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شود.تعرضمظلومانمالوجانبهندهداجازهکشورایندراخیرجنایاتعاملینومسببینمجازاتباخواستهندقضاییدستگاهازقضاییهقوهرئیسمیزان-یرگزارخب

خب قضایی و حقوقی گروه گزارش آیترگزاربه قضاییه، قوه عمومی روابط کل اداره از نقل به میزان قضاییهی قوه عالی شورای جلسه در رئیسی ابراهیم سید اهلل

تب بهتربا را البیض ایام رجبیه، اعیاد و (ع) علی حضرت امیرالمومنین سعادت با میالد تضریک و دعا برای فرصت درین به امترع برای خیر طلب و خدا گاه

دانست.اسالمیبالدازبالیارفعواسالم

مجاهدت از و دانست جهان امروز مصائب و بالیا از را کرونا ویروس شیوع قضاییه قوه ورئیس ایثار با که کشور درمان و بهداشت عرصه خادمان های

شده منحوس ویروس این با مبارزه میدان وارد بخشازخودگذشتگی در آنها پشتیبان مردمی نیروهای همچنین و کشواند، مختلف لشکرهای و قدرانیری ی

کرد.

بسیاآیت نیروهای و دارند قرار دشمن با مقابله مقدم خط در رزمنده نیروهای جنگ، میدان در افزود: رئیسی یاراهلل را آنها جبهه پشت در نیز میری وی دهند

هستند.حمایتنیازمندکروناویروسباجنگمیدانسربازانوافسرانعنوانبهمابهداشتیودرمانیکادرهماآلن

ت و کرونا با مقابله مقدم خط در بهداشت وزارت حضور به اشاره با قضاییه قوه تأرئیس وزارتخانه، این به جانبه همه کمک لزوم بر جنگأکید جبهه در کرد: کید

مجموعه عهده بر امر این و نبوده پشتیبانی و ادوات تأمین است، رزم مشغول مقدم خط در که کسی کار استهم الزم هم امروز است. پشتیبانی نام به ای

مراک توسط درمانی مراکز بهداشتی و لجستیکی نیازهای تأمین مأموزمسئولیت بر وزارتخانه این تا گیرد صورت بهداشت وزارت از غیر عرصهیتری در هایش

شود.کزرمتدرمانوبهداشت

سازمان رئیس مسجدی دکتر جلسه، این قانونیدر همگانیپزشکی شعار پیشنهاد از و پرداخت کشور در کرونا ویروس با مقابله روند پیرامون گزارشی ارائه به

مشت"#درخانه_می ستاد یک تشکیل لزوم بر و داد خبر کرونا با مقابله پویش اصلی شعار عنوان به اجراییرمانیم_تا_کرونا_را_شکست_دهیم" عالی سطح در ک

کرد.کیدأتکروناویروسکنییشهربرایموفقوموثرکز،رمتممقابلهبرای

سازمان رئیس اظهارات به واکنش در قضا دستگاه قانونیرئیس تپزشکی قراأبا یک ایجاد لزوم بر مرکید برنامهزکرگاه برای منسجم تصمیمزیری و برایرگیی ی

بخش برخی نکردن تعطیل یا کردن تعطیل برای است الزم امروز داشت: اظهار کرونا، با پروتکلمقابله تهیه و شهرهاییها در ویژه به اجتماعات برای الزم های

وضعیت قراکه یک در است، خاص مرشان بهزکرگاه کامی حسابصوت تصمیماًل بهداشت وزات و پزشکی و درمانی کادر نظرات از استفاده با و یرگیشده

شود.

همکاآیت برای قضایی دستگاه آمادگی به اشاره با رئیسی دراهلل نیروهای از پشتیبانی و جلوهری از یکی کرونا، مساله در همکاگیر این همیارهای و یری

فو رسیدگی خاررا و درمانیری و بهداشتی اقالم از احتکارشده کاالی شد محرز که هنگامی افزود: و دانست پزشکی کاالهای محتکران پرونده به نوبت از ج

برسد.مردمدستبهدرمانیوبهداشتیمراجعیقرطازوگیردقراریعزتوشبکهدربایدبالفاصلهاست،بودهمردمموردنیاز
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دوستان خوشبختانه و کنند برخورد اقتصادی نظام در اخاللگران عنوان به قانون به مستند محتکر، افراد با باید قضایی همکاران شد: متذکر قضاییه قوه رئیس

ب هم افراد این دادگاه جلسه اولین و دارند توجه موضوع این به نیز کشور سراسر در ما همکاران میرو ادامه قاطعیت با انشاءاهلل و شده عگزار مردم و یززیابد

گیرند.میقرارآنهاکیفریانرجدرما

شایعهآیت عناصر با برخورد خواستار همچنین رئیسی ایفااهلل را دشمن پنجم ستون نقش مغرضانه یا غفلت روی از افراد برخی گفت: و شد جامعه در پراکن

شود.برخوردآنبابایدکهآورندمیوجودبهاضطرابوالتهابجامعه،درنشینانلندنوهاسعودیهایحرفتکرارباخاصشرایطایندروکنندمی

دیگ بخش در قضاییه قوه حررئیس به اشاره با سخنانش از اینری از تقدیر و درمان و بهداشت شبکه به کمک برای شهرها برخی در جوانان خودجوش کت

دا کرونا منحوس پدیده با برخورد برای ملی اتحاد و همگانی عزم یک به نیاز ما امروز داشت: اظهار آنها، ارزشمند بخشراقدام همه انسجام و اینیم در ها

است.ناپذیراجتنابضرورتیکموقعیت،

حوزهآیت و علما مراجع، از تقدیر با رئیسی همکااهلل برای علمیه همیارهای و مراکری اولین داشت: اظهار کرونا ویروس شیوع با مقابله در برایزی که ی

بود.مذهبیمراکزوجمعهنمازهایمساجد،روحانیت،بامرتبطنهادهایکردند،آمادگیاعالمخوداجتماعاتتعطیلی

قرا فرمانده عنوان به بهداشت وزارت تشخیص تصمیمرالبته موضوع این در و شود قرنطینه خاصی شهر که نبود این کرونا با مقابله بهرگیگاه وی کامل صورت

بود.گاهرقراایناخیتاردرممانعتیگونههیچبدون

مدی برای خسارت جبران نظام ابالغ و تنظیم ضرورت خصوص در پیشنهادی به واکنش در ادامه در قضاییه قوه درررئیس کرونا شیوع اقتصادی تبعات یت

کا از اعم مردم مختلف روزراقشار فعاالنگر و کسبُمزد از حمایت لزوم از اقتصادی، کالن و برخیکارهایوُخرد اقدام و گفت سخن موجود شرایط در ُخرد

کاسبانبخش از حمایت و بدهکاران به استمهال در دولتی فرصتهای در جامعه افراد برخی رفتار و بدهیُخرد پرداخت برای ودادن انسانی اقدامی را شان

دانست.اسالمی

کردهآیت اعالم مالیاتی و بانکی نظام گفت: رئیسی کسباهلل وضعیت که ماه چند این کسبواند ویژه به آسیبکارهایوکار دچار حتمُخرد حالشده، رعایت ًا

می را بهمردم و است خوبی کار این که آنکند برای چکنظرم شاهد وضعیت این در بکه دادگسترهای به مراجعات و چنینیرگشتی برای مشکل بروز و ها

نیاید.وجودبهجامعهدرمضاعفینگرانیتاکنیمرعایترادیگرانحالبایدنباشیمکارهاییوکسب

و اماکن در پیشگیرانه بهداشتی اقدامات از گزارشی قوه، این در غیرعامل پدافند سازمان رئیس و قضاییه قوه پشتیبانی معاون فروزانمهر دکتر جلسه، ادامه در

کرد.ارائهاماکناینورودیمبادیدرکرونایربیماعالئمسنجشوروزانهضدعفونیجملهازقضاییهقوهادارهتحتعمومیمراکز

زندان سازمان رئیس جهانگیر دکتر حدودهمچنین به مرخصی اعطای از کشور قضاییه70های قوه رئیس بخشنامه اجرای در کشور سراسر زندانیان از نفر هزار

پیشگی تربرای و داد خبر زندانیان سالمت تأمین و کرونا ویروس شیوع با مقابله و قانونیأی شرایط لحاظ با زندانیان به مرخصی اعطای فرایند که کرد کید

دارد.ادامهقضاییهقوهیاستربخشنامهدرجرمند

زندان سازمان جداسارئیس از همچنین بیمازها باسابقه زندانیان زمینهیری جلهای و بیشتر مراقبت برای آسم و دیابت همچون بهرگیوای آنها ابتالی از ی

است.گرفتهقرارکامللرکنتتحتزندانیانبهداشتیشرایطها،زندانسطحدرگذشتهماهدرگرفتهصورتتمهیداتبهتوجهباکرداعالمودادخبرکرونا

زندان سازمان رئیس گزارش پیرو قضاییه قوه اولویترئیس با و نشود جامعه در ناامنی موجب که جایی تا زندانیان ترخیص است الزم شد: متدکر بهها دادن

یابد.تداومدارند،ایزمینهیربیماکهکسانی

حجت جلسه این منتظدر مراالسالم ستاد در قضایی دستگاه نماینده و کشور کل دادستان آخزکری از گزارشی ارائه به کرونا، با مقابله ستادری این جلسه ین

تع سازمان هماهنگی لزوم بر و سزپرداخت عرضه برای قضاییه قوه و دستریرات به محتکران انبارهای از که مردم نیاز مورد بهداشتی تجهیزات عادالنه و یع

کرد.کیدأتشده،تأمینوارداتوتولیدمسیرازیاوآمده
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خاآیت رسیدگی لزوم به دیگر بار رئیسی پروندهراهلل به نوبت از تج احتکار به مربوط احتکاأهای کاالیی شد محرز اگر گفت: و کرده بهرکید لزومی است، ی

شود.یعزتومردمبینعادالنهویعرستاشودذیربطمراجعتحویلًایعرسبایدکاالآنونداردوجودانبارهاپلمپ

دادگست پروندهررئیس به رسیدگی روند به اشاره با قضاییه قوه عالی شورای جلسه ادامه در نیز تهران استان بیمای شیوع خاص شرایط در ازرها کرونا ی

پرونده میزان ازکاهش معوقه و9های از700هزار کمتر به ب2مورد تعاونی پرونده کرد: اعالم و کرده اشاره پرونده بهرهزار نزدیک با تهران استان هزار12ق

است.رسیدهنتیجهبهاخیرروزهایدرقطعیرأیصدوربابوده،یانرجدرپیشسال11ازکهشاکی

ب برای وقت تعیین از همچنین حشمتی پروندهرگزارآقای از یکی عنوان به خودرو عظیم پرونده دادگاه روزی در پرشاکی دستگاه20های رئیس که داد خبر اسفند

دادگست های تالش از تقدیر با فورقضا رسیدگی برای تهران استان پروندهری رساندن نتیجه به و ازی یکی گفت: کشور، خاص شرایط وجود با پرشاکی های

مک مراجعات پروندهعلل به رسیدگی برای درخواست قضاییه، قوه مسئوالن و قضا دستگاه به اینّرر به ما همکاران اهتمام که است پرشاکی و معوقه های

گشاید.میمردمازیربسیاکارازگرههاپرونده

مآیت به جلسه، این در همچنین رئیسی فناوراهلل حداکثرکز استفاده با داد دستور قضاییه قوه آمار و فناوری از سامانهری و مراجعینی حضور برخط، های

به شد: متذکر ادامه در و برساند حداقل به را قضایی دستگاه ابتکارعملرگیرکابه برخی میی که است خاص شرایط در ازها را قضایی دستگاه و کشور تواند

دهد.عبورتنگناها

زا دکتر آتی جلسات در شد مقرر مرهمچنین رئیس پور فناورع حضورکز مراجعه کاهش برای قضاییه قوه ویژه تمهیدات از گزارشی قضاییه قوه آمار و یری

کند.ارائهی"رخودکاربحر"طتکمیلبامحاکموقضاییالکترونیکخدماتدفاتربهمردم

دیگ بخش در قضاییه قوه دررئیس و حوادث به اشاره با سخنانش از افراطیرگیری به خواست هند دولت از هند، خونبار و تلخ دستهای ندهند مجال گراها

بود.خواهدمنطقهوضعیتشدنتربحرانیآننتیجهکهچرابزنندجنایتوکشتاربه

گروهآیت و داعش چون افراطی عوامل که هستیم اسالم امت علیه هولناکی جنایات شاهد امروز گفت: رئیسی آماهلل حمایت مورد صهیونیسترهای و هایکا

است.آمدهوجودبهمردمهایخانهکردنویرانوغارتوقتلوگراییافراطسایهدرکهشدهواردمنطقهمردمپیکربرزخمیودهندمیانجام

تا خونبار حوادث در انگلیس ردپای به اشاره با قضاییه قوه تاررئیس حوادث اگر داشت: اظهار هند در دقتریخی به را پلیدیشهریخی دست کنیم یابی

می مشاهده آنها در اختالفانگلیس دنبال همواره که بودهشود میافکنی کشور این به ترامپ سفر از بعد بالفاصله هم اآلن داند. این که شکلیرگیربینیم ها

است.گرفته

دولتآیت کرد: خاطرنشان رئیسی تحلیلاهلل به باید هند آممردان امروز دیکاییرهای و اختالف ایجاد برای مراقبرگیرها و کنند دقت کشور این مردم بین ی

ج میرباشند هم هند قضایی دستگاه از و نکنند پیدا میدان هند در افراطی مسیانات که جنایاتخواهیم این عامالن و ندهندّببان اجازه و کنند مجازات را

شود.تعرضمظلومانمالوجانبهنسبت

جآیت در هند در که جنایاتی برابر در بشر حقوق مدعی مجامع سکوت از انتقاد با رئیسی تصراهلل است، برابرریان در انسان حقوق مدعیان سکوت کرد: یح

هستند.ینرمستکبدستعاملوسیاسیفضایدنبالباشند،هاانسانحقوقاحقاقدنبالکهآنازبیشآنهاکندمیاثباتهند،تلخحوادث

د تسلیت با سخنانش پایان در قضاییه قوه تررئیس آنها خدمات از تقدیر و قضایی دستگاه همکاران از تن دو تالشأگذشت از مناسب شرایط در کرد: هایکید

شد.خواهدقدردانیقضاییدستگاهباشانیرهمکادوراندرکانیرتویسدکتروخلفیاالسالمحجتصادقانه

پیام/انتهای

نیوز،رجااعتدال،عصرفارسی،العالمیز،رتبعصرنیوز،شهیدناطقان،نیوز،شمایا،رآبازاراقتصادآنالین،شفاف،تهران،نویدینش،رآفامتیاز،شبستان،دیگر:منابع
مردم،راهابرار،اقتصاد،وهدفاسالمی،یرجمهوکنا،رنیوز،سروشروتیتر،ما،عصرگسترش،اقتصادنیوز،نو،صبحملت،رویشرسانه،عصرآنالین،ایراندفاعمقدس،
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حمایت،نیوز،بهارآنالین،یرهمشهانتخاب،موج،ایران،صبادانشجو،ملیت،نیوز،حوزهبرنا،ایکنا،خرداد،ایسنا،زمان،پیامملی،آرماننوآوران،اقتصاد،صبح
تهران،صبحاطلس،فارس،اکوحوزه،ایران،خبرامید،وتدبیرنیوز،یمینخبر،سروشروز،سخناسکناس،تجارت،ی،رساالمردمروز،سیاستتعادل،صنعت،جهان

رساشفقنا،آنالین،-نوآورانشیرازه،آنالین،گررکاامروز،اندیشی،همآزاد،آژانسنیوز،کبناراسخون،نیوز،جهانها،ینربرتداغ،خبرنیوز،گذار،۲۴اقتصاد

)۲۲:۵۷-۹۸/۱۲/۱۹(نشد؟منتشرآبانکشتهشدگانآمارچرا

ارش هواپیمای به موشکی حمله پرونده به رسیدگی آبان، کشتهشدگان آمار جمله از مطالبات، تمام که داد قرار شرایطی در را کشور کرونا آمدن کراینیوق:

آن مهم مسئله بودند.اما کرونا اخبار دنبال به همه و برد حاشیه به بود بازجویی و بازداشت دوران در شکنجه مدعی که را بیانی نیلوفر نامه بررسی حتی و

نیا که میداند عادی چنان را کشور وضعیت دولت اگر که اینزاست با رابطه در و کند عمل خود عادی وظایف به نیز خود نیست، قرنطینه یا تعطیلی به ی

آخ برآید.از پاسخگویی مقام در نیز هیئترینبارپروندهها در بیانی نیلوفر نامه یا میشود اعالم زودی به آبان کشتهشدگان آمار شد گفته که بررسیی دولت

کرده اختیار سکوت وظایفش از بخش این با رابطه در دولت همچنان و میگذرد روزها شد خواهد قضائیه قوه رئیس از بررسی درخواست نیاز صورت در و

حقوقبش سازمان شد باعث طوالنیشدنش که سکوتی ازراست؛ بیش را آبان کشتهشدگان تعداد بینالملل عفو منابعی300ی از نقل به رویترز و کند عنوان نفر

و هزار را کشتهشدگان شمار ایران، خب۵۰۰در اما نیستند، درست آمار این شده گفته بارها هرچند کرد. گزارش امررنفر همین و نبوده دقیق آمار اعالم از ی

باو پنجشنبه،رسبب که است کواکبیان سخنان به مربوط آبان حوادث از بعد رسمی آمار است.تنها شده عمومی اذهان در اشتباه آمار این در۱۲پذیرشدن دی،

مردمساال حزب تعدادرکنگره گفتند ما به ملی امنیت کمیسیون «در بود: گفته است،۱۷۰ی هم۱۷نفر ابهامزنفر تا نشد تأیید هم آمار این حتی است». یاد

دولت، کرونا، بحران از قبل باشد.تا پابرجا همچنان نیز آن صحت قانونیدر قوهپزشکی هم هربار و میکرد اعالم آبان حوادث کشتهشدگان اعالم مرجع را

چرا اینکه شدهاند. منع کشتهشدگان آمار اعالم از نهادها سایر میگفت و میکرد معرفی مسئول را نهاد این ملی، امنیت شورای مصوبات به اشاره با قضائیه

ام نیستند هماهنگ هم با قضائیه قوه و رسمیردولت آمار هیچیک نهایت در که اینجاست مهم مسئله اما نیست، گزارش این در آن بحث جای و جداست ی

خب نشست به را آبان کشتهشدگان آمار انتشار وعده محسنیبندپی، تهران، استاندار هرچند نکردهاند. اعالم همچنانررا ولی بود، داده حواله خود آینده ی

برخب از آخرگزاری در قضائیه قوه نیست.سخنگوی دادهشده وعده نشست این «اینری بود: گفته آبان کشتهشدگان آمار انتشار با رابطه در خود اظهارنظر ین

«جداسا به نیاز جداسازآمار و تفکیک این توضیح در او دارد. تعیینتکلیف» و تفکیک و مسلحزی نیروهای جزء و شهدا جزء اینها از نفر چند «اینکه گفت: ی

با اسماعیلی بودند». اغتشاشگران خود جزء آنها از نفر چند و شدهاند کشته اغتشاشگران و اشرار توسط که بودند کسانی جزء مردم از نفر چند بودهاند، ما

بینأت این شود».در تکمیل بایستی آمار این انجامشده بررسیهای به توجه «با گفته است، کشور» امنیت شورای هم موضوع این «متولی اینکه بر دوباره کید

خب نشست در روحانی حسن و نرسید هم رئیسجمهور به خبرنگاران آبانرزور کشتهشدگان آمار اعالم مسئول را قانونی» پزشکی «سازمان خود معرفی۹۸ی

جهانگی دیگر سویی کند.از خالی شانه آمار این اعالم مسئولیت از تا نوشتهرکرد گذشته سال که را بیانی نیلوفر نامه بود داده وعده روحانی، معاوناول ی،

مط دولت هیئت در بود اعتراف برای آزار و شکنجه مدعی آن در و بود بهرشده دقیقی رسیدگی بخواهد قضائیه قوه رئیس از نیاز صورت در دولت و کند ح

خب هم بیانی نیلوفر نامه بررسی از هفته، چند گذشت با شود. ادعا اراین هواپیمای به موشکی حمله مسئوالن با رابطه در بود قرار نیست.همچنین کراینیوی

که هواپیمایی به موشکی حمله حادثه در انجامشده اقدامات با رابطه در همچنان اما شود، برخورد دلخراش حادثه این مسببان با و شود اطالعرسانی نیز

فراموشیربیشت به را موارد این در توضیح ارائه کشور به کرونا ورود با سهوا یا عامدا دولت است.بنابراین نشده ارائه توضیحی بودند ایرانی هم مسافرانش ین

هرچند شده، غافل شهروندان مطالبات قبال در خود عادی وظایف انجام از است، عادی کشور وضعیت است مدعی رئیسجمهور خود درحالیکه است. سپرده
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خب آلوده شهرهای قرنطینه از نه کرونا، آمدن از بیماربعد شیوع شرایط نه و شده تأمین مردم نیاز مورد بهداشتی لوازم و دارو نه و است عادیری درمان و ی

مط کشور وضعیت عادیبودن ادعای وقتی اما بهراست، رسیدگی یا آبان کشتهشدگان آمار انتشار مانند عمومی افکار مطالبات حداقل به پاسخگویی است، ح

باشد.غیرمعمولخواستهاینبایدیرمسافربهواپیمایبهموشکیحملهمتهمانپروندهوبیانینیلوفرادعای

خردادناطقان،امروز،راهروزنو،عبارت،پرس،صبحانهفرارو،نیوز،آفتابایران،عصردیگر:منابع

نشد؟منتشرآبانگاندکشتهشآماراچرق:شر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۵۰-۹۸/۱۲/۲۰(جدول+98ماه10تصادفاتدرنفرهزار307مصدومیتوهزار15حدودگرم

شدهاند.مصدومسوانحایندرنیزنفرهزار307ازبیشودادهدستازراخودجان98سالماهه10دررانندگیتصادفاتاثربرنفر800وهزار14

سازمان توسط شده اعالم آمار اساس بر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه سالپزشکی از گذشته ماه ده در و98،14کشور، 800هزار

) و11نفر و505هزار هزار سه و مرد وزنفر295نفر دادند دست از را خود جان رانندگی تصادفات در و307ن) (333هزار و218نفر و945هزار هزار88مرد

شدند.مصدومنیزن)ز379و

گذشته( سال مشابه مدت در رانندگی سوانح جانباختگان و14)،97تعداد مذکور673هزار بازه در و بود و315نفر مصدوم713هزار تصادفات در نیز نفر

شدند.

در رانندگی سوانح کشتهشدگان میزان مجموع ترتیب این سال10به سال98ماه به (97نسبت جزئی افزایش مصدومان0.9با تعداد اما بود روبهرو درصدی (

داشت.درصدی2.7کاهشگذشته،سالمشابهمدتبهنسبت98سالماه10دررانندگیحوادث

رشد با ترتیب به جنوبی خراسان و ایالم و یزد بوشهر، استانهای آمار این (رشد18.4و42،28.4بنابر و18.4درصدی ایالم استان دو هر به مربوط درصدی

داشتهاند.گذشتهسالمشابهمدتبهنسبت،98سالماه10مدتدررارانندگیسوانحکشتهشدگانافزایشینربیشت)تاسجنوبیخراسان

با کردستان هرم15استان استان کاهش، بازدرصد بختیا14.9گان و چهارمحال و کاهش باردرصد بیشت12.8ی متوفیانرکاهش، تعداد در را کاهش ین

دادهاند.اختصاصخودبهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبت98سالماه10دررانندگیسوانح

بیشت نیز رانندگی سوانح مصدومان افزایش باردر سمنان استان به مربوط آمار با13.7ین جنوبی خراسان م11.1، بازکرو همچنین9.8ی بود افزایش درصد

با ترتیب به فارس و بوشهر ایالم، بیشت12.5و19.3،14.3استانهای مدتردرصد در رانندگی سوانح مصدومان تعداد در را کاهش میزان سال10ین 98ماه

دادهاند.اختصاصخودبهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبت
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استانیاخبار

گیردمیجانکهالکلی:«ایران»باگووگفتدرتهراناستانقانونیپزشکیمسمومیتهایمتخصصوآموزشبخشرئیس
)۲۲:۰۷-۹۸/۱۲/۱۹((تهران)

اجتماعی/ فوتگروه است؛ جانکاه و تلخ از20خبر گذشته روز چند طی که است تلخی حوادث از جزئی خبر این صنعتی! الکل مصرف بهخاطر اهواز در نفر

میشود.مخابرهکشوردرصنعتیالکلبامسمومیت

اسپ همچون بهداشتی مواد شدن کمیاب و کرونا به ابتال از ورترس ازژی سوءاستفاده با سودجویان از برخی شده موجب الکل بخصوص ضدعفونی لهای

خطربیندازند.بهرادیگرانجانخطرناکحتیوغیراستانداردموادپخشباموقعیتاین

ک جمله از دیگر شهر چند و تهران در بیمارانی تبرمراجعه و مسمومرج غیراستاندارد الکلهای مصرف بهدلیل آنها همگی که است این از حاکی اهواز و یز

دادهاند.دستازراخودجانمسمومیتشدتبهدلیلآنهاازتعدادیکهشدهاند

تصاوی نیز این از مجارپیش فضای در (وایتکس) سفیدکننده مواد قطره چند از استفاده با صنعتی الکل رنگ تغییر نحوه و مسمومیتها از بهزی دست ی

مردم از و داد هشدار متانول با مسمومیت به نسبت نیز ایران داروسازان انجمن متانول، الکل تهیه برای مردم مراجعه افزایش بهدنبال بود. شده دست

کنند.تهیهداروخانههاازرابهداشتیشانتجهیزاتوموادخواست

مسمومیتهای متخصص و آموزش بخش رئیس محمدی، علی علیمحمد قانونیدکتر مسمومیتهایپزشکی درباره «ایران» با گو و گفت در تهران استان

بیما شیوع بهدلیل روزها «این میگوید: صنعتی الکل از نوظهورناشی رفتارهایری سبب ویروس، این به شدن آلوده از عمومی ترس کشور، در کرونا بهنام ی

و خوراکیها حتی و لباس سطوح، دستها، کردن ضدعفونی برای الکل از حد از بیش و بیمورد استفاده رفتارها این از یکی است. شده جامعه در نامتعارف

است.»دهانکردنیلراستبرایآنکردنغرغرهگاهی

م به منجر میتواند چگونه صنعتی الکل که اینجاست سؤال میگوید:راما «ایران» به محمدی علی دکتر شود. اتانولگ بهت70«الکل ضدردرصد خاصیت ین

میکروب خاصیت میشود، استفاده یخها ضد در که الکلی یا گالیکول» «اتیلن و صنعتی الکل همان یا «متانول» مانند الکلها از بعضی و دارد را میکروبی

کمت درصدرکشی با نوشیدنیهایی دلیل همین به میشود کاسته اش میکروبی ضد خاصیت از پایین یا باال غلظتهای در نیز اتانول کنم اشاره باید دارد. ی

اصو غیرمجاز حتی و مجاز میشود.»الکل ایمنی سیستم تضعیف سبب الکل مصرف عکس بر ندارند. ضدمیکروبی خاصیت مصرفاًل متأسفانه میافزاید: وی

قب که افرادی توسط الکل میکنند،بیرویه مصرف را آن کرونا شیوع بهدنبال خوراکی الکل بودن میکروبی ضد تصور به که افرادی یا میکردند، مصرف الکل اًل

مسمومیتهای سبب الکل، با کردن شویه دهان یا لباسها کردن آلوده یا الکل با دستها بیرویه شستوشوی شدهزهمچنین گذشته روزهای در یادی

است.

صنعت در است. اتانول الکل جای به گالیکول اتیلن و متانول مانند صنعتی الکلهای از استفاده موضوع این از خطرناکتر میگوید:« ادامه در محمدی علی

است،معمو ممکن همچنین باشد. متانول بودن خطرناک از نشان تا میکنند رنگی قرمز یا آبی سبز، نارنجی، زرد، رنگ به رنگدانههایی با را الکل نوع دو این اًل

نگیرند.»قرارخوراکیاستفادهموردتاشوداضافهآنهابهمیدهدتغییرراآنهابویوطعمکهموادی

به و کرده بیرنگ را متانول است، معروف وایتکس به که ژاول آب سفیدکننده قطره چند از استفاده با سودجویان برخی میافزاید مسمومیت متخصص این

نا مصرفکنندگان گفت باید بنابراین میرسانند. فروش به اتانول، الکل آنکهآاسم از غافل کرده، مصرف اتانول الکل بهعنوان را خطرناک و سمی الکل این گاه
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شود!گرمسببمیتوانددرمانبدونی)،رغذاخوقاشق2درصد(40متانولسیسی30یادرصدصدمتانولسیسی10خوردن

شود، جذب استنشاقی بهصورت یا پوست راه از متانول از کمی حجم «اگر گوید: ومی میکند اشاره هم صنعتی الکل بودن خطر پر دیگر ابعاد به محمدی علی

متانول سمی ماده از حجم این میتواند درصد صد متانول نوبت دو کردن غرغره یا متانول با دستها شستوشوی نوبت چهار یا سه باشد. خطرناک میتواند

گیرد، قرار شده تبخیر متانول استنشاق معرض در فرد و شده داده شستوشو متانول الکل با مربع، متر چند وسعت به سطحی اگر همچنین کند. بدن وارد را

شود.»فردیرکویاگرمحتیوجدیمسمومیتسببمیتواند

س اسهال، استفراغ، تهوع، همچون عالئمی متانول با مسمومیت میگوید بیقراروی شکمی، شدید درد نفس، تنگی تارگیجه، و ازری عالئم این است. دید ی

دهد.خرمیتواندمصرفازبعدساعت72تامصرفازبعددقیقهچند

کلیوی و قلبی نارسایی و تهوع اغما، و تشنج استفراغ، اسهال، شکمی، درد همچون عالئمی میشود استفاده یخ ضد بهعنوان که گالیکول اتیلن با مسمومیت

دارد.

س در باید شد عالئمی چنین دچار الکل از استفاده از بعد کسی تنهاریعتراگر دیالیز با سم برداشت موارد بیشتر در کند. مراجعه مسمومیت مراکز به زمان ین

دارد.وجودجدیعوارضیاگرماحتمالصورتاینغیردراست.درمانیراه

بـــرش

الکل:بامسمومیتازیرپیشگیبرایتهرانقانونیپزشکیآموزشبخشتوصیههای

شود.یرخوددانامعتبرمکانهایازیاشناسنامهبدونالکلهاییدرخاز-1

است.مفیداندازههمانبهصابونوآبباشستوشوکنید،استفادهدستهاکردنیلراستبرایالکلازکمتر-2

ندارد.فایدهایهیچنیزآنکردنغرغرهونداشتهمیکروبیضدخاصیتخوراکیالکلوجههیچبه-3

کنید.استفادهالکلازکمتروکردهیلراستدیگر،یلکنندههایراستیاشدهرقیقژاولآبباراسطوح-4

یارآبازاراقتصادآنالین،آنالین،ایراندیگر:منابع

میجانکهلکلیا:ان»«ایرباگووگفتدرانتهراستانقانونیشکیپزمسمومیتهایمتخصصوشآموزبخشرئیسان:ایر|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۵۹-۹۸/۱۲/۱۹(ی)ربختیاو(چهارمحالگرفترانفریکجانبروجندرینرککسیدومنگازنشت

داد.دستازراخودجاننفریکبروجنشهردرکربنکسیدومنگازبامسمومیتاثربرگفت:بروجنشهرستانآتشنشانیسازمانمدیرایرنا-کرد-رشه

گفت در دوشنبه روز یزدانی حادثهواسماعیل این افزود: ایرنا خبرنگار با گازمنگو شدید نشت دلیل به اسفندماه نوزدهم دوشنبه روز یکوظهر در کربن کسید

داد.خرمسکونیواحد

گروه و کارشناسان گفت: تستوی و محل بررسی از پس که شدند اعزام محل به بروجن نجات و گارمنامداد شدید نشت متوجه دستگاه ازوبا کربن کسید

شدند.لزمناینیردیواآبگرمکن

گازمن با مسمومیت آمار باالبودن به اشاره با طویزدانی، افزود: بروجن در کربن گازمنرکسید تست و ساختمان دودکش رایگان بازرسی اینوح در کسیدکربن

شد.اجراییآتشنشانیکارشناسانتوسطامسالپاییزاواسطازشهرستان

ایرنا، گزاش بیشتبه خروجی دودکشهای بودن مسدود و غیراستاندارد گرمایشی وسایل از گازمنراستفاده با مسمومیت خصوص در آمار راوین کربن کسید

.داردشهرستانایندر

دیوا آبگرمکنهای از لولههایراستفاده با مناآی در گازکاردئونی حوادث وقوع دیگر دلیل پایین، متراژ با مسکونی کهزل است، درگرفتگی آبگرمکن نصب

میشود.گرفتکیزگاخطرافزایشباعثحمام،نزدیکیدرولزمنمحیط

پیشگی راههای دیگر از ساختمان باالی در دودکشها صحیح نصب و گاز انتقال شلینگ وصل از گاراطمینان از دودکشهایزی از باید و است شکلHگرفتگی

شود.نصببازمحیطیدروبامپشتازباالترسانتیمتر۹۰بایددودکشهااینوشوداستفادهدودکشهانوعینربهتعنوانبه

آمار قانونیبراساس وبختیاپزشکی امسالرچهارمحال آذرماه پایان تا منی گاز با مسمومیت از ناشی استانکسیدکربنوفوت داشته۲۰در کاهش درصد

کردهاند.فوتکربنکسیدوگازمنبامسمومیتاثربرنفر۶کهاست

دارد.قراریربختیاوچهارمحالاستانکزرمکردرشهیرکیلومت۶۰دربروجنشهرستانایرنا،گزارشبه
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مردمیپیام
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