنتمایلو

این در متفاوتی نظرهای اظهار ... و بیمه صنعت مسووالن انتظامی، نیروی جمله از مختلف نهادهای که دهد می نشان اینترنت در ساده جوی و جست «یک

کنند.»میعنواندرصد۱۵برخیودرصد۲۰راآنتعدادبرخیودارندشدهبیمههایموتورسیکلتتعداددربارهوخصوص

سال از ثالث شخص بیمه وقتی افزاید: می اتومبیل بیمه صنعت کارشناس اجبا۱۳۴۷این ایران وجودردر با چرا که کرد شناسی آسیب باید است، شده ی

کنند.میامتناعآنیدرخازموتورسیکلتراکبانجملهازایعدههنوزنامه،بیمهنوعاینقدمتازنرقنیمازبیش

که معضل این کافی۸۰وی اندازه به قوانین که دهد می نشان ها واقعیت این گفت: و خواند بار تاسف را هستند نامه بیمه فاقد ها موتورسیکلت درصد

است.نبودهبازدارندهنقلیهوسایلدارندگانبرای

کنترباخت برای قانونی ابزار «نبود نیمیری مثال برای زد: مثال رابطه این در و کرد عنوان ها موتورسیکلت بیمه بحث در دوم معضل را نقلیه» وسیله صاحبان ل

است.یراجباکهحالیدرکنندنمیاستفادهایمنیکالهازپایتختسوارانموتورسیکلتاز

دادگست رسمی کارشناس کنتراین اینکه بیان با فیری کازل رانندگی و راهنمایی ماموران سوی از ها موتورسیکلت برخوردهایریکی نیز تاکنون که است سخت ی

رسد می نظر به گفت: است، نبوده کارساز خ۲۰تا۱۰مقطعی به اقدام که بهردرصدی که هستند کسانی اغلب کنند، می خود موتورسیکلت برای نامه بیمه ید

هستند.کاراینبهمجبورخودشغلاقتضای

ورباخت ادارات در شاغالن ازی، را حقوقی صاحبان دارای های وموتورسیکلت برشمرد افراد این باشدجمله حدی در قانون بازدارندگی باید بنابراین کرد: اضافه

کند.استفادهآنازمستمرصورتبهکهرسدچهدهدکترحراخودنقلیهوسیلهپالک،ونامهبیمهداشتنبدوننکندجراتکسیکه

نمیشودبیمهیرسواخودرویمثلسیکلتموتورچرا

دادگست رسمی کارشناس این مطراز پرسش این خری شرایط قانونگذار چرا که شد سوارح خودروی مثل را موتورسیکلت برای نامه بیمه تارید کند نمی ی

برسد.حداقلبهمشکالت

سوارباخت خودروی فروش شرایط که داد توضیح خصوص این در فری موتورسیکلت با تاری مانند می مدتی برای نمایشگاهها در نو موتورهای اغلب دارد؛ ق

شود.میکشیقرعهآنفروشپیشوفروشبرایکهباالستحدیبهیرسواخودرویبرایتقاضاکهحالیدرشودپیدایداررخ

خ چون ندارد مشکلی صفر های موتورسیکلت با بیمه صنعت که گفت را این حال عین در خروی به ملزم قانونی روال انجام محض به است؛ریدار نامه بیمه ید

شود.نمیتمدیدبعدهایسالدرنامهبیمهاینکهاینجاستمشکل

صندوق ندارد، نامه بیمه حادثه مقصر که جرحی تصادفات از ناشی مشکل از بخشی پوشش برای گران بیمه که گفت هم را این بیمه صنعت کارشناس این

اندا راه را بدنی خسارت تازتامین اند کرده بیشتزی شدگان بیمه تعداد که هرقدر گفت باید اما دهند پوشش را توانریاندیدگان باشیم، داشته کشور در ی

شود.میبیشتراجتماعیهایمسوولیتایفایبراینیزصندوقاین

موتورباخت نقلیه وسایل دارندگان بیشتر وقتی کرد: تاکید همچنین سواری از اعم پوششری و پرداخت برای بیمه صنعت توان و بخرند موتورسیکلت یا ی

گران.بیمهفقطنهبودخواهدجامعهکلنفعبهاینوشودمیتعدیلنیزشدگانبیمههمهبرایبیمهصنعتدرپرداختیبیمهحقشود،بیشترحوادث

خ برای اشخاص الزام برای بازدارنده قوانین کنار در که شد آن خواستار کنتروی نقلیه، وسیله برای نامه بیمه نامهرید بیمه موقع به افراد تا شود بیشتر نیز ها ل

کنند.تمدیدراخودهای

شرباخت و پلیس جمله از نامه بیمه نوع این با مرتبط دستگاههای اطالعات تا شده بینی پیش ثالث شخص بیمه قانون در کرد: تاکید باری بیمه های کت

کرد.لرکنتمکانیزهصورتبهراهانامهبیمهتوانمیصورتایندرشود؛تبادلبرخطصورتبهیکدیگر

تمدید را آن نقلیه وسیله صاحب و شد منقضی ای نامه بیمه اگر که ترتیب این به باشد کنترلی ابزارهای از یکی تواند می سوخت کارت مثال برای افزود: وی
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کند.آنتمدیدبهاقدامتاشودمتوقففردبهخدماتسایرارایهیاوشودغیرفعالسوختکارتاتوماتیکصورتبهنکرد،

دادگست رسمی کارشناس جراین یا فوت به منجر که مواردی در بخصوص رانندگی تصادفات بروز در سواران موتورسیکلت باالی سهم به اشاره با میری افراد ح

برسد.حداقلبهآنازناشیاجتماعیواقتصادیلطماتتادهندقرارکاردستوردرعاجلهایاقدامزمینهایندرمتولینهادهایتاشدآنخواستارشود،

آنالینچابکگردان،اقتصادنیوز،قطعهبانک،دنیایبانک،فصلانتخاب،نما،یرخبپایگاهابتکار/روزنامهدیگر:منابع

)۲۱:۱۱-۹۹/۱۰/۲۰(آموزنده!امامجازات،

خسرویبهاره

سازمان قانونیآمارهای آماپزشکی نسبت گذشته سال که میدهد نشان موتورسوارانرکشور تلفات از4ی گروه100نفر تعداد، این از که است بوده نفر هزار

بیشت49تا18سنی بسیارسال گفته به دادهاند. اختصاص خود به را موتورسیکلتها تصادف تلفات آمار دررین کارشناسان، از تصادفات60تا50ی این درصد

ه گاهی رفتار این که میزنند دور را قانون رسیدن زودتر دقیقه چند برای فقط آنها اغلب مقصرند. برایرموتورسوران است وقتی چند میزند. رقم را نرسیدن گز

طزفرهنگسا تصادفات، کاهش و «موتوری بزرح تهران راهور پلیس ابتکار به جریار» که طرحی اجراست؛ حال در تهران شهر حادثهخیز تقاطعهای در یمهرگ

همیا را طرمتخلفان این است. کرده تعیین قانون اعمال برای رانندگی و راهنمایی پلیس به کمک و ازری پس و اجرا پایتخت دهم تکه در نخستینبار برای ح

پرداختهایم.پایتختدهمتکهدریادشدهحرطاجرایبهگزارشایندرشد.دادهتعمیمپایتختحادثهسازنقطه60بهآن

سر9ساعت رانندگی و راهنمایی مأموران وجود ایستادهاند. تقاطع این طوالنی قرمز چراغ پشت موتورسواران آزادی. خیابان تقاطع رودکی، خیابان صبح،

ط اجرای از عدهای گویا اما نکنند، خطا پا از دست و کنند رعایت را احتیاط جانب اغلب شده باعث پیادهرورچهارراه وارد ترافیک زدن دور برای و بیخبرند ح

میشود.آغازماجراومیشوند

پلیسیرهمیاجالبتجربه

ارتکاب صورت در حتم5موتورسیکلتسوار رانندگی و راهنمایی مأموران سوی از مهم جتخلف حرًا تخلفات این از یکی میشود. توقیف موتور و درریمه کت

ص نقض نمونههای ما البته است. شهررپیادهرو معابر در روزمره ترددهای در را قانون این مزیح تصادفات به منجر گاهی حتی تخلف این دیدهایم. وریاد گبار

موتورسوا ما گزارش سوژه نخستین است. شده هم مأموررجبرانناپذیر لباس ساعتی چند باید و میشود شناخته متخلف بهعنوان پیادهرو از عبور با که است ی

خدایا «حمیدرضا سروان کند. راهنمایی را متخلفان و کند تن بر منطقهرقانون راهور پلیس آموزش رئیس ط10ی» و میکند متوقف را متخلف موتورسوار حر،

تق متخلف موتورسوار این میدهد. توضیح موتورسوار برای اجبایبررا توفیق ساعتی دو یکی همیارًا مأموری پایان در او میشود. نصیبش پلیس با یتشری

«همکا افرادرمیگوید: تعداد چه با روز طول در مأموران کنید فکر است. کالفهکنندهای کار قانونشکن افراد راهنمایی و هدایت بود. جالبی تجربه پلیس با ی

گرفتم.»یادساعتچندایندرنداشتمتوجهآنبهیادزکهراقانونیمواردازیربسیامیزنند.کلهوسرقانونشکن

تهرانراهورپلیسغربکالنتررسبرجی/قاسمسرهنگ

تصادفاتکاهشبراییزفرهنگسا

اث فرهنگ کردن نهادینه و مستقیم آموزش کرده ثابت مهمترتجربه است. طرگذارتر اجرای از هدف موتورین فرهنگسارح میانزیار ترافیکی قوانین ی

س است. ترافیکی تصادفات کاهش و طرشهروندان این اجرای نحوه درباره تهران راهور پلیس غرب «رکالنتر میدهد: توضیح تصادفات60تا50ح درصد
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ج به منجر طرموتورسیکلتسواران دلیل، همین به میشود. آنها فوت یا موتورح طرح جمله از ابتکاریار بزرحهای تهران فاتب راهور پلیس کاهشری برای گ

باشند.»پلیسهمیارکهمیکنیمدعوتآنهاازمتخلفافرادیمهرججایبهبارایناست.تصادفات

یاد مرور به کار این با میبرد. پی زودتر خود تخلفات و اشتباهات به شود، همراه پلیس با متخلف موتورسوار وقتی است معتقد برجی» «قاسم سرهنگ

میشوند.مسئولیتپذیرقانونمقابلدرواقعدرونکنندتوقفپیادهرعابگاهرگذپشتنکنند،ترددپیادهروهادربگذارند،احترامقانونبهمیگیرند

ط «این میدهد: توضیح ادامه در برجی منطقهرسرهنگ از در10ح آن، ادامه در و شد شروع احترام60تهران فرهنگ که زمانی تا پایتخت، حادثهخیز تقاطع

میشود.»اجراخودجوشبهصورتهممناطقیدرالبتهحرطایندارد.ادامهشود،نهادینهشهروندانمیانقانونبه

توقیفازمؤثرترمستقیم؛آموزش

ط این نمیمانند. مخفی پلیس تیزبین چشم از و میکنند تخطی قانون از نحوی هر به که افرادی نیستند؛ کم متخلف موتورسواران بعضیهارتعداد برای ح

شه به ماجرا آخر آیا که میپرسند آنها است. سؤالبرانگیز هم عدهای برای و مهیج حتی و جویایرجالب که کنجکاو موتورسواران از یکی میرسیم. قانونمدار ی

ط این «کاش میگوید: اینباره در بود ماجرا میشد.راصل اجرا زودتر ه5ح کلی و شده توقیف تخلف دلیل به موتورم که است رویزسال سالها این در ینه

پا از موتورم آوردن بیرون برای مانده جردستم پرداخت از بهتر خیلی ببینیم، آموزش و شویم معطل چهارراه سر ساعتی دو یکی اگر میکنم فکر یمهرکینگ.

است.»یراداطوالنیچرخهکردنطیونقدی

پلیسیاررموتو

م10منطقه پهنه طزکردر این اجرای از میزبانی در پایتخت بخشهای نخستین از یکی طری فلسفه اما بود. آموزشی جالب موتورح فردرح چیست؟ یار

چهکا جرمتخلف برای باید را سری منطقهریمه راهور پلیس آموزش رئیس دهد. انجام قانون از ط10پیچی «این میدهد: توضیح اینباره سردارردر ابتکار با ح

بز تهران راهور پلیس رئیس حمیدی» موتورسوار«محمدحسین میشود. اجرا کهرگ، حرج5ی ممنوعه: حریمه پیادهرو، در حرکت ویژه، خط در دررکت کت

میشود.»یمهرجباشد،کردهمخدوشراپالکشیاباشدنداشتهپالکیاایمنیکالههمچنینباشد،داشتهخالفجهت

خدایا «حمیدرضا سروان گفته طربه این در جری»، بررح، میکنیم، متوقف را او موتور جرائم داشتن صورت در یعنی است. پلیس با همراهی خاطی فرد یمه

بر مبنی میثاقنامهای هم پایان در کند. هدایت را متخلف افراد قوانین طبق میخواهیم و میدهیم دستش راکت و میپوشانیم پلیس مخصوص کاور تنش

میشود.امضامیکند،رعایتراقوانینونمیکندتخلفدیگراینکه

خدایا طرسروان این اجرای به اشاره با منطقهری حادثهخیر تقاطعهای در ط10ح حاضر، حال «در موتورمیگوید: بزرح – توحید خیابان تقاطع در گراهریار

میشود.»اجرابهبودیتقاطعورودکیخیابانتقاطعآزادی،خیاباننواب،
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)۱۱:۴۹-۹۹/۱۰/۲۰(ایرانی!پزشکانگرمعجیبکوردری/رفو

کردهاند.مهاجرتایرانازهمپزشکسههزاروجانباختهاندکروناباگذشتهماه10درپزشک200بیشازاست؛کردهاعالمپزشکیقانونیسازمان

)۲۰:۴۷-۹۹/۱۰/۲۰(تهراندرگرفتگیزگااثربرباختگانجانوحشتناکآمار

دادند.دستازراخودجانتهراندرکنونتایرجاسالابتدایازگرفتگیزگادلیلبهنفرهاده

سازمان برنا؛ گزارش قانونیبه درپزشکی کرد: جا9اعالم سال نخست م91یرماه مراکزرمورد به منواکسیدکربن باگاز مسمومیت از ناشی پزشکیگ

سالقانونی مشابه مدت با مقایسه در رقم این که شده ارجاع تهران مونواکسیدکربن98استان گاز از ناشی فوت تعداد درصد84که هشت بود شده اعالم نفر

است.داشتهافزایش

بودهاند.نزنیزنفر19ومردنفر72یرسالجاماهه9درگرفتگیزگافوتی91تعدادازازهمچنین
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استانیاخبار

)۱۰:۲۳-۹۹/۱۰/۲۰(کرمانشاهدرقانونیپزشکیکزرمچهارساختاعتبارتخصیصداد؛خبرکرمانشاهقانونیپزشکیکلمدیر

داد.خبرکرمانشاهبهقضائیهقوهرئیساستانیسفردرقانونیپزشکیکزرمچهارساختاعتبارتخصیصازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلمدیرکرمانشاه-

شوا جلسه به اشاره با مهر خبرنگار با گفتگو در امروز ظهر خانی برسلیم کرمانشاه در قضائیه قوه رئیس رئیسی اهلل آیت حضور با که استان قضائی شد،ری گزار

م چهار ساخت اعتبار جلسه این در کرد: سراظهار شهرستانهای در شمارهرکز ساختمان و صحنه جوانرود، ذهاب، بهرم2پل قانونیکز اختصاصپزشکی استان

یافت.

در موجود کمبودهای و مشکالت به قانونیوی مپزشکی چهار این ساخت جهت الزم اعتبار شد مقرر افزود: و کرد اشاره استانداراستان اعتبارات محل از یرکز

شود.تأمینخاصحسابهایو

یافت.تخصیصتعاونیصندوقوسیاریژرادیولووآزمایشگاهتجهیزبراینیزالزماعتبارجلسهایندرگفت:کرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلمدیر

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۴۷-۹۹/۱۰/۲۰(فارسدردستهجمعینزاعکاهشکرد؛اعالمفارسقانونیپزشکیمعاون

آخ برابر که کرد اعالم فارس استان قانونی پزشکی معاون کاهشرایسنا/فارس قبل سال به نسبت امسال جمعی، دسته نزاع دلیل به اداره این مراکز به کنندگان مراجعه میزان آمارها، ین
است.داشته

آبان پایان به منتهی ماه هشت طی گفت: حسینینژاد همایون مراکز1399دکتر به نزاع مدعی کنندگان مراجعه تعداد قانونی، بهپزشکی نسبت فارس در

است.داشتهکاهشدرصد7.9قبل،سالمشابهمدت

از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه ماه،پزشکی آبان پایان تا امسال ابتدای از گفت: حسینینژاد و21فارس، به108هزار مراجعه ضمن قانونینفر مدعیپزشکی

بودهاند.نزاع

کرد.اعالمنفر925وهزار22رابودندکردهمراجعهفارساستانقانونیپزشکیمراکزبهگذشتهسالمدتهمینطیکسانیکهشماروی

بودهاند.نزنفر6663ومردنفر445وهزار14فارس،درقانونیپزشکیمراکزبهنزاعدلیلبهکنندگانمراجعهکلبینازکرد:خاطرنشانحسینینژاد

۱
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آزمایشگاهی و پزشکی قانونیمعاون مهرپزشکی پایان به منتهی ماه هفت در قانونی، پزشکی سازمان سوی از شده اعالم آمارهای براساس گفت: فارس

دارد.شاخصایندرراششمرتبهغربی،آذربایجانواصفهانشرقی،آذربایجانرضوی،خراسانتهران،استانهایازبعدفارسامسال،

پیامانتهای

سیماوصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۳۴-۹۹/۱۰/۲۰(شیرازغربقانونیپزشکیمعایناتکزرمساختمانکلنگزنی

شد.زدهزمینبهشیرازغربقانونیپزشکیمعایناتکزرمساختماناحداثکلنگفارساستانیردادگستکلرئیسوفارساستاندارحضوربامراسمیدر

خب گزارش مرگزاربه ساختمان اینکه بیان با موسوی کاظم سید والمسلمین االسالم حجت شیراز، از فارس معایناتری قانونیکز ازجملهپزشکی شیراز درغرب

شد.خواهداحداثمربعمتر800بناییرزومربعمتر1300مساحتبهزمینیدرپروژهاینگفت:باشدمیفارساستانبهرئیسیاهللآیتسفرمصوبات

پیگی راستای در استان اجرایی مسئوالن و استاندار از تقدیر ضمن مراسم این حاشیه در فارسروی استان به قضائیه قوه رئیس ماه خرداد سفر مصوبات ی

است.مراجعینشانخوردرقضاییخدماتبهترارائهیکیزفیفضاهایتوسعهدرقضاییدستگاههدفینرمهمتگفت:

دارد قضائیه قوه رئیس سفر مصوبات ساختن اجرایی در ای ویژه اهتمام استان قضایی مجموعه اینکه به اشاره با فارس استان در قضائیه قوه عالی نماینده

ب فارس استان برای سفر این نهادزکاترگفت: سایر مشکالت استان قضایی مجموعه داخلی مسائل بر عالوه آن مصوبات که نحوی به داشت همراه به را یادی

.گرفتبردرراگوناگونیاقشاروهمچنینکنندگانتولید،هاسازمانوها

سفر مصوبات از بخشی مرحله سه طی نیز این از پیش کرد: نشان خاطر موسوی المسلمین و االسالم خصوصرحجت در فارس به قضائیه قوه معظم یاست

عشای پیگیرجامعه درراستای و شد اجرایی استان جاری هفته در مصوبات این اجرای کیفیت و نحوه از خواهیمری دیدار استان عشایر با میدانی صورت به ی

کرد.

نپیام/انتهای

آنالینراستینفارس،پیامیرخبپایگاهحمایت/روزنامهایسنا/خبرنگاران،باشگاهسیما،وصدامیزان،یرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۱:۴۶-۹۹/۱۰/۲۰(تهراندرگرفتگیزگادلیلبهنفر91گرم

داد.خبرتهراندرکنونتایرسالجاابتدایازگرفتگیزگادلیلبهتن91گرمتاییدازقانونیپزشکی

سازمان ایسنا، گزارش قانونیبه درپزشکی که کرد سالجا9اعالم م91یرماهه مراکزرمورد به منواکسیدکربن باگاز مسمومیت از ناشی قانونیگ استانپزشکی

سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که شده ارجاع مونواکسیدکربن98تهران گاز از ناشی فوت تعداد داشته84که افزایش درصد هشت بود شده اعالم نفر

است.

بودهاند.نزنیزنفر19ومردنفر72یرسالجاماهه9درگرفتگیزگافوتی91تعدادازازهمچنین

پیامانتهای

آنالین،جمجامآنالین،ایرانانتخاب،نیوز،فردانیوز،آفتابایران،عصریرخبپایگاهایرنا/سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهایلنا،دانشجو،یرگزارخبدیگر:منابع
کنارنیوز،امروزنو،سالمالفباخبر،نیوز،صراطآنالین،اعتمادنیوز،دیدارشهر،تیتر،24ساعت

)۰۴:۴۴-۹۹/۱۰/۲۱(شداعالممیروگرمآمارتهران/درگرفتگیزگادرصدی8افزایش

یافت.افزایشدرصد8تهراندرگرفتگیگازاثربرمیروگرمآماریرجاسالنخستماه9در

سازمان برنا، از نقل به نو سالم گزارش قانونیبه درپزشکی کرد: جا9اعالم سال نخست م91یرماه بهرمورد منواکسیدکربن باگاز مسمومیت از ناشی گ

قانونیمراکز سالپزشکی مشابه مدت با مقایسه در رقم این که شده ارجاع تهران مونواکسیدکربن98استان گاز از ناشی فوت تعداد شده84که اعالم نفر

ازشیربغرقانونیشکیپزمعایناتکزمرساختمانکلنگزنیس:فار|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتهافزایشدرصدهشتبود

بودهاند.نزنیزنفر19ومردنفر72یرسالجاماهه9درگرفتگیزگافوتی91تعدادازازهمچنین

)۰۵:۴۰-۹۹/۱۰/۲۱(لرستاندرکسیدکربنومنگازبامسمومیتدرصدی33افزایشداد:خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراستاندرکسیدکربنومنگازبامسمومیتدرصدی33افزایشازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

گفت در نظیفی حمیدرضا درودکتر موجود آمارهای اساس بر کرد: اظهار ایسنا با جا9گو سال من12یرماهه گاز با مسمومیت اثر بر استانونفر در کسیدکربن

میدهد.نشانراافزایشدرصد33بوده،نفر9تلفاتآمارکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقمکهایندادنددستازراخودجان

گاز با مسمومیت تلفات کل از اینکه بیان با امسال،9درcoوی و7ماهه مرد شدهزنفر5نفر ثبت گرفتگی گاز موارد تعداد کرد: بیان بودند، پزشکین

جاقانونی سال تعداد17یردر این از که بوده سال5نفر ساعات واپسین در مرد سایت98نفر در موجود ثبتی آمار در که کردند فوت گرفتگی گاز پزشکیبراثر

شدهاند.ثبت99سالماهفروردیندرلرستانقانونی

گرمایشیوسایلازدرستاستفادهبرقانونیپزشکیتاکید

قانونیکلرمدی استفادهپزشکی ایام این در گاز با مسمومیت تلفات آمار افزایش خصوص در زمستان فصل و هوا شدن سردتر به توجه با کرد: اضافه استان

است.یرضروگرمایشیهایسیستمازدرست

م بیشتر که آنجا از گفت: منرنظیفی گاز با مسمومیت از ناشی میافتد،وگهای اتفاق زمستان فصل در ویژه به و سال دوم نیمه در قانونیکسیدکربن ازپزشکی

کنند.یرگیوجلناگوارحوادثبروزازگرمایشی،سیستمهاییرگیرکابهونصبدردقتوایمنینکاترعایتبامیکنددرخواستهموطنان

،... و پنبه علوفه، خاشاک، چوب، مثل گیاهان اجزای باشند. کربن منواکسید گاز تولید منبع میتوانند فسیلی و گیاهی منشا با سوختها تمام افزود: وی

نفت، مثل فسیلی سوختهای و نخی پارچههای گیاهخوار، حیوانات فضوالت یا و سنگ زغال زغال، مثل است شده ایجاد آنها در تغییراتی که گیاهی مواد

اکسیزبن که شرایطی در میتوانند پالستیکی پارچههای قیر، پالستیک، الستیک، مانند میشود تهیه مواد این از که مادهای هر و طبیعی گاز گازوئیل، نژین،

کنند.تولیدکربنهمانمنواکسیدیاوزغالگازوبسوزندناقصصورتبهباشد،نداشتهوجودهوادرکافی

م و سمی بسیار که هواست از سبکتر و بیمزه بیرنگ، بیبو، زغال گاز اینکه بیان با هوایرنظیفی در آن درصد یک تا نیم غلظت کرد: اضافه است، آور گ

مدت در م15تنفسی باعث تنفسیردقیقه هوای در گاز این غلظت چنانچه و میشود سزگ خیلی میتواند باشد مریاد باعث غلظتهایریع در حتی و شود گ

م باعث میتواند قراررباال گاز این تأثیر تحت انسان که زمانی تا کربن، گازمنواکسید بودن رنگ و بو بدون به توجه با که است آن مهم نکته شود؛ آنی گ

نمیشود.هوادرکربنمنواکسیدگازوجودمتوجهنشودظاهرویدرمسمومیتآثارویدرنگی

شداعالممیروگمرآماران/تهردرفتگیگرگازصدیدر8ایشافزنو:سالم|خبرخبرادامهادامه
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کربنمنواکسیدگازتولیدازیرپیشگیدرهواتهویهنقش

مهمت گفت: جلروی در نکته کافی(اکسیرگیوین هوای رساندن کربن، منواکسید گاز تولید از هوایژی سوختی ماده به اگر است. سوختنی ماده به کافی) ن

است.منواکسیدکربنگازتولیدازیرپیشگیدرنکتهینرتمهمهواتهویهبنابراینکرد.نخواهدتولیدکربنمنواکسیدگازبرسد،کافی

قانونیکلرمدی دپزشکی و منفذ وجود است الزم حرارتی وسیله برای دودکش وجود که همانقدر شد: یادآور مسکونیرلرستان فضای به هوا ورود برای یچهای

ضرو دارد، قرار آن در حرارتی وسیله نهایتارکه و تهویه در اختالل یعنی واین رفت نخواهد هم بیرون به که است واضح شود داخل نتواند هوا اگر است. ی

است.شدهفراهمکربنمنواکسیدتولیدبرایشرایط

بود.خواهدآندرداغهواییانرجدهندهنشانحرارتی،وسیلهخودازدورترتوجهیقابلفاصلهدردودکشلولهبودنداغگفت:وی

ابتداییت کرد: بیان کربن منواکسید گاز با مسموم شخص با برخورد صحیح نحوه به اشاره با بهترنظیفی و گرفتگی،رین گاز دچار شخص با دربرخورد اقدام ین

مسمومیترخا آن در که است محیطی از او کردن سرج انتقال سپس و است داده اکسیرخ تجویز برای درمانی مراکز به وی بالفاصله و اقداماتژیع سایر و ن

داشته را دقت و توجه این است شده بیهوش و مسموم شخصی و دارد وجود منواکسیدکربن آن در که فضایی به ورود هنگام به که است مهم بسیار اما الزم؛

از بیرون به دوباره کنیم، باز را پنجرهها و درها کنیم، حبس را خودمان نفس امکان حد تا است بهتر نشویم. مسمومیت و گرفتگی گاز دچار خودمان که باشیم

کنیم.مراجعتوشویمجرخامحیطآنازکردن،تازهنفسبرایبارچندینبودالزماگروشویمواردکمکبرایمجددوکنیمتازهنفسگردیمربفضاآن

پیامانتهای

)۰۷:۲۰-۹۹/۱۰/۲۰(آمارتلفاتافزایشگرفتگی/زگاعلتبهلرستانی12باختنجان

امروزرمدی به تا امسال ابتدای از گفت: لرستان قانونی پزشکی گا12کل اثر در افزایشزنفر نفر سه گذشته سال مشابه مدت به نسبت آمار این که ازدستدادهاند را خود جان گرفتگی
است.داشته

خب گزارش منرگزاربه گرمایشی وسایل ایمنی به نسبت سال سرد ایام در مردم داشت: اظهار خبرنگاران جمع در امروز نظیفی حمیدرضا خرمآباد، از فارس لزی

باشند.داشتهکاملاهتمامخود

م شاهد ایمنی اصول نکردن رعایت صورت در اینکه بابیان سالروی در افزود: هستیم، خانواده اعضای خاموش اثر23درمجموع98گ در لرستانی نفر

دادند.دستازراخودجانخاموشگرمیاگرفتگیزگا

قانونیکلرمدی امروزپزشکی به تا امسال ابتدای از کرد: بیان گا12لرستان اثر در مشابهزنفر مدت به نسبت آمار این که ازدستدادهاند را خود جان گرفتگی

است.داشتهافزایشنفرسهگذشتهسال

گرمایشی وسایل از استفاده دودکش، شکل اچ کالهک نداشتن دودکش، مسیر بودن باز و گازسوز وسایل صحیح نصب به نداشتن توجه که است ذکر به الزم

اکسی تأمین و هوا مناسب تهویه به توجه عدم و گرمایشیژغیراستاندارد سیستم فاقد ساختمانهای در منافذ تمام کردن درزبند با گازسوز وسایل موردنیاز ن

هستند.گرفتگیزگابروزعواملینرمهمتازیزکرم

85020پیام/انتهای

زاگرسصبحبسیج،یرخبپایگاهدیگر:منابع

ستانلردرکربندکسیومنگازبامسمومیتصدیدر33ایشافزداد:خبراستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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