امام جمعه رشت:

قاضی باید نقدپذیری را
در خود احیا کند
سفیر ایران در ارمنستان در الهیجان خبر داد:
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حضور ایران در نمایشگاه کشورهای
عضو اوراسیا در ارمنستان
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دستگیری قاتل
دو جوان صومعهسرایی
در کمتر از شش ساعت
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امروز سپیدرود -پرسپولیس در رشت

جدال با پرسپولیس
اولین محک دست نشان
7

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی گیالن:

ت بیمارستان ه ا در اختیار
 ۳۰درصد تخ 
مصدومان تصادفات رانندگی است

گیالن امروز -رییس پلیس راهنمایی و رانندگی گیالن با بیان اینکه در طول
 20سال گذشته چهار و نیم میلیون نفر از هموطنان ما بر اثر تصادفات رانندگی
مجروح شده و  ۳۰درصد این مجروحین معلول دائم شدهاند گفت ۳۰ :درصد
ن در اختیار مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی است.
تختهای بیمارستا 
سرهنگ محمدرضا محمدی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه رشت
با اشاره به تعطیالت نوروزی و موضوعات ترافیکی استان در آستانه سال نو
اظهار کرد :یکی از چالشهای بزرگی که همواره در کشور ما وجود دارد ،بحث
ترافیک و تصادفات ناشی از سفرهای نوروزی است که توجه بیشتر و مراقبت را
الزم و ضروری کرده است .وی با بیان اینکه رعایت قوانین منجر به سفری ایمن
برای خود و مسافران میشود افزود :رهبری معظم نظام نیز بارها اشاره کردند
که یکی از غصههای دلشان تلفات ناشی از تصادفات جادهای است ازاینرو،
در این فرمایش نکاتی نهفته که در صدر این نکات دغدغه رهبری معظم نظام
برای همکاری همه دستگاهها در کاهش تلفات است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی گیالن با اشاره به آمار تصادفات و تلفات نوروز
سال گذشته گفت :در نوروز گذشته حدود هزار نفر از هموطنان ما جان خود
را از دستداده و در دو هفته گذشته پیش از نوروز حدود  ۵۰نفر فوت کردند
که این  ۵۰نفر بومی استان گیالن محسوب میشدند .محمدی با بیان اینکه در
سال گذشته بیش از  ۶۰درصد تصادفات که منجر به تلفات انسانی شد در ۳۰
کیلومتری شهرها اتفاق افتاده بیان کرد ۳۸ :درصد متوفیان از واژگونی خودروها
صورت گرفته که این واژگونی ناشی از خستگی ،عدم تمرکز راننده وعدم رعایت
قوانین راهنمایی و رانندگی است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیالن عدم رعایت سرعت مجاز ،صحبت با
تلفن همراه و عکسالعملهای ناگهانی رانندگان را عامل خروج خودرو از جاده

و واژگونی خودرو دانست و افزود :خسارتهای مادی ،روحی و زیستمحیطی
که به کشور و جوامع بشری تحمیل میشود غیرقابل محاسبه است لذا اینکه
در سال  ،۹۶هزار و  ۲۶۳نفر از تصادفات ،کودکان زیر هفت سال فوت کردهاند
و حدود دو هزار و  ۲۱۸نفر از جانباختگان تصادفات جادهای نوجوانان زیر ۱۷
سال بودند ،قابلتأمل است.
محمدی با بیان اینکه در طول  20سال گذشته چهار و نیم میلیون نفر از
هموطنان ما براثر تصادفات رانندگی مجروح شده و  ۳۰درصد این مجروحین
معلول دائم شدهاند گفت :خسارتهای ناشی از تصادفات ،جامعه را دچار آسیب
میکند که آلودگیهای هوا و مسائل مرتبط با محیطزیست نیز بیارتباط با
تصادفات جادهای نیست .وی با اظهار تأسف از اینکه  ۳۰درصد از تختهای
بیمارستانها دائماً در اختیار مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی است بیان
کرد :اگر بتوان براثر پیشگیری از تصادفات مجروحین کمتری روانه بیمارستان
کرد اوضاع درمان نیز بهبود مییابد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیالن با بیان اینکه  ۴۶درصد از ضایعات
نخاعی مربوط به تصادفات و بیش از  ۷۵درصد تصادفات موتورسواران براثر
ضربه به سر اتفاق میافتد که اگر کاله بر سر داشتند این آمار کمتر میشد.
وی با اظهار تأسف از عدم توجه به تأکید پلیس برای گذاشتن کاله ایمنی
موتورسواران بیان کرد :ما بهعنوان پلیس تالش زیادی در برخورد و اقدامات
ایجابی ،سلبی و آموزشی فراتر از وظایف سازمانی خود کرده و با کمک سایر
سازمانها کاله ایمنی در اختیار موتورسواران قرار میدهیم که بعضی از این
موتورسواران از همان کالهی که بهصورت رایگان به آنها داده میشود استفاده
نمیکنند.
(ادامه در صفحه )3

تعیین  16جایگاه توزیع میوه شب عید در رشت
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انجمن معتادان گمنام ()NA
معتادان گمنام ،جمعیتی مردم نهاد متشکل از زنان و مردانی در حال بهبودیست که مشکل اصلی زندگی شان مصرف مواد
مخدر و اعتیاد بوده است.
روش بهبودی از اعتیاد در معتادان گمنام ،کامال غیر حرفه ای و بر مبنای کمک درمانی یک معتاد به معتاد دیگر است.
اعضای این انجمن از طریق رعایت اصول برنامه معتادان گمنام و شرکت مرتب در جلسات گروهی ،چگونگی زندگی بدون
مصرف مواد مخدر را از یکدیگر می آموزند و پیامدهای ناشی از اعتیاد را بهبود می بخشند.
ارائه خدمات به معتادین در این برنامه کامال رایگان می باشد .معتادان گمنام انجمنی متکی به خود و کامال خود اتکا بوده و در
عین حال به هیچ سازمان یا نهادی نیز وابسته نیست )NA( .یا معتادان گمنام کلینیک سرپایی ،کمپ یا مراکز دارو درمانی
ندارد و در امور سم زدایی معتادین هیچ گونه دخالتی ندارد.
این برنامه یک برنامه پرهیز کامل از هرگونه ماده مخدر است.
معتادان گمنام تنها از طریق برگزاری جلسات گروهی و از طریق ارزش کمک درمانی یک معتاد درحال
بهبودی به یک معتاد خواهان بهبودی؛ تالش بر ایجاد حلقه ی گرم حمایتی از یکدیگر را دارند.

اگر شما هم مثل ما هستید به ما بپیوندید.

این برنامه برای هر معتادی که تمایل به قطع مصرف دارد ،کاربردیست.
ن معتادان گمنام (رشت) ۰۹۱۱۳۳۴۴۰۹۴
روابط عمومی انجم 
آدرس جلسات شهر رشت 09118311007

