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| رییس پلیس پایتخت از دستگیری 569 سارق و خرده فروش موادمخدر در طرح پلیس پیشگیری پایتخت به عنوان »طرح جامعه

رعد«خبر داد. سردار حسین رحیمی در حاشیه بازدید از دستاوردهای طرح رعد با حضور در جمع خبرنگاران گفت: طرح عملیاتی رعد طی 
24 ساعته گذشته در سطح کالنتری ها و سرکالنتری های تهران بزرگ به مرحله اجرا در آمده و هدف از آن ارتقای امنیت و آرامش است.

 50 درصد دانش آموزان فقیر بازمانده
از تحصیل تحت پوشش نهادهای حمایتی 

هستند
| معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی درباره ارتباط فقر با بازماندگی از 
تحصیل گفت: کودکانی که به علت فقر به مدرسه 
نمی روند، قاعدتا باید تحت پوشــش ســازمان 
بهزیستی و کمیته امداد باشند. در پروژه شناسایی 
که سال گذشته انجام دادیم مشخص شد بیش 
از 50 هزار نفر و بــه عبارتی  50 درصد کودکان 
شناسایی شده، تحت این دو نهاد قرار دارند.احمد میدری درباره تصمیمات 
اتخاذ شده پیرامون رفع فقر آموزشی و کمک به بازگشت کودکان بازمانده 
از تحصیل اظهار کرد:  معاونت رفاه وزارت رفاه طرح شناســایی کودکان 
بازمانده از تحصیل را در مقطع ابتدایی در سال 95 کلید زد. به منظور جمع 
آوری اطالعات اقتصادی و اجتماعــی و بازگرداندن کودکان کار به چرخه 
تحصیل و آموزش، سامانه ای ایجاد کردیم و بر اساس اطالعات جمع آوری 
شده با کودکان بازمانده از تحصیل تماس گرفتیم.وی افزود: البته این پروژه 
با دشواری هایی روبرو بود و شناسایی بازماندگان از تحصیل به علت در دست 
نبودن اطالعات و شماره های تماس تمام آنها به سختی صورت گرفت.معاون 
رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای سال جاری 
نیز باید منتظر ارسال اطالعات از سوی آموزش و پرورش باشیم عنوان کرد: 
باید از ابتدای مهر با همکاری وزارت آموزش و پرورش کدهای ملی دانش 
آموزان را دریافت و به ثبت احوال ارائه کنیم تا مشــخص شود چه تعداد از 

افراد در سن مدرسه، به مدرسه نرفته اند و در واقع از تحصیل بازمانده اند. 

 عدم پذیرش بیمار در بیمارستان
 به دلیل هزینه های مالی، ممنوع

| قائم مقــام وزیر بهداشــت با بیان 
اینکه باید طرح تحول سالمت در جامعه ارتقاء 
یافته و نهادینه شود، افزود: نباید هیچ بیماری 
از بیمارستان به دلیل نداشــتن هزینه درمان 
بیرون رانده شود.دکتر ایرج حریرچی در آیین 
تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
استان خراســان شــمالی، اظهار کرد: اصالح 
ساختار نظام سالمت و چابک سازی سیســتم دولتی، کوچک سازی و 
تفکیک نقش ها در دولت دوازدهم در دستور کار قرار دارد.وی با تاکید بر 
رصد، مدیریت و اصالح مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت خانواده ها، 
ادامه داد: خانواده هایی که درگیر طالق یا مشکالت مسکن باشند دیگر 
به پیام های بهداشتی توجه نمی کنند، در این راستا رفتارهایی همانند 
اعتیاد به دخانیات، چاقی، اضافه وزن و عدم تحرک اصالح خواهد شد.وی 
با اشاره به لزوم استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرها، افزود: 
توجه به آموزش و پژوهش نویــن نیز در دولت دوازدهم در اولویت قرار 
دارد.    حریرچی با بیان اینکه فقرا و محرومان در وزارت بهداشــت در 
اولویت قرار داشته و از اهمیت بسزایی برخوردارند، عنوان کرد: استفاده 
از امکانات موجود برای اطرافیان و یا مقامات و همکاران دســتگاه های 
اجرایی در اولویت نیست، بلکه هر کسی محروم تر است در اولویت قرار 
دارد.وی با تاکید بر عدالت افقی و عمودی در حوزه سالمت، افزود: همه 

باید به اندازه توان پرداخت کرده و به اندازه نیاز خدمات دریافت کنند.

 40 تن از کمک های ایران به بنگالدش
 آماده ارسال شد

| دبیرکل جمعیت هالل احمر در مــورد کمک های جمعیت به آوارگان 
روهینجایی گفت: امروز 40 تن از اقالم دارویی، زیســتی و بهداشتی برای کمک 
به آورگان روهینجایی بارگیری و آماده اعزام شد. کمک های جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران برای کمک به مردم روهینجــا میانمار از انبار جمعیت 

هالل احمر بارگیری شد.
در حاشــیه بارگیری اقالم، مصطفی محمدیون دبیــرکل جمعیت هالل احمر 
گفت: اقالم مختلفی به میزان 140 تن با همکاری نیروهای مسلح و نیروی هوایی 
ارتش آماده ارسال است و امروز 40 تن از این اقالم بارگیری شده تا به بنگالدش 
ارسال شود.دبیرکل جمعیت هالل احمر اضافه کرد: بنده به عنوان دبیرکل جمعیت 
هالل احمر به همراه معاون وزیر خارجه و تعداد دیگر از اعضا به عنوان ارزیاب اولیه 
در منطقه حضور پیدا خواهیم کرد و پس از ارزیابی برای ارسال سایر محموله ها 
اقدام خواهیم کرد.محمدیون در مورد ظرفیت کمک رسانی هالل احمر تصریح کرد:  
ما امکان ایجاد واحدهای اسکان اضطراری و همین طور بیمارستان اضطراری را 
داریم؛ البته برای مشخص شدن میزان نیاز ابتدا باید ارزیابی اولیه صورت گیرد و 
پس از آن برای سایر کمک ها تصمیم گیری خواهد شد که ما در صورت نیاز امکان 

کمک رسانی برای 3 تا 6 ماه آینده را داریم.

 توزیع دولتی مواد مخدر
 نیازمند انجام پژوهش است

| معاون پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: بحث 
قانونی ســازی و توزیع دولتی مواد مخدرکه از مباحث روز کشور است، باید 
مورد پژوهش قرار گیرد.محسن روشن پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد 
سازمان بهزیستی در یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد که در محل 
سالن همایش های رازی درحال برگزاری است گفت: سازمان بهزیستی با توجه 
به تحلیلی که از شرایط اجتماعی کشور دارد در پی ایجاد فضایی برای گفتمان 
مشترک با محوریت علمیـ  اجتماعی است که بتواند در مبحث اعتیاد راهگشا 
و چاره اندیش باشد.وی در ادامه »گفتمان اجتماعی، ترجمان دانش و جهت 
گیریهای آینده« را محورهای اصلی این کنگره دانست و گفت: 1023 مقاله 
به دبیرخانه ارســال شــد که از این تعداد 643 مقاله پذیرش شدند.معاون 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی افزود: راهگشایی و حل مسائل 
اجتماعی با مداخله پژوهش های علمی آسان تر می شود؛ هم چنین این امر 
می تواند کاهش بار اعتیاد را نیز در بر داشته باشد.روشن پژوه همچنین خاطر 
نشان کرد: تاکنون جلسات متعددی برای تحلیل اقدامات گذشته در حوزه 
اعتیاد برگزار کردیم و توانستیم بازبینی هایی را در دستورکار خود قرار دهیم.

 فعالیت ۷0 تولید کننده 
نوشت افزار در کشور

| معاون دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش گفت: در کتاب 
های درسی به دنبال تعمیق ارزش های فرهنگی خاص کشور هستیم و این جهت 

گیری را در تولید وسایل کمک آموزشی نیز دنبال می کنیم.
یداهلل رهبری نژاد با بیان اینکه در کتاب های درسی به دنبال تعمیق ارزش های 
فرهنگی خاص کشور هســتیم، گفت: این جهت گیری را در تولید وسایل کمک 
آموزشــی نیز دنبال می کنیم و به شکل های مختلف تالش می کنیم هماهنگی 

در میان بخش های مختلف تولیدی ایجاد شود.
وی ادامه داد: اعتبارات تولید لوازم کمک آموزشی با بخش خصوصی است زیرا 
آموزش و پرورش تولید کننده ابزار کمک آموزشــی نیست. بخشی که در خود 
آموزش و پرورش تولید می شود از طریق شرکت صنایع آموزشی ارائه می شود که 
یک ارتباط تنگاتنگی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دارند و کارشناسان 

این شرکت در جلسات تالیف کتاب های درسی حضور دارند.
معاون دفتر تالیف کتب درســی وزارت آموزش و پرورش درباره سهم شرکت 
صنایع آموزشی از بازار بیان کرد: برای همه تجهیزات توسط شرکت امکان تولید 
نیســت اما تالش کردیم با معرفی این شــرکت و هماهنگی هایی که در زمینه 

تولیدات تجهیزات داریم بخش های خصوصی را آگاه سازی کنیم.

| وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ارائه خدمات 
پیشــگیری به دو گروه خاص کودکان و زنان تاکید کرد و 
گفت: در دولت دوازدهم پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
در دو گروه زنان و کودکان را به طور ویژه در دستور کار خود 
قرار داده ایم زیرا گرایش این دو گروه به آسیب های اجتماعی 
به مراتب مخرب تر از ســایر گروه های اجتماعی است.علی 
ربیعی در یازدهمین کنگــره بین المللی دانش اعتیاد که در 
محل سالن همایش های رازی برگزار شد گفت: برخی جوامع 
در مقابل تغییرات مقاومت می کنند، برخی منعطف هستند 
و برخی از کشورهای موفق نیز تغییرات را خودشان ساخته 
و ایجاد می کنند.وی در ادامه با بیان آنکه خوشحالم که در 
کنگره بین المللی دانش اعتیاد به انباشــت دانش در حوزه 
اعتیاد پرداخته می شود گفت: زمانی که ظرفیت های عمومی 
جامعه نتوانند به حجم مسائل موجود پاسخ دهند در وضعیت 
نامناســب قرار خواهیم گرفت. این در حالیست که معتقدم 
ابزارهای اجتماعی، اقتصادی و ... ما امروز نتوانســته اند به 
پدیده ای به نام اعتیاد که برخی آن را جرم و برخی بیماری در 
نظر می گیرند پاسخ دهد. به این ترتیب نیازی به راهکارهای 
جدید برای مقابله با این آسیب داریم.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ادامه با اشاره به انگیزه های اقتصادی در پدیده 
مواد مخدر گفت: انگیزه های اقتصادی در معضل اعتیاد بسیار 
موثر هســتند به طوریکه در مسئله حمل و فروش مواد این 
انگیزه های اقتصادی تعیین کننده  هستند.ربیعی در ادامه با 
تاکید بر آنکه انگیزه های اجتماعی نیز به شــدت در مصرف 
فرد و گرایش آن به سوء مصرف به شدت تاثیرگذار ند اظهار 

کرد: سوء مصرف مواد و دیدگاه های اجتماعی، مصرف کننده 
را نیز بسیار تغییر می دهد.وی در ادامه به تفاوت در گرایش 
به مصرف مواد مخدر و محرک طی ســالیان اخیر در ایران 
اشاره کرد و گفت: در 30 سال گذشته خیلی نادر بود که فرد 
تحصیلکرده ای و یا فردی که دارای شغل مناسبی بود دچار 
سوء مصرف مواد شود به طوریکه عمدتا مصرف کنندگان در 
محله های خاص و اقشار خاصی بوده است اما سوال من آن 
است که آیا امروز هم همین وضعیت در کشور حاکم است؟.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی در ادامه عنوان کرد: اگر 
بخواهیم شیوع شناسی اعتیاد را در کشور به صورت محله ای 
به اجرا در بیاوریم آیا تنها محالت و طبقات خاصی از جامعه 
درگیر معضل اعتیاد خواهند بــود؟ آیا اصال می توانیم میان 
مصرف کننده، محله، تحصیالت، موقعیت اجتماعی و ... علت 
و ارتباط معناداری پیدا کنیم؟.ربیعی ادامه داد: تنوع مصرف 
در میان مصرف کنندگان امروز نسبت به گذشته بسیار فرق 
کرده اســت و همین تفاوت ها و تنوع ها نیاز به فهم و دانش 
جدید دارند، زیرا امروز نمی توانیم به طور مشخص بگوییم که 
علت گرایش افراد به سوء مصرف مواد افسردگی، فقر، لذت 
جویی، ناکامی اجتماعی و ... اســت و هیچ یک از این موارد 
را نمی توانیم عامل اصلی گرایش به مصرف مواد بدانیم.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در جایی که فرد نه به 
خودش و نه به جامعه اش اعتماد داشــته باشد در آن حالت 
بیشترین آســیب پذیری اجتماعی رخ خواهد داد و ما برای 
حل این آسیب ها نیاز به گفت وگوی اجتماعی داریم.ربیعی 
با بیان اینکه دیگر نمی توان آســیب ها را به کنجی برده و از 

چشــم ها مخفی کنیم گفت: دیگر نمی توانیم بگوییم زشت 
است که اعالم کنیم چند نفر معتاد در کشور داریم، زیرا هر 
جا که گفت وگو نکردیم بیشترین آسیب ها را متحمل شدیم و 
باید برای حل آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد ، گفت وگو 
در خصوص آنها را به سطح مدارس، خانواده ها، جامعه و حتی 
مهدهای کودک ببریم و بدانیم امروز دیگر وقت در کنج بردن 
و به حاشیه راندن آسیب های اجتماعی نیست.وی در ادامه 
شرایط اقتصادی، اجتماعی، دوران کودکی، طرد خانوادگی 

و ... را همگی از فاکتورهــای موثر در گرایش افراد به اعتیاد 
عنوان کرد و افزود: باید پیشــگیری از سوء مصرف مواد را 
در دو گروه اجتماعی »زنان« و »کودکان« در دســتور کار 
خود قرار دهیم.وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در ادامه 
تاکید کرد: باید اقدامات خود را در گروه های کودکان و زنان 
متمرکز کنیم، همچنین آنکه دانش بیشتری نیز باید برای 
این گروه اجتماعی تولید شود، زیرا سوء مصرف در گروه ها 

آثار مخرب تری را به دنبال دارد.

اعالم تعداد معتادان زشت نیست
ربیعی:

خبرنامه دریچه
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| رئیس ســازمان بهزیستی کشور 
گفت:علی رغم آنکه بیشتر ین ماده مصرفی 
معتادان، »تریاک« اســت اما شاهد رشد روز 
افزون مصرف مواد صنعتــی و روانگردان در 
کشــور هستیم این درحالیســت که مصرف 
همزمان چند ماده نیز از دیگر هشــدارهای 

پیمایش شیوع شناسی اعتیاد است.
انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان 
بهزیستی کشــور، در یازدهمین کنگره بین 
المللــی دانش اعتیــاد که در محل ســالن 
همایش هــای رازی در حال برگزازی اســت 
گفت: اعتیاد زنان در جامعه، شــتاب گرفته 

است؛ به طوریکه در گروه سنی 15 تا 29 سال به ازای هر 6.6 مرد ، یک زن معتاد 
و در گروه سنی 30 تا 44 سال به ازای هر 15.7 مرد، یک زن و در گروه سنی 45 
تا 64 سال، 16.6 زن معتاد وجود دارد.وی در ادامه با بیان آنکه همچنین همزمان 
شاهد گرفتار شدن کودکان در دام اعتیاد هستیم ادامه داد: امروز با توجه به سبک 
زندگی و تحوالت فناوری، شــاهد رشد آسیب های اجتماعی هستیم اما افزایش 
قابل توجه تعداد کودکان کار و خیابان، کودکان بدسرپرســت و بی سرپرســت، 
مفاسد اخالقی، طالق و حاشیه نشــینی و...همه محصول معضل اعتیاد هستند 
و در واقع می توان گفت که وقــوع کلیه جرائم بزرگ و کوچک و گرایش افراد به 
بزهکاری در نتیجه گسترش معضل اعتیاد اتفاق می افتد.رئیس سازمان بهزیستی 
کشور با بیان آنکه طبق نظر ســنجی های انجام شده، 90 درصد مردم، اعتیاد را 
مهمترین آسیب اجتماعی کشور می دانند گفت: اعتیاد، هویت و وظیفه مندی فرد 
را تحت تاثیر قرار داده و اختالالت روحی و روانی را تشدید می کند و اثر هم افزایی 
در بروز جرائم کوچک و بزرگ و شیوع آسیب هایی مانند طالق دارد.وی همچنین 
به پیمایش شیوع شناسی اعتیاد نیز اشاره کرد و گفت: این پیمایش هشدارهایی به 

ما می دهد؛ به طوریکه براساس این پیمایش، 
4.5 درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشور دچار 
مصرف مواد مخدر هســتند.رئیس سازمان 
بهزیستی کشور تصریح کرد: مصرف چندگانه 
مواد مخدر در میان معتادان کشــور، به ویژه 
مصرف کنندگانی که از اعتیاد آن ها سال ها 
می گذرد مسأله دیگری است که با رشد قابل 
توجه و نگران کننده ای همراه است.وی افزود: 
رشد و تنوع آسیب های اجتماعی تنها مختص 
به کشــور ایران نیســت و افزایش معضالتی 
چون اعتیاد در بســیاری از جوامع پیشرفته 
حتی در کشــورهایی که جهان سوم نیستند 
نیز در حال وقوع است.بندپی هم چنین گفت:در حال حاضر سازمان بهزیستی، 
کار خود را با 22 هزار کارشناس زبده و خبره در حوزه آسیب های اجتماعی و به 
ویژه اعتیاد دنبال می کند و این کارشناســان با نگاه پیشگیرانه و اجتماع محور 
فعالیت خود را در این حوزه ادامه می دهند.وی افزود: ســازمان های مردم نهاد 
نیز به عنوان شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی، نقش قابل توجهی را در کاهش 
آسیب های اجتماعی ایفا می کنند. باید بپذیریم که معضل اعتیاد، به عنوان یک 
معضل اجتماعی تنها با رویکردی تحت عنوان گفتمان اجتماعی و اجتماع مدارانه 
قابل حل خواهد بود و معضالت اجتماعی با مشــارکت اجتماعی مردم در قالب 
سازمان های مردم نهاد کاهش می یابد.رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: 
متاسفانه یافته های علمی ما هنوز به صورت جدی در حل معضالت و آسیب های 
اجتماعی مورد استفاده قرار نمی گیرد و از سویی دانشجویان و افرادی هم که در 
رشته های مرتبط در این حوزه تحصیل می کنند نیز به صورت مستقیم خود را در 
معرض حضور در بطن آسیب قرار نمی دهند. بیشتر افراد برای ارتقاء خود و کسب 

مدرک در این زمینه ورود می کنند.

بندپی مطرح کرد:

آمارهای قابل تامل از اعتیاد زنان جوان

خبرنامه
خیرین به داد »سمیه« رسیدند

| شاید باورکردنی نباشد که مدرسه ای در دل پایتخت از حداقل امکانات 
و تجهیزات آموزشی محروم باشد. همه محرومیت را مختص روستاها می دانند و 
شهرستان های کوچک اما این بار داستان کمی متفاوت است. به گزارش کائنات 
به نقــل از مهر، هنوز گاهی خبرهایی از محرومیت مدارســی در گوشــه و کنار 
روستاهای محروم می خوانیم اما باور اینکه مدرسه ای در یکی از مناطق متوسط 
تهران از حداقل امکانات و تجهیزات آموزشی محروم است برایمان سخت است. 
گرچه نوع محرومیت این مدرسه را نه از ظاهر آن بلکه با شنیدن سخنان معلمان 
و دانش آموزانی که هر روز با این مشکالت دســت و پنج نرم می کنند، می توان 

فهمید.
منطقه چهار، خیابان ســراج، دبیرســتان سمیه. چهار مدرســه کنار هم قرار 
گرفته اند؛ دبستان در کنار دبیرســتان. در این میان دبیرستانی است که در نگاه 
اول همه امکانات را دارد. حیاط بزرگ، ســاختمان غول پیکر. بعد از چند دقیقه، 
نگاه، قفل پوسیدگی تور والیبال می شود. چند قدم جلوتر ظاهر سرویس بهداشتی 
و آبخوری چشم ها را تنگ می کند. سالن ورزشی ندارند. زمستان ها دانش آموزان 
روی صندلی اتاقک گوشه حیاط می نشینند و مشق والیبال می کنند.اما به جای 
همه نداشته هایشان سر و صدای دبستان همســایه را همیشه دارند. سر کالس 
ریاضی، موقع امتحان و زمانی که معلم با فریاد و در میان هیاهوی موسیقی مدرسه 
همسایه، سوال ها را برایشان می خواند، چون دستگاه تکثیر برگه ندارند. البته برگه 
را هم ندارند.بچه ها هرروز وارد مرکز تعلیم و تربیتی می شوند که با تکنولوژی قهر 
است. نه اینکه بخواهند قهر باشــد، نه! آموزش و پرورش به خود اتکایی مدارس 
معتقد است و با زبان بی زبانی می گوید امکانات می خواهید از جیبتان هزینه کنید. 
حال آنکه تحصیل رایگان چه می شــود و قانون و خانواده های درمانده و دســت 
تنگ! قطعا فقط دانش آموزان مدرسه سیمه می فهمند و معلمان شان.پاور پوینت، 
ماژیک، تخته وایت برد و گچ رنگی برای هرکه باشد برای آن ها نیست. نیست چون 
فقیرند و انتخاب دیگری ندارند. با استعداد هم باشند، اهمیتی ندارد مهم حساب 
بانکی پرپول است،که ندارند.بیتا در فیلمی که برای شرح وضعیت مدرسه گرفته 
شده بود تنها کسی بود که از اعتراض به نداشته هایش نترسیده بود. با اعتراض از 
صداهایی شکایت می کرد که از دبستان مجاور وارد صفحات کتاب هایش شده بود.

 اعمال مجازات های سختگیرانه تر
برای رانندگان پرخطر

| رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی نیــروی انتظامی بر افزایش 
اورژانس هوایی و زمینی به منظور کمک به مصدومان سوانح رانندگی تاکید 
کرد.ســردار تقی مهری در نشســت با دادستان کل کشــور درباره حوادث 
رانندگی، اظهارداشت: تعداد جان باختگان از 27 هزار و 700 نفر در سال 84  

به 16 هزار نفر تا پایان سال 95 کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در ســال 84 با هفت میلیون و 600 هزار خودرو مواجه 
بودیم که تعداد خودروها در پایان سال 95 به 19 و نیم میلیون دستگاه رسید، 
گفت: همچنین تعداد موتور سیکلت ها از 4 میلیون در سال 84 به 11میلیون 
و 500 هزار دستگاه در ســال 95 افزایش یافت و در مجموع  سال 95، 31 

میلیون وسیله نقلیه تردد می کردند.
 سردار مهری تعداد دارندگان گواهینامه را بیش از 27 میلیون نفر عنوان 
و بیان کرد: در سال 95 ، حدود دو میلیون و 100 هزار وسیله نقلیه نو شماره 
گذاری شد و امسال هم بیش از 600 هزار دستگاه وسیله نقلیه افزوده شده 

است.
 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی درباره آمار جان باختگان 
ناشی از تصادفات اتوبوس ها در درون و برون شهرها، گفت: در سال 92 ، 11 
نفر در درون شهرها و 196 نفر در خارج از شهرها، در سال 93، 6 نفر در درون 
شهرها و 101 نفر در برون شهرها، در سال 94 ، هفت نفر در درون شهرها و 
179 نفر در برون شهرها و در سال 95 ، 9 نفر در درون شهرها و 163 نفر در 
برون شهرها در سوانح رانندگی جان باختند؛  در چهارماهه نخست امسال، 
دو نفر در درون شهرها و 42 نفر در خارج از شهرها، در تصادف رانندگی جان 
خود را از دست داده اند؛ در مجموع از سال 92 تا چهار ماه نخست امسال، 718 

نفر در تصادفات درون و برون شهری اتوبوس ها جان باختند.
وی گفت: در چهار ماهه نخســت امسال، مجموع جان باختگان تصادفات 
رانندگی اعم از سواری، وانت و...5371 نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته 52 نفر کاهش داشته است.


