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جامعه
قاچاقچی سوخت در سراوان

نبود تجهیزات سبب تأخیر یک ساله نتیجه آزمایش ها شد

هزارنفردرنوبت آزمایش ژنتیک

تعزیر شد

جاده های استان طی شش ماه  471قربانی گرفت

 471نفر بر اثر حوادث ترافیکی در جاده
ذوالفقاری
های استان ،طی شش ماه اول امسال
جــان خــود را از دســت دادنــد .به گــزارش «سیستان و
بلوچستان» ،مدیرکل پزشکی قانونی روز گذشته در
نشست خبری گفت :خدمات این دستگاه در چهار حوزه
آزمایشگاهی ،تشریح ،مراجعه کنندگان سرپایی و
کمیسیون رسیدگی به شکایت های پزشکی انجام می
شود که طی نیمه اول امسال در تاالر تشریح ،بیشترین
آمار فوتی مربوط به تصادفات رانندگی بود و در حوزه
مراجعه کنندگان سرپایی بیشترین آنــان مصدومان
ناشی از نزاع بودند .دکتر «رضا عبدی» افزود :پنج هزار
و  99مصدوم ناشی از نزاع در بهار و تابستان به پزشکی
قانونی مراجعه کردند که بیشترین نزاع ها در خرداد ماه
اتفاق افتاد ،این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 6درصد افزایش پیدا کرده است .در صورتی که مردم با
مسئوالن همراه باشند می توان از چنین فاجعه هایی
جلوگیری کرد ،همچنین خانواده ها می توانند با کنترل
فرزندانشان در کاهش ایــن آمــار همکاری کنند .وی
ادام ــه داد :از ابــتــدای امــســال  503نفر در حــوادث
ترافیکی جان خود را از دست دادند ،از این تعداد 102
نفر زن و  401نفر مرد بودند 391 ،نفر در جاده های
برون شهری 80 ،نفر در جاده های استانی و  32نفر هم
در حوادث ترافیکی درون شهری فوت شدند .وی اذعان
کرد :تعداد فوت شده ها بر اثر حوادث ترافیکی در شش
ماه اول سال گذشته  390نفر بود ،این آمار امسال با
رشد  29درصدی رو به رو بود که بسیار باالست ،کنترل
تصادف ها و کاهش حوادث فقط توسط دولت امکان
پذیر نیست و همکاری خانواده ها را طلب می کند .وی
تصریح کرد :از این آمار 40 ،نفر در خارج از حریم جاده
ها فوت کردند که دلیل آن قاچاق اتباع بیگانه و سوخت
بــود ،متاسفانه برخی سوخت کش ها در جــاده ها با
مخدوش کردن پالک خودروها یا بدون پالک تردد می

وی با اشاره به اهدای عضو نیز بیان کرد :امسال با راه
اندازی بخش جدیدی در دانشگاه علوم پزشکی ،کلیه،
قلب و کبد دو خانم که دچار مرگ مغزی شده بودند به
افراد نیازمند اهدا شد .وی اظهار کرد :هر فردی که فوت
می کند باید دلیل مرگش مشخص باشد و هیچ ابزاری به
جز کالبد شکافی نمی تواند آن را مشخص کند .به همین
دلیل عالوه بر زاهدان در زابل نیز بخش کالبد شکافی راه
اندازی شد و تا پایان امسال در چابهار هم افتتاح می شود،
ایرانشهر و سراوان در برنامه های بعدی قرار دارد اما دیگر
خدمات پزشکی قانونی در هفت شهرستان استان انجام
می شود ،از ابتدای امسال  70جسد کالبد شکافی شد.
وی به خودکشی اشاره کرد و گفت :بیشتر خودکشی ها
با قرص و سوختگی انجام می شود اما خانواده ها از گفتن
واقعیت پرهیز می کنند که بار منفی ایجاد می کند و
آمارها با عنوان مشکوک به خودکشی ارائه می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی :سیستان و بلوچستان از نظر حوادث ترافیکی جزو  7استان بحرانی کشور است

کنند و سبب تصادف می شوند و خانواده هایی را داغدار
می کنند .به گفته وی 50 ،درصد بودجه عمرانی استان
توسط بیمه برای حوادث ترافیکی پرداخت می شود،
نتایج مطالعات آماری نشان می دهد که بیشترین آمار
تصادف ها مربوط به خطای انسانی اســت بنابراین
خانواده ها باید در کنترل این حوادث نقش خود را به
خوبی ایفا کنند ،متاسفانه حوادثی در این استان رخ می
دهد که مشابه آن در استان های دیگر اتفاق نمی افتد.
دکتر عبدی با بیان این که همه این اتفاق ها سبب شده
است سیستان و بلوچستان از نظر حوادث ترافیکی جزو
هفت استان بحرانی کشور باشد ،اظهار کرد :بیشترین
کسانی که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست می
دهند افراد فعال یا نان آور خانواده هستند که بین  20تا
 40ســال سن دارنــد ،متاسفانه خــانــواده هــای زیــادی
تاوان اشتباه یک فرد متخلف را باید بدهند .وی گفت:

فرمانده پلیس راه خبر داد:

ثبت  90تصادف طی یک ماه در جاده های جنوب استان

مهر مــاه امــســال 90 ،مــورد تصادف در
گروه جامعه
جاده های جنوب استان رخ داد .فرمانده
پلیس راه جنوب استان به خبرنگار ما گفت :از ابتدای مهر
تا ظهر روز گذشته 90 ،مورد تصادف در جاده های جنوبی

استان ثبت شد ،آمار کشته شدگان در تصادف های جاده
ای جنوب استان طی این ماه نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  35درصــد کاهش پیدا کــرده اســت .سرهنگ
«یدا ...ستوده» افزود :تعداد مصدومان ناشی از حوادث

رشد  38درصدی فوتی های سوختگی

چهار هزار و  251نفر از ابتدای امسال تا پایان شهریور
در حوادث ترافیکی مصدوم شدند که از این تعداد 951
نفر زن و سه هزار و  300نفر مرد بودند ،تعداد مصدومان
حوادث جاده ای نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 21درصد رشد پیدا کرده است.

به گفته وی ،در شش مــاه اول امــســال 54 ،نفر بر اثر
سوختگی جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته رشد  38درصدی را نشان می دهد.
 190نفر هم به دلیل سقط جنین به پزشکی قانونی
مراجعه کردند که این آمــار نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  70درصــدی افزایش یافته 21 ،نفر نیز در پی
اصابت سالح سرد فوت شدند که تعداد فوت شده ها با
سالح سرد امسال  32درصد کاهش پیدا کرده است.
دکتر عبدی ،اذعان کرد :از ابتدای امسال  74نفر بر اثر
مصرف مــواد مخدر فوت شدند که آمــار نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  1.5درصد افزایش یافته است .امسال
 21نفر بر اثر غرق شدگی فوت شدند و  125پرونده در
کمیسیون رسیدگی به شکایت های پزشکی بررسی شد
که هشت مورد آن با موضوع قصور پزشکی و  117پرونده
با موضوع پزشکی قانونی بود.

جــاده ای نیز نسبت به مهر ماه سال گذشته 2 ،درصد
کاهش نشان می دهد .وی ادامه داد :دلیل عمده تصادف
ها به ترتیب تجاوز و انحراف به چپ ،بی توجهی به جلو،
تخطی از سرعت مطمئنه و رعایت نکردن حق تقدم است.
 30درصــد تصادف های مهر امسال به دلیل واژگونی
خودرو و  50درصد آن بر اثر برخورد دو وسیله نقلیه رخ
داده است .وی خاطرنشان کرد :فقط در هفته گذشته22 ،

مورد تصادف در جاده های جنوب استان ثبت و به فوت
شش نفر منجر شد 35 ،نفر نیز در این حــوادث مجروح
شدند 50 .درصــد تصادف هــای ایــن مــدت در راه های
اصلی 30 ،درصد در راه های فرعی و  20درصد در راه
های روستایی رخ داده است .به گفته وی ،راه های دو
طرفه ،پیچ و قوس های فراوان ،قاچاق سوخت ،انسان و
کاال نیز از دیگر دالیل تصادف ها در جنوب استان است.

هزار نفر در نوبت آزمایش ژنتیک

به گفته مدیر کل پزشکی قانونی ،آزمایشگاه DNA
پزشکی قانونی ،مراجعه کننده زیــاد دارد اما برخی از
تجهیزات آن از خارج کشور تامین می شود و در ایران
موجود نیست ،به همین دلیل حــدود یک ســال است
که پاسخ آزمایش های ژنتیک با تاخیر مواجه می شود،
برخی از پرونده های قضایی با مشکل روبه رو شده است
و بسیاری از افراد هم ممنوع الخدمات شده اند ،با توجه
به این شرایط هزار نفر در نوبت آزمایش ژنتیک هستند.

مدیرکل پزشکی
قانونی :تعداد
فوت شدگان
بر اثر حوادث
ترافیکی در
شش ماه اول
سال گذشته
 390نفر بود،
این آمار امسال
با رشد 29
درصدی رو
به رو بوده که
بسیار باالست،
متاسفانه مردم
برای کاهش این
گونه حوادث
پای کار نیستند،
کنترل تصادف
ها و کاهش
حوادث فقط
توسط دولت
امکان پذیر
نیست و همکاری
خانواده ها را
طلب می کند

 17هــزار لیتر سوخت قاچاق در
گروه جامعه
ســراوان کشف و قاچاقچی با رای
تعزیرات حکومتی تعزیر شد .رئیس اداره تعزیرات
حکومتی سراوان گفت :ماموران انتظامی سراوان،
هنگام گشت زنــی بــه یــک دستگاه کامیون بنز
مشکوک شــدنــد کــه پــس از توقیف خــــودرو ،در
بازرسی به عمل آمده موفق به کشف  17هزار و
 800لیتر گازوئیل شدند« .موسی عباس زاده
مــحــمــودی» افــــزود :بــا تشکیل پــرونــده و شــروع
رسیدگی در ایــن اداره بــا توجه بــه ارائــه نشدن
مدارک و مستندهای قانونی از طرف متهم ،اتهام
انتسابی محرز دانسته شــد .بــه گ ــزارش روابــط
عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی ،وی ادامه داد:
شعبه ویژه رسیدگی کننده به تخلفات قاچاق کاال و
ارز ،مستند به قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
عالوه بر ضبط مواد سوختی مکشوفه به نفع دولت
قاچاقچی را به پرداخت 52میلیون و  210هزار
ریال جزای نقدی محکوم کرد.

دستگیری  7شکارچی

غیر مجاز در زهک

هفت شکارچی غیرمجاز در منطقه زهک دستیگر
شدند .مدیرکل حفاظت محیط زیست به خبرنگار
ما گفت :با توجه به کاهش دما و کوچ پرندگان
مهاجر به مناطق گرمسیری ،یگان حفاظت محیط
زیست زهک با همکاری یگان حفاظت این اداره
کل بــرای بــرخــورد قانونی با متخلفان شکار در
مناطق تحت مدیریت این شهرستان اقدام به گشت
زنــی کردند« .وحید پــورمــردان» افــزود :با شروع
فصل مهاجرت پرندگان به این شهرستان حضور
شکارچیان و شکار غیر مجاز پرندگان مهاجر و دام
ها در این منطقه افزایش داشت ،به همین دلیل
نیاز بود برای برخورد جدی با شکارچیان متخلف و
جمع آوری ابزار و ادوات صید پرندگان ،گشت زنی
ها در منطقه شدت پیدا کند که این امر محقق شد.
وی بیان کــرد :ماموران اجرایی محیط زیست با
افزایش گشت زنی های خود در این منطقه ،هفت
شکارچی غیرمجاز را شناسایی کردند و پس از
دستگیری شکارچیان ،هفت قبضه سالح شکاری،
دو قطعه پرنده چنگر کشف و ضبط شد و متخلفان
به جرم شکار پرندگان وحشی به مراجع قضایی
معرفی شدند.

